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DECRETO DE

4.

DE JANEIRO.

Manuscripto nulhentico.

Achanclo-se a Fregnezia do Senhor Bom Jesus
do Chiqucchique da Comarca da Jacobina e Capitania da Bahia, sem Professor de primeiras letras
que instrua a mocidade dos dous Arraiaes do
Chiquechique e l\liradouro, ambos de grande po"oação: hei por bem c:rear na sobredita Fregliezia huma Cadeira dc primeiras letras com o ol'denaelo cOl'I'esp<lndellte ás Cadeiras desta natureza,
estabelecidas em Districto semelhante. A lesa
do Desembargo do Paço o tenha assim entendido
e faça executar com os despachos necessarios. Palacio da Real Fazenda de Santa Cruz, em 4de Janeiro de 1 S 19. - Com a rubrica de El-Rei Nosso
SenhOl'.-Acha-sea fl. 65 v. do Livro 2° de Reg.
elos DeCl·etos e A lVaI'ás da Mesa do Desembargo do
Paço.
DJlCRETO DE

8

UE JA.NEIRO.

Manuscriptn authelllico.

Tpmando em coo idcração o que me repre entou Antonio Pereil'a BanClfote, como Procurador
da Irmandade de Nossa Senhora do De terro do
Campo Grande de Santo Antonio de Juary, sobre a grande som ma que aiuda he precisa pal'a
se acabar a Igreja lVlatriz da mesma Irmandade:
hei por bem isentar, por graça especial, da decima
hereditat'ia, determinada por alvará de I? de Junho de 1809, o legado de 1:600:tiJ rs" que para as
obras daquella Igreja deixou"D. l\Iària Januaria
Galvez Palcnca em o seu testamento. Thomaz Antonio de Vill~nova Portugal, etc. Palacio da Real
Fazend~ de Santa Cruz, em 8 ele Janeiro de 1819'
- Com. a rubrica de El-Rei Nosso Senhor.Ea;tmhido do Li'O. 5° de Reg. de Decretos dos annos
de 1818.a1l'1arço de 1820, a fl. ?4'O.
o

PROVISÃO DE

l\lanu

8 oi>B

..

J A. "EIRO.

ripto authentico.

•
••
D. João por graça de (-S, Rei do Reino Unido de POl't~gal, Brazil"e Algarves, etc. Faço sab~r a.vós, Gov~rnador e Caiitão General da CapltaOla da Bahla, -JUe fuj 111 ormado, em huma
TOMO lU.

'"

•

consulta do Conselho da minha Real Fazenda de
15 dll Julho do aono proxímo passado, ha,'cr- e
decidido por acordão da Relação de'.sa Cidade,
proferido em autos deaggravo interposto por Antonio de Oliveira Barros, do Juizo Orrlinal'io da
,
Villa da Jacobin?, que os artigos cobre, carros e
boi, que fazião parte integrante de hum engenho
vendido, erão hens movei, e por isso isento o
seu valor da re pectiva sisa; e tendo considcração
ao que na mesma consulta me foi expo to ao dito
respeito, com audiencia do Desembargador Procurador da minha Corôa e Fazcnda: houvc por'
bem declarar, pela minha real resolução de 16 de
Setembro do mesmo anno pa sado, de conformi·
dade com o que por mim já fÔI'a resol\:ido em 16
• de Fevereiro do predito anno, com outra consulta do sobredito conselho, concernente a semelhante assumpto: que os ditos artigos cobre, cal'·
ros e bois recahem debaixo da denominação de
bens 'de raiz, pela sua efIectiva applicação ao engenho de que fazem parte, devendo-~e entender por
bens de raiz não só aquelles que o são, segundo
sua natureza, como os predios, sejão rusticos ou
urbanos, e todas as arvores e fruto , em quanto
estão adherentes ao sOlo, mas tambem todos o
outros bens que, ou pelo de-tino e applicação
que lhes dá o propl'ietario, fazem parte integrante
des es predios, como ão todos os instrumeutos
da agricultura e utensilios das.fabricas, em quanto ~e achão unidos perpetuamente aos l'e pecti,'os estabelecimentos, ou pelo objecto a que se
applicão, participão na natureza dos bens de raiz
propriamente taes, como são o usufruto das
cousas immoveis; as servidões e as acções que
tendem a r"evindicar algum bem immovel, sendo por tanto sujeitas ao imposto da sisa .todas
as compras e vendas que de taes bens e fizerem.
E para que a sim se fique entendendo na Relação
dessa Cidade em cpsos semelhante~, que do futuro occorrerem; fui outrosim servido mandar-vos
participai' esta minha real resolução. EI-Rei No so Senhor o' mandou por seu especial man dado
' abaixo assignados, do seu ConpeI
os l\linistros
selho e do de sua Real Fazenda. Manoel José de
•.Souza França a fez no Rio de .Janeiro, aos de
Janeiro de 1819, - Antonio Fel.i~!ip'no Serpa a
fez escrever. - Francisco L~es de Souz de Faria ~emos. -Dr. Francisco Xavier da Silva CabraI.
' ..
1
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DEC ETO DE

ii

tação das cartas de guia que .,na klfandega de!sa
Cidade se lhes exigia~ para poderem despachar
livres de direitos de entrada aS mercadorias importadas de ou~ros portos dos meus Reinos e domínios, na conformidade do meu real decreto de
2S de J aneil'o de IS0g; querendo os mesmos neg'ociantes que os seUos e despacho do Consulado
que accompanha taes mercadorias, fossem proya
sufficiente a qualificar o pagamento dos ditos direitos de entrada nos portos donde ellas são extrahidas; e tendo em considcração o que sobre
este as~umpto me foi exposto na menciooada consulta que se me fez com audiencia do Procurador
da minha COl'ôa e Fazeuda: fui servido declarar,
pela minha real resolução de 21 de Outubro do
mesmo anQno, que as mencionadas cal'tas de guia
são o unico meio de qualificar as mercadorias que
tem pago os direitos de entrada nos portos donde
são extrahhlas, coo forme se acha disposto no'
alvará de 2 de Junho de 1766, e decreto de 12
de Dezembro de 1774; devendo os carregadot'ell
ou despachantes das mesmas mp.rcadoJ'ias fazer
constar o pagamento dos dil'eitos de entrada dellas perante os Officiaes da Alfandega daqllelle
porto donde a saccarem, adl1l.ittindo-se por este~
como hum meio de pro va, ou qualificaçãO do 'pa·
gamento dos mesmos direitos 'de entrada em objectos illÍl)dos e .de pequenas q.uantidades', o íuramento dos carreg'adores, afim de expedirem,
sem embaraços c delongas impeditivas do giro do
commercio, as sobreditas cartas'de guia, nas quaes
se deveráõ declLlral' as quantias dos direitos pagos,
sendo as ditas mercadorias despachadas cm,AIfandegLls do BI'ar,il, para se pocler ohservar o determinado no al\'arú de 25 de Abril do mesmo
anno passado. El-Rei Nosso Senhor o mandon
por scu especial mandado pelos Ministros abaixo
assignados, 80 seu Conselho e do cre sua Real
Fazencla, Manoel José de S0uza Ft'é!nça a fer. no
Rio de Janeiro, aos 14 de Janeiro de 1819,-~n
tonio Felicianno Serpa a lez escre,'er.

DE JANEIRO.

Maáuscripto auth~nlico.

A-chando- e estabelecida em Pernambuco a
Casa de arrecadaç<1o dos direitos do Algodão, com
Escrivão, Thesoureiro, Juiz da Balança e mais
Officiaes ; e tend o eu nomeado, por decreto de 1 1
de Janeiro de 1811 (*), ltum Administrador para
fiscalisar esses mesmos direitos: hei por bem determinar que a ohredita ca a se denomine-Alfandega do Algodão - ; que o sobredito Administrador, em quanto cu não manciar o contrario,
exercite a jurisdicção de Juiz desta Alfandega, e
que eUa fique sujeita á Junta da Fazenda da referi.la Provincia de Pel'Oambuco, assim corno o he
a Alfandega grande do Recife, ficando desencarI'egada a Mesa da Inspecção da administração e
arrecadação dos di~eitos de que tinha sido incumbida interinamente, os quaes serl,õ 'Cobrados na
fórma do foral e mais ot'dens a este respeito, na
dita .Alfandega, pelo dito Administrador, Thesoureiro e Officiaes nella empregados; que na mesma Alfandega tenha a Inspecção mesa separada
para qualificar as saccas e marca-Ias, assistindo
:1 inspecções ,o Escrivão da Abertura e o Meirinho da Alfandega, regulando-se o despacho por
bilhetes na fórma praticada nas mais Alfandegas,
e passando Jogo a Junta da Fazenda a estabelecer
jnterinam~nte o regimento por onue haja, sobre
-os mais objectos, de regular-se esta casa de arrecadação, o qual, pelo Real Eral'io se me farú 1'I'esente, para eu determinar o que fôr do meu
serviço. Thomaz Antonio de Villanova l>ortugal, etc, Palacio da Real Fazenda de Santa Cruz.
em 11 de Janeiro de ISlg.-Com a rubrica d'EIRei Nosso Senhor. - Ea:tmhido do Liv. 5" de Reg.
d, DeCl'etos do. annos ele IS.8 a Mar{:o de J 820,
a

(f..
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DE JANEIRO.

Coll. Braz. ~ Delgado.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil c Alg~!rves, etc. Faço saheI' a vós, Pt'esidente e Deputados da Junta da
.Administração e Arrecadação da Real F3:wnda de
Pernambuco, que sendo-rue presente, em con'ulta do meu Conselho da Fazenda de 6 dc Abril
do anno proximo passado, o vosso omcio de 17
ue Abril de 1816, dirigido ao Presidente do meu
Real El'ario sobre a duvida que 'Vos occorrêra
;lO deferimento da upplica dos negociantes dessa
}>raça, em que pretendião ser isen to da apresen(') Sendo neces.ario qne na Mesa da Inspecção do AI·
da Capitania de Pernambnco, haja hnm AdmiIlistrador dos respectivos direitos, afim de não haverem
os descaminhos que consta haverem-se praticado com
grave prejuizo da minha l1eal Fazenda: hei por bem no.mear a José Fernandes Gama para o lugar de Administr. dor da esa da Inspecção do AlgGdão da Capitania de
l' .r11 mil ICO, com o ordenado annual de 400~ rs., pagus
:tos quartei' plda folh. respectiva da Junta da Fazenda <.la
,"esma Capitania. O Conde de Aguiar, etc. Palacio do
j iu de J o i1o, II de vaneiro de IS. I, - Com a rubrica
do Principe Re~ente.-.tl fi. 54 do LilJ. 10 de Decretos da
r -I rlcirq f'07lladoria Geral do 1'hesolll'o.
'

DECnEl'O DE

i5

DE J,ANEIRO·.

!l'Ianuscripto authentico •

Thomaz Antonio de ViIlanova Portug'al, uo
meu Conselho, nlinistro e SçcretaJ'Ío de Estado
dos Negocios do .Rein o, en(;arregado da Presidencia do Real Eral'io, mandarú abonar no mesmo
Erario a quantia de 581 :t/J972 rs., impQrtancin
dos oito bilhetes juntos a este decreto, dos direitos das fazendas despachadas rra Alfandega pertencentes ao Conde d'Amerval, ao qoal hei por
bem dispensar deste pagamento por graça especial. Palacio do Rio .de Janeiro, em 15 de Janeiro de 181g. - Com a rubrica d'EI-Réi Nosso
SenhO:'.-Extrahido dp. Liv, 5" de Reg. de Decreto$
dos annos cle 1 ~ 1,.8 a jJ1itrro de 1820, lt fl· 79.

~odão

C'

DEcnET

DE·16 DE .A.~EIB

Delgado,

TendO-OIe representado o Conde de Palma,
C Qfernadol' c Carit•.o Generol da Capitania d'á

ANNO

DE

Bahia, a gran:Ie i!P'pr~sã(} que tem feito nos habitantp.8 daquella 'Cidãde a sentença dada pelo
Ouvidor Geral do Ci vel da Relação della, que
julgou l1uno o testamento disputado entre partes,
Malaquias dos Santos e sua mulher, e Bento Antonio Rodrigues e sua m\llher, com o l'undamento de ter sido approvado por hum Ajudante de
Tabellião; e a con formidaJe desta decisão com a
~Iue ai> mesmo tempo appareceu na mesma Cida.te, proferida sobre especie identica na C~sa da
Supplicação do Brazil, e com os acordaos da
nelação' que se se~uirão e declarÍlrão nullas certas
querellas e pronuncias, pOl' serem eSCl1iptos os
autos e summarios por Escrivães Ajudantes, produzindo esles julgados hum bem fundado receio
de que com estes arresto~ soifrel'ião grande trans- '
torno o socego e a fortuna de muitos, pretendendo-se, como já principiava a rcalisar-se, annuUar
em Juizo as sentenças, as disposiyões de ultima
.,.ontade, as compras, as composições amigaveis,
e outros quaesquer titulos por que se achão pos~uindo, por terem e~cripto nos pI'ocessos os Escrivães Ajudantes, e por elles, ou por Tabelliães
Ajudantes serem tambem lavradas as e~cripturas
de semelhantes actos, contractos ou transacções,
não obstante ter-, e assim praticado de tempo
immemorial, e ser grande parte das pro"isões
de Escri vães e Tabelliãe8 Aj udalltes ' passadas
pelos Go vr.rnadores, com faculdade de servil'em no impedimento dos seus respecthos Ajudados, sem offerecer-se du vida de algum iUinistro
perante quem servião no cumprimento e execução deli as , nem' constar de alguma decisão em
Juizo anterior ás indicauas que reprovasse esta
pratica, antes occorrendo disputa em caso i(lentico, tratada na mesma Ouvidoria e na B.elação
em gráo de aggravo ordinario entl e partes, o Marechal de Campo Jo é Ignacio Acciavoli de VasconceUos Brandão, e José Nunes da Síl ra Neves, se
julgou valid6 o tllstamento controverso, que fôra
approvado por hum Tab'ellião ~judante; e havendo eu tomado em consideração o quanto convem
estabelecer a certeza do dominio, e dissipar consequentemente a desconfiança ,que acerca da S\la
lÕegurança se tem di[IJOdido naquella Cidade pelos mencionados Julgados, sendo aliús mui attendivel a boa fé em que todos descança I'ão, ela
legitimidade dos seus titulos e dos Officiaes que
os lan'áriio : fui sel'vido, por carta regia da data
deste diJ'igida &0 dito Conde, re\'aliuar todos os
actos em processo, em notas e em testamentos,
ou qualquer disposição de ultima I'olltade, que
até h~ie se acharem escriptos naquella Provincia
pelos.Ajudantes de Tabelliães ou Escrivães, para
que tenhão a me!'ma força e vigor como se fossem ~scriptos pelos mesmos Tahelliães e Escri·vães;· mandando quc assim se julgue nas causas
pendentes, e geralmentê em todas que" não e tejão fin~as, em qualq'uer &,;do de recurso, dc
.appellaçao, aggr 1'0 ordinarlo, e revista em que
, c achem, sem 'mbargo da. Ordo do Reino, li",
I' til. 97 §'I o, subSIstindo todavia para o futuro em t<1do o seu v;gor a di!'posição da sobredita
ordenação do Reino, relativa aos artigos em quc
os Ajudantes nã~ se acll,ácl alllorisados para· scre-

•
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1819.

verel1\, por não haver sufficiente motivo para q e
ella deixe de ser observada; e porque as ll:lais
Provincias deste Reino, por effeitd de hum estilo
semelhante ao da Bahia, poderáõ necessit3/ de
igual pro"idencia: hci por bem fal.er extensiva
a todo este Reino a sobredita determinayão, não
só a respeito ua validade dos referidos actos que
até ao presente se' acharem escriptos, e acerca da
manei~a com que cm Juizo se devem julgar as
causas pendentes que sobre elles versão, mas
tambem quanlo aus limites das faculdades que
para o futuro del'cráõ ter os Ajudantes de Escrivães ou Tabelliães, cujas provisões ordeno sejão
d'ora em diante passadas somente pela Mesa do
Desembargo do Paço, e não pelos Governadores
das Capitanias. fazendo-se nellas expres'a e indi"idual declaração dos objectos em que não se
achão autorisados pela lei para escreverem, afim
de que servindo-lhes de regimento as suas proprias provisões, nem ellcs alleguem ignorancia ,
nem subsista o erro que tem prevalecido na Bahiao A mesma l\lesa do De embargo do Paç.o o
tenha assim entendido e faça executaI', não obstante quaesquer leis, disposições ou ordens em
contrario, expediudo para e te effeito os de pachos necessarioso Palacio do Rio de Janeiro, em
16 de Janeiro de 1819. -Com a rubrica de Sua
lUagestaue.
PROVISÃO DE

21.

DE JANEIRO.

Manuscripto autbcntico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Alganes, etc. Faço saber a vós, ,I utzes, Vereadores e mais Officiaes da
Camara (la Villa de S, João do Principe, que o
Alferes Gaspar Ribeiro Salvago me representou
que teudo Joaquim Ribeiro da Silva, por ordem
'ossa, aberto hum caminho pal'a JHangaratiba, o
qual, pas~ando pelo seu terreiro, lhe del'assa-va as
casas, por' e"itar tão gra ve prejuizo, recorrêra a
vós, por cujo defel'imento abrira á sua custa huma estrada mais uni e com moda , á qual se oppunha o dito Ribeiro por mero capricho: e porque pela vestoria a que, com assistencia vossa, procedêra o Ouvidor desta Comarca, c mostrava
que a dita sua estrada era muito mais vantajosa
por plana e curta, me pedia a graça de manda-I:)
conservar: c vi to o seu,l'equerimento e informaçiio do Ouvi 101' da Comarca, em que foi ouvido
o supplicado, e o que sobre tudo re~pondeu o
Desembargador Procurador da minha Real Corôa
c Fazcnda; e por manifestal'-se com a ultima evidencia pela sobredita vestoria e averiguação a meIhol'ia e prererencia que tem ii estrada feita e offeI'ecida pelo supplicunte, que se ha"ia tapado POI'
ol'dem da Intenrlellcia Geral da Policia, em consequencia da in formação pouco exacta que lhe
pl'eceut:l'a; mando-vos que façai logo tornaI' ao
antigo e~tauo, e, com os nece sarios I'epal'os, a e.Irada aiJel'ta de ordem ,"os~a pelo suppl~cante.,
spndo este e o supplicado obrigados, sl:gundo as
clausulas de suas sesmaria dentl'O elas Slla terras,
a ·consel'va-Ia sempl'e I'eparada com a esth'a e
_refeições precisas, abandonando- e o QOll C:\!

~

ANNO DE 1819.
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1 '"hús yelb ti das extremidades, sem onus fublico d repal'o, assim como o não tep o supplicado no caminho ou picada particn\ar do supplicanlH. Cumpri-o assim, dando,me conta de sua
eITectiva exeoução. El-Rei Nosso Senhor o mandou pelos ~linistros abaixo assignados, do seu
Conselho e seus Desemb3rgadores do Paço. Joiio
Pedro Maynard da Fons(lca e Si! a fez no Rio de
Janeiro, a 21 de Janeiro de 1819. - Bernardo
José de S':Hlza Lobato a fez escrever. -José de
Oliveim Pinto Botelho e lU usqueira.-lUonsenhor
Miranda. -Acha-se afl. 98 v. do Liv. 2° de Reg.
das ordens expedidas pela llf.esrl' do Desembargo da
Paço.

Intendencia Geral da Polit:ia, ara"ficar~ql assim
igualados nos vencimentos de ooo.'tt> rs. que tem
os Ajudantes do Intendente Gel'al da Policia de
Portugal; fazendo-se-lhes pagamento do que elles.
tem vencido desde o dia em que entrárão a servir.
O que participo a V. S. para que asjm e execute. Dees guarde a V. S. Paço, em 22 de Janeiro
de 1819. - Thomaz Antonio de Vilianova Portugal. -Sr. Paulo Fernandes Vianua.-Aclza-se nos
Arcltivos da Secretaria da Policia,.
AViSO DE

26

DE J A.NEiRO.

Delgado.

El-Rei Nosso Senhor he servido que Vrn. mande entregaI' ao Desembargador do Paço, João
Severiano nIaciel da Costa, os seus livl'os lines
Maouscl'ipto autbeotico.
. lIc direitos, pois não he da real intenção do mesD. João pai' graça de Deos, Rei do Reino Uni- mo Senhor que os livros paguem direitos nessa
do do Portugal, Bl'élZil e Algarves, etc. Faço sa- AI fandega. O que participo a Vm. para que asber a vós, Juiz Conservador da Nação Britannica sim se execute, e lhe sirva este de governo' no
na Cidade do Maranhão, que sendo vista a vossa despacho dos livros que entrarem nessa Alfanderepresentação sobre a nomeação do Escrivão do ga. Deos guarde a Vm. Paço, em 26 de Janeiro
vosso cargo: sou servido dec!arar-,'o , que o Es- de 81g. -Tbomaz Antonio de VilLanova Portugal.- Sr. Miguel João Meyer.
crivão que nesse Juizo de Conservatoria servir,
deve requerer o competente provimento pela Mesa do meu Desembargo do Paço. El-Rei Nosso
PROVISÃO DE 28 DE JANEIRO.
Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assignaMaouscripto alltbeotico.
dos, do seu Conselho e seus Desembargadores
do Paço. João Pedro Mayqanl da Fonseca e Sá u
Thomaz Antonio de ViIlanova Portugal, etc.
fez no Rio de JaneÜ'o, a 21 de Janeiro de 1819. Faço saber á- J unla da Real Fazenda da Capitania
-Bernardo José de Souza Lobato a fez e creyer. da Balüa, que Sua Magestade EI-Rei Nosso Se- AJ'ltonio Rodrignes Velioso. - Antonio Felippo nhOl: foi servido determinar que todos os Paroehos
Soare de Andrade Berderode. -Acha-se a fl· 99 e Coac1jutores das Freguezias dos territorios desv. do Liv. 2° de Reg. das Ordens explll1idas pelalllesll sa Capitania sejão pagos pelos cofres da mesma
do Desembargo do Paço.
Junta, visto quo por ella se arrecadão os dizimas
territoriaes das mencionadas Freguezias; por tanto se lhe remette a relação inclusa da importanA. VISO DE 22 DE J A 'EIRO.
cia das congruas e guizamentos, que das folhas
Manuscl'ipto autbeotico.
respectivas consta estar-se devendo a cada VigaEl-Rei Nosso Senhor, tomando em considel'a- rio e Coadjutor, a~ quaes indevidamente ião comção as reflexões que V. S. oil'ereceu em o eu om- prehendidas na folhaecr.lesiastica desta Província,
cio de 18 do corrente, sobre o requel"imenlo do afim de que pelos referidos cofres sejão pagos de
Desembargador Estevão RibeÍl'o de Rezende, re- tudo quanlo se lhes estiver devendo, e vencerem
lativamente ao pequeno llrdenado de 'lAo:jj) rs., de futuro. O que se participa ú mesma Junta para
que, por decreto de 29 de Março de 1817 foi de- sua intelligencia e execução, como por esta -se
terminado para os Ajudantes dE: V. S., não sendo lhe ol'c1eJ)a. Casimiro de Oli veira Dias a fez no
actualmente a carestia dos generos desta Côrte Rio de.Taneiro, em 28 de Janeiro de 1819'menor do que em Lisboa; seudo aliás convenien- João Carlos Corrêa Lemos, no impedimento do
te que os Magi trados tenhão s~ciente subsis- Contador Geral, a fez escrever. - Thomaz Antotencia para não se porem no riscp de se desli a- nio de Villanova Purtugal. - Ea;trahida do Lh.
rem, olormente tendI) o' Ajudaotes de V. S. bum 5" de Reg. Gemi das O"dens expedidas ás Juntas de
,.,
assiduo lrabalho que os embaraça de servirem na Fazenda,afl· 1'37.
Relação, e terem consequentemente a erventias
das Val'as e outros próes qne lhe po são vir do
DECRETO DE 30 DE JANEIRO.
serviço deUa, quando no exercicio do seu emMaouscriptl authentico.
prego não podem prescindir de fazerem certas
Thomaz Antoni de ~il1anova Portugal, do
despezas; o attenc1endo o mesmo Senhor á cabal
atisfação que elles tem dado do seus deveres: meu Conselho, MlOistro e Se retariq. de Estado
l.e senido que o supplicante e seu coHega o De- ios Negocios do Re' o, encarrelSado daPresidel1sembargador n1anoel Pinto Coelho, além do so- cia do Ueal Erario. ordene ao Thesoureiro Mór
h edito or;.denado de 'l/.i.0:tiJ rs. que rel.ebem pelo delle, que entreg'ue a D. Ni láo Pistagoesi, coReal Erario, venção annualmente '36o:t/J 1'5. cida mo Procurador do Arcebispo de Damieta Nuncio
,um,
tltulo de gratificação, pelo cofre dessa Aposóolico, 815:tiJ200' ts. pelos !lluatl'o processos
PROVISÃ.O DE

~

21

DE JA~EIRO.

5

ANNO DE 181'90
I

feitos pela Nunoiatura ft,postolica aos Bispos Eleitos de Maranhão, ~lari';lI1na e Cochim, e Arcebispo de Cranganor. E com o conhecimento rio
recibo serú levada em conta a sobredita quantia
ao mesmo The:oureiro Mór PO!' este decreto sómente, sem em bargo de quaesquer leis, disposi-'
cõe ou ordens em conlrario. Palacio do Rio de
janeiro, em 50 de Janeit'o de 18Ig. ...:..-Com a
rubrica de EI·Rei Nosso Senbor. -Acha-se a (l.
16g do Liv. 1· de Reg. de Decretos, Alvarás, etc. ,
de. dl08 a 1820.
PROVISÃO DE

1

DE FEVEREIRO.

Manuscripto aulbentiC'o.

Thomaz Antonio de ViIlanova Portugal, etc.
Faço saber ú Junta da Real Fazenda da Capitania
da Babia, que selJdo presente a El-Rei Nosso Senhol' o seu offieio de lide Janeiro pl'oximo passarlo, sobre o preço ofl'erecido pelo contracto dos
4 por cento do Cunsuladu de entrado, e mais objectos apontados no 'mencionado omcio: he o
mesmo Senhor sel'vido ordenar que _o despacho
das Fazendas-que esliverem na pauta da Alfandega
se faça impreterivelmente pelo valor da pauta,
como se pratica na Alfandega de ta Cõrte, recorren do-se ús fncturas só no caso de não estarem
na paula as fazendas; 'e oulrosim, que continue
a andar cm praça o contracto de que se trata, e perando-se que suba á altura que deve ter, não
se lhe ultilllando a arrematação sem se dar parte
ao Erario Regio (10 maior lanço oJIerecido. O que
se participa ú 'obredita Junta para assim o entendei' e fazer executar. José Gomes Leão a feli no
Rio de Janeiro, cm o 1· de Fevereiro de 1819'
- João Carlos Corrêa Lemos, no impedimento
do Contador Geral, a' fez escrever. - Thomaz
Antonio de Villanova Portugal. -Ea;t7'ldtida do
Li?;. 5· de Reg. Geml das Ordens expedidas ás Junta de Faze1td((, a (l. 158 v.
PROVISÃO DE

8

DE l'EVImEIRO,

Manuscripto aulhcntico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Br'.lí'.il e Algarves, etc. Faço saber a vós, Juiz, Vereadores e mais Officiae.s da
Camara da Villa do Uio'Pardo, que .endo-me'
presente, em representação de José Vaz Teixeira
Gonçal vcs do Amaral, o excesso com quc o Juiz
e mais Officiaes dessa Camara, que forão no anno de·1816, e tranha e incompetentemente praLicárã ô faelo offen i vos da autoridade, jUJ'Ísdicção
e decóro do cargo de Almotacé, que elle então
ervia, quaes o de mandarem soltar o A.dministrador do Açougue, Joã José de Souza, preso á
sua ordem, de o chama'l'em pdo Alcaide para reprehendê-Io pela laxa dos vi eres; de desobrigarem por htfm.i ples despacJJO, e sem audiencia
sua, a José Rodrigue <f'erreira, da notificação qu;
lhe fôra 'cita de ma~dado seu, pro,endo-o depois
em aggra,'o, que interpõz por hum acordão
eheio àe acrimollia e de ~aços de o suspendeTOJ\lO III.

.

rem (~O exercicio da sua jurisdicção, 1 andando o
Almotacé companheil'o servir até o fim do nno,
e dc lhe negarem pOI' ultimo a certidão que pedira dos Termos de Vereação, porque todos este
factos se praticárão: e tcndo con"idel'ação ao .,ue
com audiencia dos supplicados e da Camara actual, informou o OUlic!or da Comarca, e ao que
obre tudo re pondeu o Desembargador PI'ocurador de minha Real Coroa c Fazenúa: ou servido
de-approvar todos este abusivos plOcedimentos,
advertindo-vos que vos abstenha is delles e de outros semelhan les; deventlo ser feito os chamamento dos Almotacés cililmente por escripto, e
não pelo Alcaide, como e tranhamente e praticou, guardando em tudo a fórma da lei; ficando
porém saha a deci -ão sobre a taxa dos viveres.
Cumpri-o assim, m:lI1dando avcrbal' esta ú margem dos respectivos Termo~ de Vereação, pilra
a totlo o tempo conslar que eu a.'sim o hOll,'e por
bem. El-Rei Nosso Senhor o mandou pelos Ministros abaixo a~signados, do seu Con elho e scus
Desembargadores do Paço_ João Pedro ~laynard
da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 8 de
Fcvereiro de 1819- - Beroal'Llo José de Souza
Lobato a fez escrever. -Monscnhor l\liranda.José de Oliveira Pinlo Botelho e Musf]neira.A c/,a-se a {l. J o I do Liv, segundo de Registo da$
Ordens expedid.as pela lIlesa do Desembargo do
Paço.
PROVISÃO DE
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DE FEVEREIRO.

Manuscripto autbentico.

Tllomaz Antonio de Villanova Portugal, etc.
Faço saber á Junta da Real Fazenda da C~ritania.
do Cearú, que endo presente a EI-I\ei O' o Senbor o requerimento de i\lanoel do ascimento
Castro c Si1l'a, Juiz da Balança e TO'pector do
Algodão em rama ua Villa da Fortaleza, em que
pede a gratificação annual de 80:t/J rs., cm attenção á maioria de trabalho e de responsabilidade que tem accre cido ao seu emprego: foi o
mesmo augusto Senhor servido determinai', que
a Junta mandc pag-ar ao supplicante a sobredita
gratificação annllal de 80:t/J rs. pela folha respectiva. O que se participa ú mesma Junta para assim o roxeoutar sem duvida ou embaraço algum.
.loaquim Eval'isto de Campos Quaresma a fez no
Rio de Janeiro, em I I de Fevereiro de 1819,João Carlos Corrêa Lemos, no impedimento do
Contador Geral, a fez escrever. - Thomaz Antonio de Villanova Portugal. -Extrahida do Li?;.
5° de Reg. Gemi das Ordens expedidas ás Juntas dI
Fazenda, a {l, 141 'D.
EDIT A.L DE

15

DE FEVERBIRO.

Manuscripto autbentico.

A Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabrica e NaYegação deste Reino do Brazil e,dominios Ultramarinos faz saber que EI-Rej'°Nosso
Senhor, por sua immediata resolução de 10 de
corrente mez de Fevereirl1', tomada em consulta
da mesma Real J nnta, foi servido determinar à
2

ANNO DE 1819.
r

q

p la tOlalidade da ímportallcia dos paco!,ilhos
ou fa,~turas de diversos canegadores pareia.es,
lançadas nos autos ele justificações da prezas
feitlls pelas eOlbarcaçõe brilannicas, e tambem
pela"totalidade da oldaJas das tripulações, dando cada bum dos proprietario dos navios hama
lista a conte ·tar o vencimento 'della~, e a ideulidade das pessoas a Cjueill se devem, se expedi sem pelo Deputado Inspectol' da Contadoria letras sobre os recebedores das 500,000 L5. em
Londres, dirigindo -lhe' a sobredita Real Junta
do Commercio .prol i 'ão para que, negociando
ali a importancia, a enviem cm letras a favor do
:Banco desta Côrte, para e ·te receber o valor por
deposito Í\ ordem da mesma Heal Junta, que lhe
determinaril a quem e quanto devem entregar,
expedindo para is o ao dito Banco a necessaria
pro \ isão. E outrosim, que, em quanto se manda
'vir' o dinheiro de Londres, c no pcdodo de tres
anno cootados da data da rcl'erida regia resolução, comparee-eráõ quaesquer interessados perante o dito Tribünal da Rcul Junta a pedir, com
doc'umentos con petentes, os seu' embolsos, debaixo da commina" ão e pena de eahirem em commisso, e de perderem pal'a o Real Fisco a
quantias a que pOR ão ter direito, huma "ez que
faltem á dita comparencia dentro do refel'Ído
tempo, Ocaudo-lhes livl'e fazer cessão, Oll darem
procuração pal'a receberem ans proprieta"ios dos
na"ios, e a e tes com'encê-los pelas divida que
lhes po 50 dever, e com as entenças que obri-"erem vil' pedir pagamento; dignando-se o mesmo allgu ·to Seuhor de relerar, por sua alta
olemencia, a omissão dos menoionados jnteressados, pela qual tem inoorrido, por virtude do
antecedente edital de 27 de Setembro de l81 7,
oa perda do eu direito, não compar~cendo no
periodo que já 11a muito tempo expirou. E para
(Iue chegue ti noticia de todos, mandou a mesma
Real J un ta a1fIx:ar o presente nesta Pra9a o 11a da
.l3ahia. Rio de Janeil'o, 15 de Fevereiro ue 18Jg,
lanoel iUoreira de Figueiredo.
PROVISÃO DE

1.5

DE FEVEREIRo..

Manllscripto authcntico.•

-Bernardo José de Souz Lobato fez esc/·over.
MOIl enbor Miranda. - JI)'e de liveira Pinto
Botelh@ e lVlusqueil'a. - ,,1c/ia,sB a (l. 102 'D. do
Liv. 2 de Reg. das O"dens expedidas pela 1Iiesa do
Desernhargo do Paço.
0

DECRETO nE

25

DE FEVERmRRO.

Manuscripto allthcntico.

Tenho resoluto que no dia do feliz parto da
Princeza Real do Heino nido de Portugal, Brazil
e Algal'\'es, minha muito amada ê presada nora,
e oos dous dias successivos, hajão luminarias, repiques de Einos, e salvas de artilheria em toda
esta Côrte e Cidade do Rio de Janeiro e ]i'ortalezas da ~Iarinha, e que e las demonstrações festivas e fação no dia do baptismo sómente, suspendenclo-se no referidos qnatro dias o despacho
dos Tribunaes. Thomaz Antonio de Villanoya
Portugal, et0. P.alacio do Rio de Janeiro, em
25 de Fever~il'o de ) 8 J g. - Com a rubrica d'EIHei Nosso Senhl'lr. -Acha-se alI. 169 v. do Li?;.
.1
de Reg. de Decretos, A lVaI'tis, etc., de 1808 a
0

1820.
D.ECRlITO DE

25

DE FEVEREi1l0.

CoI!. Braz. - De!gudo.

Tendo consideracão ir fid~lidade e amor ir minha real pe oa co~ qne o Indios, habitantes na
diversas Vil1as do Cear'á Grande, Pel'Uambuco e
Parahyba marchilri.io contra os revolto 'os que na
VilIa do Recife tilÜlão attentado levantal'-se contra
a minlla I'cal soberania, e atacado as autoridades
por mim estabelecidas; querendo mostl'ar quanto
o seu liel comportamento me foi agrada el, e
folO'aodn de lhes fazer mercê: hei por bem que
to las as ViJlas e_ P "oações de Indios nas sobreclitas Provincias fiquem isentas de pagarelIl mais
o subsidio militar, estabelecido pela carta reO'la
de ) 5 de Maio de 1654, e regulado na de 5 de
Ago to de 1805; que as patentes dos mesmos 111dios que são por graça isentas de todo os emolumentos, o sejão tambem do direito do seIlo,
novamente declarado no.alvarú de 2Lj de Janeiro
de ) 804, senando-se de graça, em pilg'amento
algum, e declaran lo-se as-im Das verba do me mo sello; e que não sejão obrigados a pagar quotas partes de 6 POI' ceoto, ou outra semelhante,
aos seu Dil'eetores, aos qnaes daqui em diante
maneJo estabelecer ordenado correspoodente pela
minha Real Fazenda. O Consclbo da 1?a7húnda o
tenha assim entendido, e mande expedir as,ordens
neces arias. Palacio do Il.io de Janeiro, em 25 JI'
Fevereiro de 181 g. - Com a rubrica d;EI-Rei
Nosso Senbor.

D. J (Ião POI' graça de Deos, Rei do Reino Unid{) de "pol·tugal, Brazil e AlO'an'es, etc. Faço saheI' avó, Intendente do Ouro da Bahia, José
Pereira Lopes Silva de Carvalho, que attenrlendi) ao que me I'cpre !lntastes sobre a e_portula que
de\'iei levar pelo inventario a que, Gomo Pre. idcnte da Mesa da Inspecção, haYieis proceclido,
do ben do finado Tenente Coronel Antonio da
il"a Paranho ; ao que a este respeito, com audiencia dos herdeiro, informou o Desembargador
do Paço Chanoeller dessa Relação, e ao que sobre
tudo re;;pondeu o De emba"garlor Procurador da
DliCRETOrllE
DE FEVEREIRO.
minha Real Cor6a e Fazenda:' hei por bem arbitrar-'Y.n<! a quantia de 24o:t/) 1'5. EI-Kei o 50 Se- r.
l\1a:nu~riptll aulbe ~c~. '
nhor o mandou pelos \Umj tros abaixo a ignado,
•
Tendo concedido por deGteto de 25 de overà~
do cu Con elho e eu Désetnbargladores do
b-ro de 181? a João Pereira de Souza Caldas o
Paço . .Jôfio Pedro M"'aynal'd da FOIl eéa e Sá a
fu. no H'io tle Janeíro , a ) 5 de Fevereiro dn 18) g. 'Vcl'iJtl::ar nas seis alllJ'OS que dJl'collfem de 1 R1 B-
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a IS2{I, a mel' ~ d pe!'X(lria no Rio l\Iocambo e
costas o' AIHca Orie7ltal , e succedendo o sei' assassinado pelos Carres quando prOClll'a\'a estabelecer a mesma pcscaria: hei por bem que a
sociedade por elle contrabida para e te e tabelecimento com João Pereil'a de Souza, Lniz de Souza
Dias e A.ntonio de Souza Caldeira, por escriptul'a
de 15 de Maio de iSIS, outorgada pelo TabeJlião
1\laooel l\J arques Perdigão, fique firme e e tavel
como se elle exi risse, 'ficando a represenlal' á sua
pessoa, sua .mãi e heI deira D. The'reza- Joaquina.
de Jesus Caldas, e o Juizo de A.dministração á 'ua
casa que fui servido por decreto de 2 de Jaoeiro
do mesmo allOO crear; porém debaixo das condições da mesma escriptura ,. e a ser deduzido ue
huma das quintas parte dos lucros, (J premio de
quem bouver de supprir a indnstria pessoal a que
elle se tinha olHigado. E concedo além disto, em
allenção aos me mos motivos, que o prazo concedido se extenda até
fim do anno de IS25;
que os productos tenhão entrada em qualquer
porto do ~1eino Unido, ainda mesmo nos de Cabo
Frio para o Sul; que cm quanto durar (J sohredito prazo tia sociedade, ella não seja inquietada
pOl' credores e tranhos da mesma sociedade;
endo sómente obl'igada annualmente a apresental' o balanço geral. E finda ella f[ue eja,revertcrá
para minha Real Fazenda, ou no todo uu na parte
dos sobreditos lucros, a ::>bredita mercê para delI a
dispôr como houver por conveniente ao meu 8erviço. Thomaz Antonio de ViIlanoya Portugal,fetc.
Palaclo do Bio de Janeiro, em 25 de Fevereiro
de ISlg.-Com a rubrica d'EI-Rei Nosso Senhor.
- .d clia-se a (l. 170 V. do Liv. Iode Reg. de Decretos, ALvul'ds, etc., de ISOS a 1829.

°

DECRETO DE 1. DE MARÇO.
Manuscriptll aulhentico.

Por justos motivos que me forão presentes, e
se fizerão dignos da minba real attençâo : hei 'por
Lenl fazer mercê aos Depntados Escrivão e Thesoureiro Geral, e aos 01lh:iaes da Secretaria e
Contadbria da Junta da Beal Fazenda da Capita..
Dia do lUaranhão, do augmento de seus actuaes
ordenados, ficando vencendo o primeiro mais
500:j:p rs., o seg'u n-do 400:t/J rs., os Oilleiaes da
SecreLaria e Contadoria a quinta pai'le dos que
ora percebem. Thomaz Aotonio de VillanoYa Portugal, ete. Palueio do Bio de Janeiro, em o lO de
Março de 1819. - Com a rubrica de Er-Bei No so
Senhor. -Ea;traltido do Li'/). 50 de Reg. de Decl"etos dos ~nnos de ISI8 a Março de IS20, a {l. 95.
DE 4 DE MA.RÇ@.
con. Braz. ~Delgado. ,
•
Eu EI-Rei faço saber ao~ qu~este a1vàrá com,
~orça de !ei "vire~ que send -me pre entes em •
lflformaçao do Govel'Da~or e Capitão General da
Provincia ~a Bahia, ~ coosu1ta da Mesa do meu
'De embargo do Paço, os justificado mothos com
que os proprietari~6 de enge0110s de fabricar sALV ARA'

•

7

uear l1a mesma Provincia, me supplicárão no
,\'esse por I em fazer transcendenles a e te
eu
Reino do Brazil as di po irõe dos § 11, 12 e seguintes do a!varú de 27 de r ovembro de 18Q4,
sobre o regulamento para o \ISO das aguas em caoaes ou le, adas, e con 'true ão de tas, qlle era
por extremo neeessario pl·omovel· e facilitaI' no
mesmo Heino cm beneficio da agriculLura e da
cam'a publica; por quanto enrlo o seu melboramento e pro pel"idade o objecto que hav{ão constituido a providente legi lação do obredito ab'ará, se devia eIla por isso con ·illorar geral e comprehen i,a de todas as P,·o\·incia dos meus Beioo~ e dominio ullramal·ino, e querendo eu fixar
buma iovariavel jurüprudencia nesta importante
materia: conformando-me com o parecer da mencionadu eon u Ira, em que foi on vido o De embargador Procurador de minha Corôa e 'Fazenda:
sou servido determiuar, em deelaraçãb do referido
aI arú de 27 de ovembro 11e ISO{~, que se observem inteiramente neste Reino do Brazil e domínios ultramal'Ínos, as disp08i ·ões dos supracitado §§ II e 12 e eguinte do dito alvará, sem
duvida ou interpretação alguma, 110 que fôr applica,'el, assim e do me mo modo que e obser,'ão em todas' as Pl'ovincias dos Reinos de Portugal e dos Algan'e .
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de .laoei1'0, aos {~ de l\lal'ço de I S19. -BIH com guarda.
- Com os registos competentes.
ALVARÁ' DE 8 DE MARÇO.
l\1anuscripto aulhcntico.

Eu El-Rei, como Govel'oador e Perpetuo Ai:Iministl'ador que sou do Mestrado, Ca,'alleria e
Ordem de ~ osso Senhor Je os ChrisFo, façb saber que, attendendo ao qne, por con uHa do meu
Tribunal da Coosciencia e Ordens, subi o á minha
real presença: hei por bem augmentar o ordenado
qU(" percebe o Professor de grammatica latina da
Caueira dos 1\1oços do CÔl'O da Cathedral de S.
Paulo, Antonio lUarianno de Azevedo Marques,
cóm mais 1001'S. de ordenado annual, pago
pela minha Beal Fazenda, oa conformidade das
minhas reaes ordens. Pelo que mando, ele. Bío
de Janeiro, 8 de larço de ISI9.-Com a rubrica dr. EI-Rei 08S0 Senhor. -Acha-se a fl. 172
do L iVl'O Iode Reg. de Decretos, A lvards, etc., de
I 08 a IS20.
DECRETO DE

10 DE MARÇO.

Manuscripto Buthcntico.

Attendendo ao que me representou D. Anua
Joaquina Duarte, viuva de Maximiano Francisco Duarte, que exerceu por espaço de tl'iota e
oito annos diversos empreg'-Os de Fazenda até o
de Escl'ivão Deputado da Junta da Beal Fazenda
da Capitania de Pernambuco, que faJleceu ,~e em
afteoção aó sel'viço pré'stado pOl' seu tie, o Conselheiro Joaquim Marque de 4-raujo : hei p.or bem,
por effeitos da lninha reá I n1tmi(j~ocia, fazet-lhe
mercê de 6óo:tb i's. annuaes, metaclé dO' Bfdeoa- •

8

DE 1819.

A"NN

'o lfu~ perceb';} ,eu fallecido marido, a ti.tulo de
.<io, pagos pelos <;of"es da referida Junta, e
p
com sobrevi vencia ás slIa duas filhas. Thomaz
An,tonio de Villanova Portugal, etc. Palacio do
Rio de Janeiro, em Iode ~1arço de 1819 -Com
a rubl'ica d'EI-Rei Nosso Senhor, - Ea;tl'ahido do
Liv. 5° de Reg. de Decretos elos annos ele 1818 /t
Março de 1820, a {l. 89'

rs. que vence, fique pe ,ehendo.J) de 500:t/J rs.
por anno, que lhe serÍlõ pagos 3 uarteis pela folha respectiva. Thomaz Antonio de Villa'nova, etc.
Palacio do Rio de Janeiro, em 15 de Março de
181Ç). - Com a rubrica d' -Rei Nosso Senhor.
- Ea;trahido do Liv. 5° de Reg, de Decreto. dos
annos ele 1818 a jJfm'ço ele 1820, ,á {l. 95 v.
PROVISÃO DE

DECRETO DE

11

DE MA.RÇO.

1I'lanuscripto allthentico.

m: 13

DE MUÇO.

l\1anllscripto 3uthentico.

A.ttendendo aI) que me representou João Carnoiro de Almeida, Thesoureiro Geral dos Ordenados, i uros e pensões: hei por bem que, cm lugar do ordenado de 60o:t1J rs, que vence, fique
percebendo o de 1:000:t1J de rs. por anno, além
de 200:tiJ rs. que fui servido conceder-lhe por decreto de 5 de l\Iaio de 1810, para falhas, os quaes
lhe serúõ pagos a quarteis pela folha respectiva.
Thomaz Anlonio de Villanova Portugal, etc. Palacio do Rio de Janeiro, em .:'i de Março de 1819'
-Com a rubrica' d'EI-Rei Nosso Senhor. - Ea;tl"aitido do Liv. 5° de Reg. de Decretos dos anno.i de
1818 a Março de 1820, a {l. 95.
DECRETO DE

13

CARTA REGIA DE

1I'lanuscripto authentico.
~

24

DE MA.RÇO.

Mannscripto authentico.

DE ~URÇO.

Attendendo ao que me representou João de
Oliveira, Escrivão da Receita e Despeza da ,The$ouraria Geral dos Ordenados, Jnl'os e Pemões :
hei p~r ,bem que, em lugar 9.0 o,rden,ado de 500:t/J

DE MARÇO.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido
Je Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber a
vós Ouvidor da Comarca do Recife, que sendo-me
presente a vossa representaçiío de 18 Je Março do
anno passado em que expunheis a total decadencia da Villa de Serinhaeq'l, (:nja causa attribuieis a
não quererem os proprietarios do terreno em que
ella está fundada, aforai' ou vender chiíos aos moradores para edifi::arem; e enfio-me tambem
presente a informação sobre ella dada pelo Govel'llador e Capitão Gentl,l'al Jessa Gapitania com
audiencia Jo proprietal'io,Antonio l\1al'ques da Costa Soares, o qllall'espondeu que nunca duvidou,
antes sempre esteve, e está prompto a aforar
terreno a qualquer que queira alI edificar; attel'ldendo ao referido, e ao mais que, com resposta do
De~emba"gadol' Procurador da minha Heal Corôa
e Fazenda, se cxpendeu em con 1I1ta da Mesa do
De,embargo do Paço, com- cujo pal'ecer fui servido con/'OJ'lllar-me por minha immediata resolução de 28 de Janeiro deôte anno: hei por bem
ordenar-vos, mandeis affixar editaes na referida
Villa para que todos o que nella quizerem edificar
algumas casas se fiirijão ao dilO propl'ietario Antonio Marques da Costa Soares, para celehrarem
com elle os respectivos aforamento na fÓl'ma em
que se con I'encionarem , interpondo-vos o vosso
officio e autoridade judicial no caso de contra,,'enção llo mencionado pr.oprietario: cumpri-o
assim. El-Rei Nosso Senhor o mandou por seu
especial mandado pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conselho e seus Desembargadore~
do Paço. João Pedro Maynard da Fon 'eea e Sá
,a fez no Rio de Janeiro, a 15 de Março de 1819.
Bern ardo' José dll Souza Lobato a fez escre ver, ~
Monsenhor Miranda. - José de Oliveira Pinto
Botelho e l\1usqueiJ'a. -'.A elia-se a {l. 105 do Li.,.
de Reg. das Ordens ea;pedidas pela Mesa do Des1r.nbal'go do Paço.

Querendo dar proriJencia sobre os bens do
espolio dI) fallecido Conde das Galvêas, D. FI'ancisco de Almeida de ~lello e Caslro: hei por bem
nomear o Dr. Sebaslião Luiz Tinoco da Silva,
Desembargador dos Aggravos da Ca a da Supplicação, para Juiz Adminislrador dos referido.
hens; e para Curador', ao Dr. J')sé Joaquim de
Miranda e Horta, Desembargador dos Aggravos
da mesma Casa; e ao sobredilo Juiz Admini 'tradOI' concerlo toda a jurisdicção necessaria para
proceder ao inventario dos ditos bens, tomar
conta delles, pagar as dividas que tiverem aqui
sido conlrahidas, e mais despezas do mesmo
Conde fallecido, e arbitrar alimentOs conforme a
direito, podendo vender os bens que não admittirem guarda, e fazenclo depositar a impl)rtancia
da herança para ser entregue a quem pertencer.
E sou outrosim ser,ido confiar-lhe faculdade para
nomear Escri,'ão qne deverá senil' nesta commi ão. A Mesa do Desembargo do Paço o tenha
assim entendido e faça executar, sem embar&o
de quaesquer leis ou ordens cm contral'Ío. PalaclO
do Rio de Janeiro, em 11 de Março de 18/9,Com a rubrica d'EI-Rei Nosso Senhor. - .Aclzase (J. (l, 168 elo Liv: 2° de Reg. dos Decretos e .Alv/t1"fÍs da Mesa do Desemhal'go do Paço.
DECRETO
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Conde de Palma, do meu Conselho, Governadol' e Capitão General da Capitania d'à Bahia.
Amigo. Eu EI-Rei voe envio muito saudar como
aquelle que amo,.. Sendo-me presente o requerimento dos ContJl1lctadores do tabaco, em que se
.queixão das falsifif-cações qu~ s(, til) hão encon,.
trado nos rôlos do mesmí tabaco, com conhecidQ
prejuiw deste ramo da ~inha Real 'fazenda, c
com maior descredito ainda do comrnercjo deste
pr~~ioso genero, "C&l ,que a~sim como se teJ.R
~

o

ANNO DE 1819.

achado podre ernuH d\.l que tem ido para G6a ,
e se tem queimado "muita quantidade do que tem
ido para o contracto, ha de ter ha,ddo semelbantes perdas nas praças dél Europa, com risco de se
arruinar o commercio de hum ramo em que se não
encontra a necessaria boa fé; não podendo deixar
de se conhecer que se ha culpa nos lavradores,
não he menos de quem faz a inspecção, pois
oumprindo eX3ctamenle o sen dever, os lavradores não se élnimarião a fazer -passar com essas
fraudes o-s seus tabacos; e sendo-me presente
tambem a resposta da Mesa da Inspecção, e a
vossa informação; conformando-me com o vosso
parecer: hei por bem que o rendimento das mulctas seja applicado para a despeza do exame .que
d_eve fazer-se; ficando sem effeitO' a applicação
para as estradas pela insufficiencia deste recurso,
e dever preferir a vantagem do commercio ; que
não sómente no tabaco necessario para Gôa, mas
tambem no que fôr necessario para o contracto
de Lisboa, se fação exames exactamente: e em
to'do o outro que ha de entrar no commercio da
Europa, se fação os exames que forem bastantes
para se conhecer que nem he falsificado com misturas de qualidade inferior, nem fl'áudado com o
volume dos páos de envolta de maior pesó do que
he permitlido. E como, alérn-destes exames 9,ue
se requerem, a notoriedade cio facto exige maiores
provídencias: sou outrosim servido determinar,
que todos os annos seja eleito mais outro Depu'tado, por parte do Commercio, para a inspecçãu do
tabaco, e outro para a do assucar, em que tem succedido semelhantes fraudes, c que estes, com os da
antiga crêação, fação a in;;pecção ; que os lugares
vitalicios que tenho concedido na i\'1esa da Inspecção fiquem sujeitos á residencia de tres em tres
annos, para suem excluidos aquelles de 'quem
houver CJ,ueixas, pois que as mercês regias não
são para ii:mtilisar o serviço publico; e para ella
nomearei, e vossos successores para o futuro,
llUm Desembargador dessa Relação, e com a devassa me dareis conta; que a i\1esa de,'e mulctar
impreterivelmente quando Sf: achar fraude na mistura dos tabacos, ou no peso dos páos; e quando
succeder quê voltem as altestações e exames do
estilo, para sp haver do lava'adol' o darrlDo, será
executivamente pago; e quando o la,'rador não,
tenha bens stlffi:cientés, será eoba'ado do Inspector
que o approvou, porque, pela natUl'eza do seu
emprego, fica obl'igado subsidiariameu-te. O quI!
fareis executar e cumprir, fazendo-o registar na
Mesa da Inspecção, e aonde mais convier e se
costu~ão ,regi'star semelhantes ordens, recommendanrlo em meu real nome ii l\lesa o exacto
oumprimento'ab que tenho determinado, e a vigilancia devida sobre os Officiaes s'cus subalternos-o Cump-ri.. o a sim. Escl'ipta no Palacio do
, Rio d'e Janeiro, em 24 di i\larço de 1819. - REI.
-Para o Conde de Pa1rlla.

9

mesm'lS Indios} por ordem minha de 25 de àgo to de 1801, fôra pediJa de sesmaria, como''1erreno de,oluto, por Florisbello Augusto de Macedo,
e depois por Eleuterio Delfim da Silva, e concedida com notoria oppressão, pois não se devia
considerar devoluto hum terreno marcado' para
a Aldêa dos Indios com a Igrcja já edificada, e alguns moradores na mesma Ardêa: hei por bem
declarar nulla a sobreclita concesôão feita a Eleuterio Delfim da Sil va, e que o sobredito tel'l'eno,
pela demarcação actual que tem de hum quarto
de leg'oa de testada, e meia legoa de fundos, seja
restituido ao'S ditos lnqios, par'(/ nelle se áldeárem
e cultivarem os terrenos que se lhe destin-à,rem:
hei outrosim por bem nomear para. Birector de~
les a Miguel Dias da Costa, que observará o mesmo que foi determinado a José Dias da Cl'UZ na
sobredita minha real dcterminação" c portaria do
Vice-Rei D. FernanCto José de Portugal, ete 21 de
Noyembro de ISOl ,. e o mais que a este respeito
está e tabelecido para civilisação dos mesmos lnElios. Nas referida ~ci'ras não se p-dderá fazer alienação alguma, c os moradores' que já ahi sc' :lchão
com casas ou com cultIlras, seráõ conservados, e
pagarltã o fôro que se lhes.arbitrar para aCamara
da Villa cios mesmos Indios, que será e tabelecida
na conformidade dos aótigos usos approvadospelas minhas reae- ordens. E o Ouviclor dá Comarca, como Conservador dos Indios, fará registar as
sobreditas ordens, e a demal'caçao actual do terreno, e titl1l<0s de posses dos' moradores, nos livros competentes; auxiliará o sobredito Director
e procedel'á aos e 'tabelccitnentos necessarios, fazendo supprir do cofre as despezas precisas, e dando conta pelá Mesa do Desembargo do Paço das
mais Aldêas que poderáõ estabelecer-se tle 1ndios no" lugares em que se achão arranchados, e
dos terrenos que se lhes devem demaréar pará
ellas, pela prefér~D'cia qt'l'e devem ter' nas sob1'edilas tcnas. A l\1:esa do Desembargo do Paço O
tenba assim entendido e façÁ executar. Palacio do
Rio de Janeiro, em 26 de l\larço de 1819,Com a rubrica de El-Rei osso Senhor. -Achase a (l. 69 11. do Li11. 2° de-lJ-eg. dos DeC7'etos e A llJarás da lIfesa ao Desemhm'go do Pafo.
PROVISÃO DE
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D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e A1garves, etc. Faço saheI' a vós, Désemba'rgad'ol"Corregedor do Crime
da Côrte e Casa, que. sendo-me' presente a voss a
repI'esentaçã'o de 2 de Junho ,do ando passado,
ácerca do julgamento do r'éo João Ántonio, soldado do primeiro Regimento de Linha, o qual
vos parecia pel teoeer ao Conselho de Guerra,
-por ser o' crime de resistencia ao COTI><? dá Real
Guarda da Policia; e sendo-me tam15em pl'esen"DECR,ETO D-i 26 D! MARÇO.
• tes 05 àuto" respectÍ'Vos que dom esta des<;,em, e
tendOI con sideraçã'o ao que sobre este negocio,
• ! I :M:anusc~pto authen'tico.
sendo ouvid-o o ]!)esembar,gador Procurador dll
S;endo-me ~resente que a AJdêa de'Y.al~n~a dos ·mil'lha Real Corôá' e' Fazerfd~, se me ê;g>ô'L ém
lndlOs Coroados .stande dtstinada pár-á Vilra. dos -cobsulta da'l\1esa do' meu D'esêmHargo ,d{l Paço,-

,.
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cflm "cujo' parecei' [til servido conformar-me por
minha immediata resolução de lodo presente
mez: ordeno que se prosiga.e ultime o livramento do mencionado réo João Antonio, no Juizo
da 'Córreição uo Crime lia Côrte e Ca.a, pela rórma e maneira cm que se acha principiado. ElRei Nosso Senhor o mandou por seu' especial
mandado pelos l\linistros abaixo as 'ign allos, do
seu Conselho e seus Desembargado'r'es do Paço_
João Perlro l\laynard da Fonseca e Sú a· fez no
Rio de Janeiro, a 29 de l\1arço de J8Ig.-Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. -.Ioão
• Severianno Macie1 da Cosl'a. - Antonio FelippeSoares de Andrade de Brederode. --Acha-se a
fl. 107. v. do Liv. 2° de Reg. das Ordens expedidas
pela Mesa do Desembargo do Paço.

--'--PROVISÃO 'DE 29 DE MAR.ÇO.
Mnnuscllipto au.lhen tico.

Th<,>maz Antonio de VilIanova p.ol'tuga1, etc'.

laço saber á Junta da Real Fazenqa da Capil,ania
da Parahyba do Norte, que, sendo ",i ta na i\:Lesa
do Real Erario a sua· conta de ~4 de Outubro do
anno passado. de 1818, sobre a impossilJ·j1id'adc
em que se achava a Santa Casa da l\lisericordia de
continuar o curativo dos soldallos doentes pela 01'dinaria estipulada de 1[~0:jj; rs. em cada anno, além
do pão e soldo dos mesmos: foi o mesmo Senhor
servido, concordando com o arbitramento da
Junta, con tante da referida conti;i, determinar que
a sobred itaJ!lDta pague á Santa Casa da.l\1isericordia diariamen.te, pelo curativo de cada hum doente, a quantia de 240 rs_, dcixando esta de receber,
com o presente arbitramento, a dita ordinaria de
14o'i/j) rs., e pão e so-ld.o antes estipulados. O que
se par.ti0ipa á mencionada, Jun.ta para. assim o f:~
tender e executar, fazend.o deste novo estabelecimento participação á sobrelli.ta, Casa da Mi el'Ícordia. José Gomes Leão a fez no Rio de Janeiro,
em 29 de Março de 181g..-João (;;arlos Corrêa
Lemos, no imped.illlent0 do Contador Geral, a
fez escrever_ - Thomaz Antonio' de VHlanova
Portugal. - EaJtrahida do Liv. 5· de Reg. Gmu
das Ordens e:r;pedidas ds Juntas de FazendlL, a {l. 148.

I

dadas por S'.. Vicente de ?a~la. F- sou outrosim
servido dispensar nas leis da amortisação para que
possão allquirir por compras, dações ou legados, e pos:mir para seu patrimonio, hens que
possão produzir hum rendimento annual até ao
valor' de 8:ooo,'!f>ooo rs. A l\lesa do Desembargo
do Paço o tenha as. im en~enJido e faça executar
00m o despar.hos necessarios,. sem embargo de
quaesquer leis ou ordens em contrario. Palacio
do Rio de Janeiro, 14 de AbriL de 1819' -Com
a rubrica de Sua l\lIIgestade.
PROVISAÕ DE
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Thomaz Antonio de Villano'va Portugal, etp.
saber fi Junta da Real Fazenda da Capitania
de Santa Calhal·ina, que, senllo pres~nte a EI-Rei
Nosso Senhor pelo mesmo Real Eral"Ío a duvida
em que elltravu a dita Junta sobre quem deveria
servir o 101)ar (le Escrh'ão Deputado derIa nos impedimentos do actual, foi o mesJDo Augusto Senhor serl'ido determinar que nos sobreditos impeélimentns deverú sempre servir o Escriptul'ario
Contad'or da respectiva Contadoria, tendo-se'por
este motivo assento e voto na me,sma Junta, por
ser'em faes regalias inherentes ao emprego, e não
ú pessoa; e que da mesma fórma ~ervirit então
na Contador·ia,. no impedimento do Contador,
'0 EscriptlLl'ario immediato, segundo a classe
das suas graduações, competindo 'nesta conformillade a cada hum dos empregallos as funcções respecti I'as de seus cargos interinos. O
que tudo se participa á 'referida Junta para sua
intel1igencia e devido cumprimento, do que ne ta se lhe ordena. Luiz Venancio Olloni a fez. Rio
de Janeil'O, 24 de Abril de IS!!). -Antonio l\larianno d'e Azevedo a fez escre ver..- Tliomaz Antonio de Villanoya Porlugal~-Extraltida a fl· 89
v. dó LiD. 50' de Reg. de Provisões expedidas ·pelo.
ContadOl'iá Geral da segunda Repartição do The~aço

SO~L]"O"
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D. Joán por graça de Deas,. Rei do Reino· Uni
do de Portugal, Brazil e Alganes, etc. Faço saber a vós, Ouvidor da. Comarca do Recife, que
sendo v.ista a vossa representação. dc 14 cle Março
do anno passado., sobre o i,ncendio e consume
dos lil'ros e pal)eis cdminaes completamente praticado na Villa de Serinhaem J e tendo c(j{,~idera
ção ao que a este rl;Jspeito respondeu o Dcs'~mbar
gador Procurador da 'minha. Real Corôa e Fazenria, e ao mais que se me expendeú em consulta da
i\1e~a do m~u Desembr.rgo do Pqço, com cujo
parecei' houve poc bem confor.mar-me-por minlla
immediata resoluç~o de 17 de Fevereiro deste anrlli>: sou ser.vido or~.enal· que, n~o 0bs[ante o lapso
de tempo, procedais a nofas devassas pelos casos
de homicidio na fórma da,lei, e' que'l-l0ssão a
pal'tes'lJueixosas instaUl'ar dentl'Q. dp hum anno
00)'':'& quer.ellas ou":16cusações rordina.rias. CQ.ntl'a
.
,
J
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A.ttendendo ao que as supplícant>e representão.,
e ás grande utilidades que em serviço de Deos,
meu e do Estado devem resultar do pio estabelecimento que se propoem formar, em que a claase
mais indigente e- desamparada dos meus vassall06
(e por isso a mai . digna do meu paterna.l desvelo e real p.rotecção}. encontra a il.o e soccon06
beneficos offerecidos e fumentado.5 pelo mais ~r
vorog(). zelo da humanidalle e cari:lada christã:
hei por bem e me pral conceder-lhes o meu real
conseíl o e as precisas faculdades, para que pos,são fundar em Lisboa a Congl'egação das Sel:.,.as dos í)ob~es, den'ominadas tambem Il'mão,ou
,.Filhas da
, , CaJ:idad~h segundo as resns e direcções

•
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(J! seu! ofIenso-res, 'mp1lndo-se silencio nos proeedimentos da justiça ex-officio. Cumpri-o assim.
EI-Rei Nosso Senhor o mandou por seu especial
mandado pelos Ministros abáixo assignaJos, do
seu Conselho e seus Desembargadol'es do Paço.
João Pedro l\'Iaynard da Fonseca eSá a fez no Rio
de Janeiro, a 26deAbril de. 18Jg.-Bernardo
José de Souza Lobato a fez escre~eJ', - Bernardo
José da Cunha Gusmão e Vasconc.ellos. - Antonio Felippe Soares de Andrade de Brederode.Acha-se a fl, J og do Liv. 2° de Reg. das Ordens ea;pedidas pela Mesa do· Desembargo do Paço.
PROVISÃO DE
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D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber a vós, Desembargador Corregedor do Crime
da Côrte e Casa, que sendo-me presente, flue os
Escrivães dos Auditorias desta Cidade le"ão o
salario de 80 rs. por cada certidão que indevidamente pa~são do numero das folhas que contém
os autos, sentenças e mais papeis que de"em pagar o selló: e attendendo a que o alvará de 17 de
Junho de 180g, que estabeleceu esta contribuição não exige tal certidão, e só sim huma declaração: sou servido ordenar que a declaração do
numero das folhas dos autos, sentenças e mais
papeis para o pagamento do sello, seja feita por
buma verba neHes posta e assignada pelo Escrivão respectivo. O que assim fareis cumprir e executar no vosso Juizo. El-ReiNosso Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assignados, do seu
Conselho e seus Desembargadores do Paço. João
Pedro l\laynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de
Janeiro, a 26 de Abril de 18Ig.-Bernardo.José
de Souza Lobato a fez escrever. -Bernardo José
'da Cunha Gusmão e Vasconcellos. -Antonio Felippe Soares de Andrade Brederode.
Expedirão-se outras semelhantes ao Desembargador Corregedol' do Civel da Côrte, ao Desembargador Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda,
ao Juiz do Crime do Bairro de S. José, ao Juiz
Conservador da Naçãq Britannica, ao Juiz da
Chancellaria da Casa da Supplicação, ao Juiz dos
Odãos, ao Ouvidor da Comarca, ao Juizde Fóra
desta·Cidade. -Acha-se a fl. log V. do Liv. 2°
de Reg. das Ordens ell-'pedidas pera lIfesa do Desembargo do Paço.

11

attendendo ao que, com resposta de Desemb rg::.-dor Procul'ador da minha Real Corôa e Faz nda
se me expõz em consulla da Mesa do meu Desembargo do l)aço, com cujo pareceI' hou\e por Qem
conformar-me por minha immcdiata resolução de
28 de Janei/'o deste anno: sou servido estranhar
ao dito CaeLano Francisco Lumachi ,o excesso e
abuso de formar e publicar em nome <1os Officiaes
da Camal'a o referido edital, sem o concurso do
Juiz de Fóra, que na fórma da lei be hum dos
Officiaes da Camara, f;lZendo as Tezes do Presidente della, e a quem só compele convocai' as sessões extraordinarias, quando sio precisas. O que
aS5im devereis sempre observar para o futuro,
guardando a ordem e a fórma estabelecida na lei.
EI-Rei Nosso Senhor o mandou por eu especial
mandado petos Ministros abaixo assignados, do
5eu Conselho e seus Desembargadores do Paço.
João Pedro l\laynard da }<'onseca e Sá a fez no Rio
de Janeil'o, a 26 de Abril de 18Ig.-Bernardo
José de Souza Lobato a fez escrever. - Bernardo
José da Curiha Gusmão e Vasconcellos. - Antonio Felippe Soares de Andrade de llrederode.Acha-se a {l. I I I do Liv. 2° de Reg. das Ordens ea;pediCÚl.s pela Mesa do Desembargo do Paço.
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D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves , etc. Faço saber a vós, Ouvidor da Comarca de S. "Paulo, que
sendo-me presente em representação das Camaras
das ViUas da ova Bragança e de Atibaya, sobre
que vos mandei informar os requerimentos em
que os povos de ambas as Vi tias se queixão das
,'iolencias com que os Almotacés deS5a Cidade
vexão os lavradores, negociantes e comboieiros
daquelles Con elhos, obrigando-os, como lhes
parece, a ,'ender nas ca inhas da mesma Cidade
os seus f"ructos quasi sempre por miudo, valendo-se para taes vexaçõr.s do vosso omeio de 15 de
Abrilde l81!b no qual, despresada a fôrma da lei,
revogastes por mero arbitrio o prudente capitulo
da oorreição de 1812, no qual o vosso antecess-or
ha'Via estabelecido a honesta,. util ,e neeessaria
franqueza de commercio; attendendo ao referido,
e ao mais que se me expendeu em consull'a da
l\lesa do meu. Desembarg0- do Paço, com euj a
parecer fui servido conformar-me por minha immediata resolução de 15 d.o mez passado: hei por
PROVISÃO DE 26 DE ABRIL.
bem annul\ar e cassal' o 'l'OS60 referido oflicio de
•
J5 de Abril de 1814, e' mandai' que se Gbserve lit·
Manuscripto aulhentico.
teralmente o capitulo sobredito da cOl'reição de
D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni- 1812, podendo os lavradores, negociantes e comuo de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa- boieiros vender por grosso ou miudo; dar em paber.a vós, Juiz de Fôra, ~ereadores e mais- Offi- gamento, ou por qualquer outra fórma contractar
eiaes da Camara ela Villll do Ricifc, que sendo- e alhear os fructos e produ{)ções da sua ravoura e
~e presente em representação·do Vereador mais" industria na Cidade de S. Paulo, na,VrIla de San·
nlbo, CaeraM irancisco L~machi de l\lello, o .. tos, ou onde melhor lhes con'Vier. (;) que assim ficomportamento ext.raoMinario e precipitado com careis entendendo, cumprindo e fazendo exactaque essa Gamara, excidcndo o seu regimento, for- mente cumprir. El-Rei Nos~o Senhor o.mandou
mou o edital de 9 rle Abril do anno passad,p ,. de- por-seu 'espeeiál mandado pelos Ministros abaixo
~retando lumillaJ;iãs peTos ~s dias successi\os :
assignados, do seu Conselho e seu~ Desç~barga- •

•
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d8reS"do Paço. João Pedro Maynard da F6nseoa
e Sá 'd jez no Rio de Janeiro, a 26 de Abr'il de
1819' - Bernardo José de Souza Lobato a fez escrereI'. -Bernardo José da CunhaGusmão e Vasconcellos, - Aotonio Felippc Soares de Andrade
de Bredel'ode.
Expedil'ãQ-se provisões no mesmo sentido e na
mesma data aos Jllizes, Vereadores e mai·s omciaes das Villas da Nova Bragança e d' Atibaya, ~
Aclta-se a {l. III V. do LiiJ. 2° de lleg, das Ordens
ea;jJedidas pela Mesa do Desembargo do Paço•.

a Cochilba da -ta demdrca<:ão ara entrar na
que divide aguas a Jacuhi e Camacuao; seguindo
por esta a primeira rteote o Arroio Pequiri,
que serve de divi a eotrand no dilO Jacuhi áté
a barra do predito ArI'oio Botucaralli. que fiM
senindo de limites ii referida Rova Villa e II do
Rio Pardo, da qual ficará desde logo uesmembrada a sobredita Freguezia com o terrilorio
da mesma Villa neUa cl"eáda , é seu termo.
Hei outrosim por bem crear para a mesma Villa os cargos de dous Juizes' Ordinarios I hum Juiz
de Orlãos, tres Vereadores, hum Procurador do
Conselho e dous Almotacés; e assim tambem dous
ALVARA' DE 26 DE AnRU..
offieios de Tabellião do Puh)ico, Judicial e Notas,
CoI!. Braz. - Delgado.
hum Alcaide, e o Escrhão do seu cargo; ficando
annexos ao primeiro oillcio de Tabellião os de
Eu EI-Rei faço saber aos que este alvará com Escriviio da COlmara, Almotaceria e Sisas; 6 ao
força de lei virem, que os moradores da Fregue- segundo oflicio o de Escrivão dos Orfãos; 05
zia da Cachoeira, Termo da VilIa do Rio Pardo ~ quaes empregos todos serúõ exercitados na conoa PrQvíncia de S. Pedro do Rio GI'aQue do Sul, formidade das leis e regimentos que lhe~ são I'esPle representárão os incommodos e prejuizos que pecti vos.
'
' ;
soff\'Íão em jrem repetidas vezes á dita Villa deE porque póde acontecer qpe no Districto da remanrll:\l' os seus uecursos, na distanoia'lde dez Je- Ferida ViUa ora clie?da não baja o necessario numegoas, sendo-lhes necessario atravessar dous rios, 1'0 de pessoas capazes de servir os oargos da Goa maior parte do ao no invadeaveis, e deÍxar por vernança, por isso que os que tem al·i alguma
muito tempo· ao desamparo as suas casas e nego- consideração, ou por suas qualidades pessoaes,
cios; pedindo-me por isso a graça· de erigir em ou por seus bens, são pela- maior parte Oillciaes
Villa a sohredita Freguezia, a qual, sendo repu- l\IiliciaDos; e não devendo os mesmos cargos ser
tada huma Povoação çonsideravel pelo numero exercidos por pessoas ignorantes e pouco digoas,
de seus habitantes, e tendo as vantagens de estar nem podendo em taes circunstancÍas ser applicasituada á margem do Rio Jacuhy que he nave- vel a providencia dada na Ord. do iiv. 10 tit. 67
gavel, c de abundl:\f em boas aguas e manas, se § 9°, e na extravagante de 12 de Novembro de
aohava nas cirounstancias de podell SC!' elevada 1611 § (~o: sou servido determinai' .que, não
'áquella. graduação. O que' sendo-me ponderado obstante os pri vilegios concedidos ,aos ditos ~ffi
em consulta da Mesa do meu Desembarg.o do' ciaes MilÍcianos, sejão estes obrigados a servir Oi
Paço, á vistà· das informações que a este respeito cargos da Govemança da sóbredita Villa, quando
mandei tirar pelo ~o~ernatlor e Capitão General para elles forem eleitos, em quanto eu a este resda referida Provincia, e do Ou'Vi,doll da respecti- peito não ordenar o contrario; exceptuados ~~
va Comarca, com audiencia da Camara da dita rériJ. os casos U(1Tcamente em que, por occaSlao
ViUa dI) RiQ fardo; e conformando-me com o de gllerra declarada, estivererf!- empregados n
parecei' da mesma consulta, em que foi ou vido exercicio dos seus PQstos, ficando aliás os seus
o Procurador da minha Real Corôa e Fazenda: pri-vilegios em tudo o mais no seu inteiro v~gor.
hei por .bem C1 ear huma Villa na sobredita FreFicaráõ pertencendo á Camara da mesma Villa
gue~ia da Cachoeira, COttl a denominação de todos os rendimentos1 que no seu territorio ,perVilla ova de S. João da Caehoeira-, cujo 1Ier- tencêrão até agora á Camara e Conselho da soritol'io lie comporá d.o q.ue fórmo. e elJlOstitue a bl'edita ~illa do ltio Pardo, d~ que he c1esmemmesma Fregue1Jia, e terá por limites pelo Leste', bt'ada; 'para seu patrimonio hei por bem oro ~.llroio Botucaraby até ii sua entrada-na Serl'aGe- denar se lhe dê huma sesmaria de llnma lego a de
ral, pela qual se di vide pelo Norte até o lugar onde terra em quadro, conj uncta ou separadam~nte ,
he atujlvessado pelo Arroio Toropi, imm.ediato á aonde a houver desembaraçada, para ser aforada
pioada de S. ViceQte que limita a Ytilla de S. Luiz pela Camara em pequenas porções, por contracda Leal BraganÇla; pelo Oeste, o mesmo Arcroio tos p~l'petuos, com fóros razoaveis e os laudemios
Toropi até a Sua reunião no Rio de Santa Mar'ia, da lei; observando-se a respeito de taes ef?prazae até a entrada deste Rio no Uru~uay, pelo qual mentos o alvará de ~5 de Julho de 1766.
segue a di vi a até encontrar o R,io Quaraim, que
O Ministro que fôr encarregado da ere'cção da
tambem erve de divisa até ii Cochilha de Santa dita Villa, fará lev>antãr o Pelourio ho, Çasas da
Anna, aonde tem origem a sua maior 'vertente, Gamara, Cadêa e mais oflicinas, debaixo da-i'ns'eguindo a dita Gochilha. pela qual se divide; e -pecção da Mesa do méu Desembargo do Paço. e
pelo Sul, até enoontra' a primeira vertente do á custa dos mor<'i'dol'es da' dita Villa e seu Termo.
Arroio Ponche, e IPOI' esto abaixo entranda em o
. E este sel'Cl'lmp~irá como nelle se çontém. Pelo
Rio Santa Maria, bl'<190 principal do Ibicuhi, até,.. que mando, e.tc. 1}ad'o no Ricfdé' Janeiro, aos 26
encontrar a hari'a do Jaguari, e por este aoima de Abril dC' 181 9' ~R'E <"'com gliarcla'. - Com 0$
~en'iudo-lhe d di
a 'a sua priucipal vertente, 'regú~os compe~eiltes.
o
.
que nasce ao pé do maroo he panhol estabeleoido
r na ext)ucta demal'cação de limites~ ~ravessando
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as divl!rsas estradas que para ella se dirigem; tud9
ao fim de se facilitarem ao~ povos de huma e
l\faDusc~jpto 8uthentico.
outra Villa os meios da mais prornpta e segura
Tendo consideração ao que me represento\! administração da Justiça, por hum l\1ag!stl'ado
Antonio Femandes Machado~ Thesoureiro da Al- letrado e de mai-or ,oenfiança; e tendo considefandega desta Cidade: hei por bem e por graça ração ao referido, e a0 mais que se expendeu na
especial, que não sérvirú de exemplo, - que pelo mencionada oonsulta em que foi ouvido o Promeu Real Erario se Ule pague mais a quarteis a ourador da minha Corôa e Fazenda, oom o parequantia annual de 400:t/J rs., pela maior resp-On- cer do qual hOlily·e POI' bemi<conformar-me: SOI1
sabilidade e trabalho que actualmente tem oom o sel'vido erigir em ViLla o sobredito sitio e Povoaaugmento da réoeita e despeza da mesma Alf<Jn- ção de S. Domingos da Praia Grande, com a denodega, sem que, a tilu10 desta maioria possa reque- minação de-Villa Real da Praia Grande-a qual
rer qualquer outro augmento para falhas. Thomaz terá por Termo as quatl':'o 'Freguezias visinhas de
Antonio de Villano"a Portugal, -eto. Palaoio do S. João de Carahy, de S. Sebastião de Itaipú, de
Rio de Janeiro, em 5 de ~laio de 1819' - Com a S. Lourenço dos Indios e de S. Gonçalo, que
rubrioa d'EI-Rei No so Senhor. -Ea;trahido do ficnrúõ ele de logo desmembradas do Termo desta
Liv. 5° de Reg. de Decreto,j dos annos de 1818 á Cida.de a que pertenoiã-O; e gozará de todas as
prerogativas e pl'ivilegios de que gozão as demais
1JlaT'ço de 1820, a (l. 109 v.
Villas dos meus Reinos; e os moradores della e do
seu Termo seráõ obrigados a apromptar á sua
ALVARA.' DE 10 DE MAIO.
custa o Pelourinho, Casa da Camara, Cadêa e
mais omcinas debaixo das ordens do meu DesemColl. Braz. - Delgado.
bargo do Paço.
A Camara da dita nova Villa se comporá na
Eu El-llei faço saber aos 'que este alvarú oom
força de lei virem: que sendo-me presente em fqrma da lei do Reino, de tres Vereauores e hum
cor.sulta da Mesq do meu Desemb~rgo do Paço a Proouradol' do Conselho que hei por bem orear
necessidade que ha de se orear huma Villa no si- para ella, assim como a dous A lmotacés, dous
tio e Povoação de S. Domingos da Praia Grande, Tabelliães do Publico, Judicial e otas, hum Aldo Termo desta Cidade, para melhor e mais caide, e o Escrivão do seu cargo; ficando annexos
prompta administração da Justiça, assim aos mo- ao offioio de primeiro Tabellião os de Escrivão da
radores da dita Povoação, oomo aos das quatro Camara, Almotaoeria e Sisa, e ao de segundo
Freguezias visinhas de, S. João de Carahy, de S. Tabellião o de Escrivão dos Orfãos: e as pessoas
Sebastião de Itaipú, de S. Lourenco uos Indios que forem providas nos ditos empregos os erviráõ
e de S. Gonçalo, á vista dos grandes emIJaraç'os na forma aas leis e regimentos que lhes são resque todos etles experimentão no largo tJiajeoto do peçtivos.
mar entre aquelJa praia e esta Cidade, que são
A mesma Camal'a fioaráõ pertencendo todos os
obrigados a passar frequentemente para promo- renrlimeátos estabeleoiâos no mencionado sitio e
verem neBa os seus r('cursos, litigios e depen- Povoação, e nas quatro Freguezias acima decladencias; tendo aliás orescido muilV a sua popu- radas que até agora percebia o Senado da Camara
lação, que exoede já a mais de treze mil habitantes desta Cidade; além de huma Sesmaria de huma
na sua total extensão, e que diariamente vai legoa de terra em quadro, conjuncta ou separadacrescendo oada vez mais pelas vantagens que mente, aonde a hOllver desembaraçada, a qual lhe
oirel'ece a sua situação proxima a esta Capital e sérú oonoedida pela Mesa do meu Deseml:argo do
ao seu porto; ponderando-se mais na dita oon- Paço para se afol'ar em pequenas porçõe , collÍ
sulta a circunstanoia de ter sido especialmente fóros razoa veis, e o Laudemio da ordenação do
honrado o dito sitio e Povoacão com a minha Reino, prooedendo-se a respeito de taes aforamenaugusta presença, e da rninl{a real familia no tos na oonformidade da lei de 25 de Julho do 1766.
fausto dia J 5 de l\'Iaió de 1816, oonoorrendo ali
Sou outrosim servido orear , para a dita nova
a Côrte formalmente e os Tribunaes, e e tando Villa, hum lugar de Juiz de Fóra do CiTeI, Crime
tambem ali acampada a divisã!') das minhas tro- e OJ'lãos, e annexar a referida Villa deSanta Maria
pas ora denominada-dos Voluntarios Renes d'EI... de Marieá e -seu '1'ermo á jurisdioção do mesmo
Rei-a quem fui então servido agraciar com espe- Juiz de Fora, o qual vencerá o ordenado, próes
ciaes d~monstrações da minha r.eal benevolenci(l ; e precalço.s que direitamente lhe oompetirem, e
de maqeira que até por e te tão plausivel motivo, servirá <com os mesmos Esorivães e Offioiaes com
e para se perpetua,r a memol'ia daquelle~ a muitos que actualmente servem os Juizes Ordinario e
respeit~s, solemne dia, era mui proprio da minha
dos Orfãos da uita Villa de Santa ~1aria de Marisoberania elevar o sobredito sitio e Povoação á cá, cujos lugare fioarúõ supprimido desde o dia
(das e e dignidade de Vitla, propondo-se final- .da posse daquelle Ministro; snbsi mndo unieamente na. referida oonsUlta qu~, pOl' todos estes mente os ;Y ereadores e Proouradores do C on5elh0,
motivos, h tivesse eu por hea'; Ol'ear, não só a- na fórma que se observa nas outras Villas, aonde
dita Villa, ma~ lfUm lugar ~ Juiz de Fóra do. ha Juizes de Fora.
Cj,'el, Crime e Orlãos para e11a, o qual e:x:ereiPelo que mando, etc. Dado no Rio de-Janeiro,
tasse -tam~em a suar jtlrisdj09ão na ViUa de Santa a lO de Maio de 1819.-R~1 oom guar~a.-Com
Maria deMal1ioá e seu Termo que he confinante, (JS registos competentes.
Z
e fica na distanci de seii a~sete legoas , segoodo
• TOMO m.
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1IIaouscnplo autheotico.

necessario· que· se estabeleça,huma consigóa~ão para se oonservar o estabeleçimento, do
l\'lu eu Real: bei por bem que, pelo meu 1\ea1,
Erario, se entreg,ue ao Tbesoureiro do,mesmo es,'
tabelecimento a quantia de 240:tj), rs. todos os.
mezes. 'fhomaz Antonio de Villanova, Portugal, etc. Palacio do Rio de J ao.eiro " em II de
Maio de 1819. -Com a rubrica de Sua l\1agestade.

Thomaz Antonio de Villanova Portngal ~ etc,
Faço saber á Ju.nta da'Real Fazenda da Capitania.
de S. Paulo·, querequerendo'aEl-Rei Nosso Senbor" pelo mesmo Rea~ EJraria, Antonio .Marianno de Azevedo. Marques, Professor de gI'ammatioa latina da Cadeira 'dos Mocos do Côro da CathedraL da mesma Capitania: a necessaria ordem
para seI' pago do accrescimo de 100:tj) 1'5. mais
quc' obtev,e dos seus o'l'denados que percebe annualmente- c'om a' dita Cadeira, na conformidade
do respectivo aI \'arú que- apresentou: foi o mesmo augusto Senhor ser.vido determinar que a·dita
Junta pague na fórma do estilo ao referido Pr.Qfessor' os seus competentes ordenados, com ()
augmento de I oo:tj) rs: mais por anno.desde o dia.
da dita mercê, visto achar-se em actual exercicio
da refel'ida Cadeira. O que se participa ú mesma
Junta para sua ibtelligenci'a e devido cumprimento. João Ramalho da Silva e Menezes a fe7. no
Rio de Janeiro, a 22 de Maio de 1 81g. -Antonio
1\1arianno de' Azevedo a fez e. crever. - TllOm az
Antonio de Viilanova Portugal. - Extrahida a
11:. g!~ do Liv. 5° de Reg. de P1"ovi~ões expeiiid(1
pela' Contadoria Ge1"at da segunda' Repartij:ão du
Thesou/'o.
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DEC.RE'fO DE.11 DE MAIO,

Delgado.

'fendo man.clildO estabelcf:er na Fázenda cra La~
gôa de Freitas hum Jardim para p}antas ex.oticas:
ou servido que elle se augmente, destinando-se
lugar proprio o mais proximo que fõr possivel ,.
para huma plantação de cravo e algumas outr,!-s
arvores de especiarÍa; sendo Dirllctores João'Severianno Maciel da Costa e João Gomes da Si1,'eira Mendonça, a cujo cargo e tá a do 'Jarâim
que já ahi e acha estabelecido; ~ f]C~I~ este novo
estabelecimento annexo ao i.useu Re,!I" para se
fazerem pela folha dessa Repartição' aa despezas
necessarias, assim, como, a al'l'ecadação d'p 'q,ue
em quatq~er tempo p,ossa pr.oduzir" d9, que, ~e
apresentará n08 tlfmp':os comp~tentes 8Api,elo. balanço no meu Real Era,rio ,pel~s :Qir,ectores deste
estabelecimeoto, que hêi ]}0Í; be,n fique na inspecção do 1\linistro e .s.ecretal:io, q'é Estado', dos
egocio~ do Reino, por quem me seráõ pre entes
os negocios relativos a este estabelecimento. Thomaz Antonio de Villanoya Portugal, etc. 'Palacio
do Rio de Janeil;o, em I I, de 1\1 aio de 18i 9. ~
Com a rubrica d'El-ReLNosso Seubo!:. II.
PRoV'rs - o DE

17

D"ECRE'fO 'DÉ

23

DE MHO.

Maouscripto aothentico.

Havencro tornado em consideração o que me
fôi presente em requerimento do BisEO' de S.

DE MA.IO'.

Maouscripto au_th~olico.
•

Thomé, que o.ca mando por Prelado ela Dioce (l
de lUoçambique : sou servido assi"gnar-Ihe a congrua de 1 :600:tj). 1'5. annuaes, determinando que
estes lhe sejão ali satisfeitos em rlin heil'(') forte.
Thomaz Antonio de Villanova P9l:tugal" et9' PalílCio .do Rill ele Janeiro, em 23 ele Maio de 1819.
-Com a rubrica de Sua l\1agestaele. -Acha-se
(I {r. I 7{~ v. dô Liv. 1° de Reg. de. Decretos,' A l (17'as ~ etc.., de 1808 a 18,w.
.

D. Jojo por gl'aça de Deos, Rei do Reino Unio de Portugal, Brazil e Algal'ves" ete. ~Lando, a'
, 1
vós Juiz de' Fóra" Verear!llres e,mais Officiaes
do Senado ,d'a Camara elesta Cidade, me in fol'PROtllsÃe DE 27 DD MUOt
)'Deis sobre o estado e circunstancias do obelisco
i\Iaouscripto autheotico. ,
que ,'oluntariamente proj'ectastes con truir por
D.
João
por
graça. de Deos>, Rei do Reino Uni_o
meio de huma s-ubscripçã'O das pessoas mais qualificada " para se coll0car na praça do Rooio, em do de Portugal, Br.-azil e Algarves, eto. Faço samemoria ela minba venturosa Cll eg.ad a , .removen- ber a vós, Ollvidor da Comarca de S. Paulo, que
do-se dali ,o peleurinho para a praça do. Capim, foi vista' a vossa eonta de 2g de'Março deste anno,
Temettendo-me copia> de quae quer termos que se sobre o efiectivo cumprimento das ordens ue vos
tenhão lal'l'ado a este resp,eito, I e hum'a' IIeJação forão dil'igidas, para a 'pr1 ão do,Jui'L Ordi~ario c
os subscr.iptores, e· interp·ondo· o vosso parecer Officiaes ela Camara da,Villa de S. Miguel das Arê!\s,
obre este assumpto. E-l-Rei'No so Senhol\ o man- e sua remessa para as eadêas desta Côrte, pela ousaJou pelos lini tros, abaixo assignados, do seu dia- de·nã.\) cumprirem- hu ma 'provisãO' expedida ao
Conselho e eus Desembat'gadoFes,do.Paço. João Jui7} das Sesmarias da Villa de Rezende pela l\lesa
Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez ni) I\io de do meu Desem,ba'í"p-o do Paço" sobre l> 'que so~
Janeiro a 17 ,de Maio de 181g. - Bernardo José sel'Vid<Nnanc1ár participar-vos que, tendo mere~
de Sonza Lobato a fez escrever.-Monsenhor.l\li- rcido a minha real <rommiseração O requerimento';}tlda. -Jo é de ,oliveira Pinto Botelho e l\lus- que fizerão subir immedfiltamente á minba alifJueÍl'a, .., Acha-se a;[r. 115 v. do Liv. 2" de Reg. gbsta pllesen'ila: houve pOI'" bem manJa-lo,s. pÔl
de 07'dens expedidas pela' jJJlesa do Desembargá'. do em .liberdade, em' r.everenci'a ao dia. Sexta' fei ra
, ,Papfl. " •
mab'r proximo passa.do dandO' lhes por expiada
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a culpa,com o incom odos e tempo da prisão; união -das terras visinhas, e semelhan tes cu pa ,
ordenando outrosim aos·ditos'Officiaes da Camara lhes seja commutada a pena ultima nas penas imc aos mais que paFa o futuro nella sel"Yirem" que mediatas, e de degredos' para fbra' da America,
fiquem advel'lidos ge que devem promptamente segundo a gra'Vidade da culpa provada o mere er.
obedecer e executar todas a ordens expedidas E a todos, os mais 'que cedêrão por terror e forão
por a dita Mesa no ·meu real nome, pois que de- coactos a servil', e não estão incluidos nas anteOepois teiD sempre salvo o recurso de representaI' dentes culpas, soú servido p-erdoar livI'emente;
qualquer inconveniente. E par.a que assim se ob- entre este, por,ém, ·o~ que se quizerem justificaI'
serve e conste a ~otlo o tempo, mando-vos que innbcentes; lhes podereis admitti!', livramento 01'façais regi tal' esta nos livros de registo de sa Ou- dinario, como seguros. A respeito dos I'éos ecelevidoria e da sobredita Camara, dando-me conta siasticos que pertencerem ·a qualquer das ohrede ficar assim registada. EI-R~i Nosso Senhor o ditas olasses, excepto 'ú primeira dos princip'aes
mandou pelos l\linistros abaixo a signados, do cabeças dá-reTolta, e ú ultima daquelles a quem
seu Conselho e seus Desemba,'gadorp.s do Paço. lenho perdoado: determino que sem se lhes deJoão Pedro l\laynard da Fonseca e Sá a fez no elal'al' outra pena infa'mante, vão servir nos Rios
Rio de Janeiro, a 27 Cle Maio Qe IS Ig. - Bernar~ de Senna, India oU Presidios de Africa, no que
do José ,de Souza Lobato a fez escr.ever. -Mon- os quizel'em empregar os ordinarios do lugar,
senhor Almeida. -José ele Oliveira Pinto Bote- conforme o mereciment0 que mostrarem no seu
lho e Musqueira. - Acha-se a fi. I I {~ do Liv. 2° -éle' comportamento. O que as im executareis, ficanReg. das Ul'dens ea;pedidas pela Mesa do Desemhal'go do tudo d mais determinado na sobredita carta
do Papo.
'
. •
"
regia ,de 6 de' Agosto em seu inteiro vigor. Escripta' no 'Palacio do Rio de Janeü'o, em 2g de
l\1aio de 181g_ -REI.
i CARTA REGIA DE 29 DE MAIO..
I "
I
Manuscripto aulhentico.

,PROVISÃO DE 4. DE JUNHO.
Bernal'do Teixeira Coutinho Alves de Carvalho,
do meú Conselho e Desembargac1or,do Paço. Eu
l\Ianuscrig,to authentico.
EI-Rei vos cnvio muito saudar. Tendo-vos determinado pela carla regia de 6 de Agosto de 181? Ó ' I Thoma:z.. Antonio cl,e Villanova, Portugal," etc_
que devieis praticar na commissão de que vos in- Faço saber. á Junta da Real. Fazenda ela Cap~tania
cumbi, a I'cspeito dos réos seculares e eCC'lesias- da Bama, que El-Rei Nosso Senhor, altend~ndo
tioos 'da revolta c1e Pernamhuco, e concedido de-- ao requerimento de José Heurique de Amorim,.
pois o per~lão para os que áinda se não achassem' Porteiro e Guarda-liv.ros da Casa da Moeda dessa
presos pelo decreto de 6 'de Fevereiro de r818, Cidade, pedindo augmento çle.8o:t/J rS.' anQuaesnão sendo dos cabeças da mesma 11ebellião, por sQbre O· ol'denado de 120:t/J rs. que ora vence:
não ser compatível com a administração da justi- foi.o mesmo augusto SenLoI: servido conferir 11,0
ça quc os fautores e cabeças de 'crime tão cnor- supplicante o augmento dito del mais, 80:tJ>. eS"1
me, e que c'om as assinatos, proclamações e se- para ter o ol'denado de 200:t/J rs. O que se parducçõés aggravárão mais a sua culpa, precipitan'- ticipa á mesma Junta para que assim o cumpra"
do o~ ontr.os na desglaça e nos trabalhos insep-a- mapd.anrlo fazer os assentos neces!\arios. Caetano
raveis 'e incalcula vci desta horrorosa especie de' Jos~ Barbosa do Canto Brum a, fez Il,Q Rio de Jadelict<r, ficassem impunidos, e com esse exempl'O neiro, em 4 de Jun,ho -de 1,81g. -.João. Carlos
Cb'ótinnassem a perverteI' os bons; porém, tendo Corrêa 'Lemos, no iqJpedimento do Contador
tambem presente á minha considel'ação, que aben- Geral, a fez escre;vel'. -Thomaz Antonio de Vilçoando a divilla providencia este Reino oom 'o fe-, lano,'a Portugal. - Ea;trahida do Liv. 5° de Reg.
liz nascimento da Princeza da Bei"'a, minha ama'-, Gel'al das O,'de',ls ea;pedidas ás i Juntas de Fo/;;enda.
da.cpresada'Néta, h'ollV'essem OSlIDeu vassallos a. fi. 155., .
de participar, quallto permi~tisse aju,:tiça, do e:IIeiRESOLUÇÃO DE 9 DE JUNHO.
to deste fa1'or,do cé'o ~ hei por'bem de vos ordenar
por esta as/alterações seguintes: qu-anto aos réos
"
Manuscripto auth~ntico.
chefes e cabeças principa-es da revolta,. e aquelles,
que commeUêrão as 85'S1natos e fizel'ão as pl'otla"'
Senhol·. -Néstâ RealrJunta'da Fazenda dos Armações. 'ordeno que ú s-entença, que na conformi~ senaes ôo Exercito, ~ahricas,e FUlldições, repredade d~ leis contl'a elles fôT proferida, se dê'logo sente'll João. Càrneiro dos, Santos, Continuo sua sua devida execuçã-o. bs que farão membros dos pranumeral'Ío de ta mesma Junta com o encargo'
go·vel'OQs revolucienai ias ou commandanl.'es em de servir nos impedimentos' dos Porteiros das
chefe'de cada hum, dos COI;POS dá força armáda a' mais Repartições suoaTteroas. Expõe o supplicanserviço dos rebelde, ê que não pertencerem'áquel- "te ter effec ti v.amente' de empenhado não só as
la pI1imeÍl'a classe' máis aggravQnte,. 0rdeno qoe obrigações que lhe incumbe a sua nomeação, mas
a pena capit.ill s.ómente lhes seja commutada em . até excedendo-a, ervindo a J1Um mesmo tempo
prisão perpetua: nls F-Ol;j:alezas· de Portúgal, sem • de Porteiro da Secr.etaria e Contadoria respecticommunic.ação que contamine aos outros vassal- vai prestand'o-se a este'slmultipli~a.ios enl'cicios
los. Os que fomentárát>, pror-agárão e sustentárão com~ voluntaria assiduidade oe zelo, olque repetia rebellião, procurando vir JICJIlas e muniçõe.s de das' vezeS acontece. E porque o supplicante he •
guerra, ele p'r.aças estrangeiras,. diligenciand<1 a rnioito pabl'e;' requeFiaJ a Vós a Magestad" qlle,
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I r elfbitos da.. egin cornmiseração e piedac1'<J, at~
ten cnd/) às muitas obrigações de servir dr. que
efTeoti amonte se acl:1 a, \'a. encarregado, sem percebpr ord la o algum, como constava das altestações que iii untú ra , e dign asse Vo sa Magestade
mandar dar O ordenado que fosse do real agrado
de Vossa lUagestade. Mandando esta Real Junta
que o Deputado Contador informasse sobre a
pret6nção do supplicaote, o mesmo assim o pra~
ticou, expondo: -Que João Carneiro dos Santos
foi admittido a Contiouo supranumerario desta
Junta por provisão de 2 de Junho de 1818, som
-vencimento de ordenado, e com o encargo de
servir nos impedimento dos Porteiros das Estações. subalternas çleste Tribunal; que por tanto,
fazendo- e a creação de hum Contif'lUO para a
mesma Contadoria, o qual não só se empregasse
na, funcções proprias de taes lugares, mas até
que servisse nos impedimentos do Porteiro deila,
e que tendo jil. o supplicante a seu favor a nomeação deste Tribunal, e algnm serviço feito gra·
tuitamente a Vóssa,. ~lagestade, que lhe parecia
dever e peral' da real beneficencia, que mandando-se crear o lugar de Continuo de que se necessitava para aquella Contadoria, que apr.nas havia hum Iluico Porteiro creado por decreto de 22
. de Julho de 1809, fosse c,>' supplicante, ou com o
mesmo ordenado de 150W> rs. por anno , como
vencia o Continuo desta mesma Junta, ou com
aqueUe que fosse do real agrado de Vossa ~lages
tade.-Dando-se de tudo vista ao Deputado Conselheiro Fiscal, o mesmo respondeu: -Que se
confol'lnava com a representação do' Deputado
Contador sobl-e a necessidade de se crear hum
Continuo para a Contadoda, o qual servisse ao
mesmo passo nos impedimentos do Porteiro, e
que para esse emprego fosse proposto o supplicante, visto estar já occupado nesta Real Junta,
e ter servido gratuitamente em muitas occasiões,
vencendo o mesmo <lrdenado ae 150W> rs. que
tem o Continuo da Real Junta.-Parece a esta Real
Junta, conformando-se com o pareceI" dos s.eus
consultados membros, e que sendo do real agrad.o
de Vos a l\lagestade de crear hum Continuo da
Contadoria deste Arsenal, vista a necessidade
allegada na acima transcripta informação, recaMa
a nomeação para elle no supplieante João Cal'''''
neiro dos Santos, com o ordenado de 150W> 1'5.
Vos a Magestade porém mandará. o que fôr ser,.
vido. Rio de Janeiro, lide ~laio de 1819'Vicente Antonio de Oliveil-a. - B,erQardo JOl\é
Senão. ...-Antonio Caetano da Silva.
R,esoluçâo. - ComO parece. Pal\!ciQ da Boa
Vista, 9 de Junho de 1819' -Com a 1'1~l;>ric\!
<l.'EI-Rei osso Senhor.

DECRETO DE

H.

DE JlJ-NHO.

.<1

Coll. Braz.

Tendo a Dj,vina Providepcia abençoado es.tes
Reinos faro, q feliz ,nascimento ,da Princeza d",
Beira, D. Maria da Gloria, 1PipIW.,m.ui~o ama.c;la,
, e presa:d~ neta; ~ qu,erendQ ,~9, ep;e .por t.~o (~,uM'

motivo participem tambtlll -lllsle lOcomparavef'
fi,lvor, e dos etreitos da I;Iliuha veaI pi dade, quanto fôr compativel com a justiça, aquelles. meus
"Vassallos que tiverão a desgra9a de o mettereJ,ll
crimes: hei por bem fazer meraê ao presas que
se acharem por causas orimes, não só nas cadêas
publicas do Districto da Casa da Supplicaç'ão desta Cidade, e nas cadêas da. Rela,ção da Cidade
da. Ba hia e seu rcsp.ecti VQ Districto, mas tatnbem
nas cadêas de todas as Comarcas deste Reino do
Brazil, de lhes perdoar livremente por esta vez
(não tendo elles mais partes que a Justiça), todos
e quaéslJuer crimes, pelos quaes esti verem presos, á excepção dos seguintes, que, pela gravidade delles, e pelo que convem ao serviço de Deos
e bem da Republica, se não devem isentar das
penas das leis, a saber: blasfemar de Deos e dos
seus Santos, moeda falsa~ falsidade, testemunho
falso, matar ou ferir, sendo de propósito, com espingarda ou qualquer outra a11ma de fogo., ou dar
tiro càm proposito de matar ou ferir, posto que
não matasse nem ferisse; propinação de veneno,
ainda que mOl'te se não haja seguido; morte feita
atraiçoadamente, pôr fogo acintemente, arrombamento de cadê as , forçar mulher, soltar os presos
sendo carcereiro, por vontade ou p.eita; entrar
em ~Josteiro de Freiras com pl'Oposito e fim deshonesto, ferir ou espancar a qualquer Jui~, posto
que pedaneo ou vintenario seja, sobre seu omcio; iIppedir com eifeito as diligencias da Justi.;:a,
usando para isso de força; fellir a alguma pessoa
tomada as mãos; furto que exceda o valor de
b1)m marco de pra,ta; ferida fei.ta no Tosto com
tenção de a dar, se com eifeito se .deu; e ultimamente, o c~'ime de ladrão formigueiro sendo pela
terceira vez preso; e condemnação de açoutes
sendo por furto: e he minha real vontade e intenção que, exceptuando os crimes que ficão deelar.ados, e que ficaráõ nos termos ordinarios de
j.ustiça, todos os mais fiquem pel-doados.; e as
pessoas que por elles estiv.erem presas cm todas
:as refel'Ídas cadêas sejij:o livremen,te solt'lS, não
tendo parte mais do que aJustiça, ou havendoll1e.s ~ado perdão as que as poderião accusar,
posto que nã:o as accusem, ou constando que não
as h.a para as poderem accusar; ficando Qomtudp
neste caso ser,npre salvo o direito ús m,esmilS partes para as poderem accusar, queJlenr1o'·; porque
a minha intenção he perdoar sómente ao.s referi".
dos presos á. satisfação da Jus,tiça, e o,ão prejulljcal' as ditas partes no Jireito que lhes perten.cer ;
.e para se haverem os ditos ,criminosos por perdoados, seráõ as s.uas culpas vistaS pelos Juizes a
que tocar, e i1!lgado este perdão couformp a .eHas
.t;I!l fórma do costume.. A M.es;1 do Desembargo 11.0
Paço o tenha assim en.tendido, e expcçó} .as 01',dens J;lecessarias p.ara e~te real de.cre.to se publicar,
.cheganc\o pela SU\! publicação fi noticia d,e todos,
e para se exeçuta1;..como nelle fe .contém, P.1\lacio
d.o Rio de. J?neit-o~ em I I de ,Juphl? de J8~.9'=(. ~.om.a fIlQf1C.!l .~'En.-.Re,i osso '8,eoh.ol'..
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DE JUNHO.

1\1 ao uscrip to· au lhentico.

Thomaz Antonio de ViJlapova Portugal, etc.
Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania
da Bahia, que requerendo Luiz Pessoa da Silva,
lIIestre Abridor da Casa da !\loeda de sa Cidade,
a gl'aça de se lhe augmenta{' o ol'rlenado qMe ora
percebe de 1 :tb200 I's. diario , em 1 :tb500 rs."
como vence o Mestre Abridor da Casa da Moeda
desta Côrte: foi El-Rei Nosso Senhor servido
conf~'ir ao supplicante mais 2001'S. sobre o actuai vencimento, paI'a tel' da data de hoje em
diantc I :t/>4oo l'~. paI' dia. O que se participa {I
mesma Junta para ·sua intelligencia c devida execução. Franci co Ignacio Pereira do Amaral a
fez no Rio de Janeiro, em 17 de Junho de 1819.
-João Carlos Corrêa Lemos, no impedimento'
do Contador Geral., a fez ,escrever, -Thomaz
Antonio de Villanova Portugal. -Eceimhida do
LiV· 5° de Rég. Geral das Ordens ecepedidas lÍs Juntas de .Fazenda, a fl. 157 'V.
PROVISÃ.O DE

21

DE JUNHO.

Manuscripto authcntico.

17

Junho de ,8 J 9. - Bernardo José de Soü'za LoJ.>a~
to a fez escrever.-Bernardo José Gusmão e Ya -'
concellos. - Antonio Felippe Soare de Andl',ade
deBI'ederoue.-Acha-se afl., 16 do Li'V. 2° de Reg.
das Ordens ecepedid«s pela .Mesa .do Desembal'go 110
Paco.
PROVISAÔ DE

21

DE JU 'RO.

Monuscripto aulhentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de llortugal, Brazil e Algarves, etc, Faço saber a vós, Ou,ridOI' da Comarca de Goyaz, que~
por provbã('l expedida na data deste aos Jnizes
dos Julgados dos Araxás e do Desemboque, fui
servido declarar-lhes que a adn:;inbtração dos ditos julgauos de"e conservar-se debaixo da vossa
jurisdicção, em quanto não 101' creada a Comarca
de Piracatú pelo 1'~ pectivo Ouvidor. O que mando participar-vos para vos a intelligencia. El-Rei
Nosso Senhoi' o mandou pelos Ministros abaixo
assigoado', do seu Co"nselht) e seus Desembargadores do Paço. João Pedro lUaynard da ,Fonseca
e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 21 de Junho de
1819, -Bemardo José de Souza Lobato a fez escrever. -Bernardo da Cunha Gusmão e VasconceHos. - Antonio F~lippe Soares de Andrade de
13rederode.-A'cha-se a {l. 116 v. do Liv. 2° de Reg.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino nido de Portugal, Brazil e Algarves,' etc. Faço sa- das Ordens expedidas pela Mesa do Desembargo do
ljer aos que esta provisão virem., que attendendo Paço.
ao que me representou Pedro Americo da Gama,
q.ueixando-se de haver sido injustamente privado
PROVISAÔ DE 21 DE JUNHO.
do dominio e posse da Capella denominada - do
PQ{'to das Galinhas - em Pel'l1ambuco, pelo meio
Mon~'scripto oulhentico.
extr.aor:linario de huma portal'Ía do Governador
:O' João por graça de Deos, Rei do Reino Unie Capitão General daql'lelIa Capitania, que commetteu ao Ouvidor da mesma Comarca, na quali- do de Portugal, Bl'azil e Algarves, etc. l\1andodade de Juiz ·dos Feitos da COI'ôa e Fazenda da vos, Ouvido I' nomeado para a Comarca de
dita Capitania, o conhecimento e exame da jus- Piracatú, que, sem perda alguma de tempo, vos
tiça ou injustiça da posse e dominio do supplican- promptifiqueis e vades tomar po se deste lugar ~
te, o qual foi desapossado por 'entença do refe- cuja creação exige toda a brevidade. EI-Rei Nosrido Ou vidor da Comarca, sem ser ouvido, como so Senhor o mandou pelbs l\1inistros abaixo asdevia ser, do seu direito, ou pell) meio competen- signados, do seu Conselho e seus Desembargate de embargos com que se oppôz, ou 'pelo do dores do Paço. João Pedro Maynard da Fonseca
aggravo ordinario que 'interpôz da sentença que e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 21 de Junho de
d.es.pr~soll os embargos, o qual lhe não foi admit- •1819' - Bernardo José de Souza Lobato a fez estido com o fundamento de se haverem remettido crever. -Bemal'do José da Cunha Gusmão c
os .autos P91lcipaes para a Secretaria do Gover- Vasconcellos. - Antonio Fel.ippe Soares de Anno, quando ainda neste caso se devia admittir no drade de Brederode.-Acha-se a fl. 117 do Li'V. 2°
mesmo traslado; e tendo ponsideração ao que de Reg. das Ordens. expedidas pela Mesa do Desemsobre e te negocio respondeu o Desembargador bargo do Paço.
Procurador da minha Real Corôa e Fazenda com
informação do Desembargador Juiz dos Feitos
PROVIUÔ DE 23 DE JUN,IlO.
della : ~ei por bem que o supplicante interponha
Manuscripto authentico.
compe~nt~mente o interposto aggravo ordinario
para o JUIZO dos Feitos da Corôa e Fazenda da
Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc.
·Gasa da Supplicação, e que neste Juizo se prosi- Faço sahel' á Junta ,da Real Fazenda da Capitania
ga e tome delle conhecimento, sem embargo do do Rio Grandt( de S. Pedro do Sul, que sel)-do
}llPSO de tempo e da lei em coq,trario. E mando presente. a EI-Rei NOS!lO Senhor, pelo mesmo.Real
~~ Justiç~s a que o conhecimen~ dl!sta pertencer, . Erario, a conta que a dita Junta deu em 20 de Dea cumprao. ~ u_rdem como neUa se contém. zembro do anno passado, de conformidade eom
EI-Rei osso Senhor C' Ip.and~u pelos Ministros· o parecer do seu Procurador da Fazenda sobre a
aQilixp as9lignados, ~Q seu Conselho e seus De- denegação de hum Omcial do Peso das Cartas do
sembargadores do Paço. João Pedro Maynard Cor,reio dessa VilJa, exigidô pelo respectivo Adda Fons~ e Sá \ fez no Rio'de Janeiro, a 21 de ministrador, por não se ter especificado o dito
TOMO UI.
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rmrl'ego na l?rovisâo de ] 1 de Março d~ 1817 ,
que <approv<Hl a proposta da relerida Junta de?
de N ovemhro de 1816, sobre o estabelecimento
aa dita administração a oargo dos Almoxarifes e
seus Esori vães das respecti I'as Villas, assim oomo
tambem 50J)re remover-se a mencionada administração dos mesmos Almoxarifes para outras pessoas, pelas razões ponderadas na sobredita conta:
foi o mesmo Augusto Sen hor servido 110\'amente
ordenar que sejão as referidas administrações dos
Correios conservadas a cargo dos Almoxarifes e
seus Escrivães das respectiY.as Villas, oomo se
achão estabelecidas e restituidos os OlTiciaes destinados para o peso das cartas dos competentes
Admini tradores com os mesmos vencimentos quepercebião, para por esta forma ficar inteiramente
eumprida a sobredita provisão deste Real Eral'io
de 7 de Novembro de 1816. O que tudo se participa á mesma Junta para sua intelligencia e
exacta ob~ervancia de que nC5ta se lhe ordena.
Luiz Vcnaneio Ottoni a fez. Rio de Janeiro, 25_
de Junho de 1319.-Antooio MarianDo de Azevedo a fez escrever. - Thomaz Antonio de Villanova pOI·tugal. -Extraltida'a (l. 105 do Liv. 5·
de Reg. de Provisões expedidas pelJa Contadoria Geral da segunda. RepariJicão do Thesouro.
I!ROVIS.A..O DE

30

DE

JUNno.

€oll. Braz. - Delgado·.

"
mencionada factura, p!'evahecendo-se
para esse
e.lIeito do sobredito '4° arl'igo da citada convenção;
e tendo em consideração o que ao dito respeito
me foi presente na mencionada consutla: hOln'e
por bem, em resolução (lel\.a, tomada aos 16 de
Março deste anno, desapprovar o pl'ocedimento
das referidos Officiaes da l\:J;csa da Estiva dessa Alfandega, não por dessortil'em com a sua tomadia afactura dos negociantes rec()rJ'entes, mas por ser o
dito procedimento c@ntrario ao artigo 16 do mencionado tratado de commel'cio que (') artigo {~O'da
convenção flã@ derogou, e só modificou, transferindo ao~ Examinadores o direito da tômadia
que pertencia it Real Fazenda, para só mente o exercerem no caso e modo que se expressa no mesmo
artigo ]6, isto he, quando o geuero conteúdo na
factura, cujo CHStO ahi Cill'l'e·garlo he suspeito de
diminuição, não tem valor definido na pauta da
Alfandeg"J, como na verdade o tinha o artige
manteiga, em que se vel'ificou -a tomadia de que
se tl'ata, na nova pauta da Alfan,dega dessa Cidade, organisada depois do mencÍf~nado t1'atacJo de
commercio de 19 de Fevcl'eil'o de 1810; havendo
outro-iro por bem ol'denar-yos que façais reformar o despacho das fazendas dos ditos negociantes recorrentes pela avaluação da dita nova pauta,
e rest'ituir-lhes o excesso dos direitos que se al'recaditrão pelo valor arbitrario' ficando vós na intelligencia de que assim devel'eis proceder em todos os casos em que qualqucr'fazenda tiver valor
definido na pauta, admittindo pÜ'rém a tomadla
da fazenda que uelb nlÍo esti ver avaliada, sem
attcnção ao sortimento da factura, quando os Offjeiaes julgarem insufficicnte o valor dádo pelos
importadores; não.se fazendo comtudo a elfectiva
entrega aos ditos Officiaes sem sentença dos Arbitras que assim o julguem, sendo nomead'os na
confOI'midade do artig'o 16 do tratado acima referido; no que se procederá com toda a brevidade
que o expediente permittir, para os despacl\antes
não perderem a 0pPf.l,rtunid'ade de venda por du,'idas mal jllOdadas'; havendo. ultimamente por
bem que () mesmo se observe em todas as outras
minhas Alfandegas, E para que assim o tenhais
entendido e façais executar, me pareceu mandarvos expedir esta. B1-Rei Nosso SenhOJ' Ü' ma nrJ'orr
por seu especial mandado pelos Minisrros a13aixa ,
assignados, do seu. Conselho e do de sua Real Fazenda. iUanoel Jo é de Souza Franca a fez no R'j(T
de Janeiro, aos 3'0 de Junho, de r8'J 9. - Antonio
Felicianno Sel'pa a fez escrevei'. -Luiz fraroã
A.\'ard(T d~ l\ienezes. - Franeisco Baptista l~o-

D. João pcr graça. de D~os, Rei do Reino TJnido de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber a vós Provedor da Alfandega da Cidade da
~abi<\-, que, sen.do-m,e pre en.te, em consulta de
15 de Fevereiro rIo C.IH'rente' aQDO ,. a ql;le mandei
proc,e.der pelá Beal JI,lOta do Commer-cio, Agl'Ícultura, Fabricas e avegação de te R.eino, a representação que á minha real ptcseoça levárão os
Negociantes Inglezes d(l. Praça ç!es 3- Cidade, Sea1y Duc~n e Walte~, quei:X;í\odo-se do procedimento que: ~ seu re pei.~o tinJlão tido os Oill,daes da
Me,sa da Esti,,~ de sa Alfandega, no despacho de
importação de huma fact.ura Gonristen te em. baca1h,áo e ma,nteiga, tQmaodo-se-llies por eonta dosmesOfo Offic~aes·a po 'çii,o deste segundo genero,
por s,~ reput'l-~' d,hninuto, e como tal sl\speito de
clólo o pfeço por qu,e neHa vinha cíl~Tegado, confor(O~ era \1el'mi,ttido aos Ole Olos Om..o~aes pelo
artigo, 4° da convenção aj ustada em Londres entre
os Commissarios Portuguezes e Inglezes, deputados para fixarem ai intelligencia de alguns artigos
do tratado do commercio de 19 d'e Fevereiro de- dcigu~.
~
1810, que ub. 'stia e~tJ,:e as cluas Nações, isto ao
mesmo tempo que deixárão de praticar o mesmo
:\lESo-LUÇÃ-O DE.. 2. DE JULHO
acto de fi "ali ação com a pOI'ção do bacalhão
c~rregada na mesma identica factura, quando
Manuscrj'~~o autb.en~ico.
buma e outra mercadoria tinhão avaliacâo na
pa1,Jta de a Alfandega, ~ o pre!t0 carre;"ado á
Ü' JiBi2"de< F'õra: d'3' ViHa' do Bmn S"uccessO' dbst
manteiga na factura era uperIor ao que lh-e dava- lIJ!'Das Novas du.;'ras-sua1iy representa , expanoo
a me ma )?cauta circunstancia que exdnia apre" "que', tencJO' Cflcont~acFo testamen(os- cl:fJ'O' tes~svmpção Cle fraude e d'imimrição do ,'erclad'ell'o, El'oreS ih-s-titue8liJpdr herrfurros filBos naturaes, depre,Ço, e con equentemente o' al'bit1'Ío dos ditos, clarando-os l'aes n1os-mesm{?'S testtamen{os, d'u-viO.oo:ciae •em lpes tom'al'em o d'ino genero em pa.l'- dão estes pa-gar 3' rlecima~ argumefltandill com :l.
, ti.cul ar, com separa ~ã'o- (lo olLlTo coa telJ.<fu na lei eáe farra- nos desc6t!{!entes·"c:-enl; dlstmcçãÜ' tt
j'
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legitimos e ngf"'rcres' e" ti e não tendo pai p'or d'iL
l'eito civil· és filhos natul"aes, sú reputados- filbo's,
e deseendentes do's pais- depois da sen~euça do
J'l'liz, com discussá0' orilinaria' d'e' cauSá, que passe em jnl'gado, ou p'0r diploma I"egio, lhe parecia que semelhantes fitbo. oaturaes, só pera simples d~claraçãio dos l!estadores não es'tavão na
classe dos descendente , d'e que a lei trata, e que
POl' isso fama S'IJ'bir este caso á, real presença de
Sua l.\'1ages-tade-, pal'a determinar o que d'e'Via obrar
:r este respeito'. Rio, 30' de Abdl de 1819'
Resolução. - Regule-se segun do a ol'dcnação do
Reino, no filho' do peãote no filho legitimado. E
ó Conselho' me consulte so'bre a fórma desta arrecac1lação que parecer, p'ara ser elfectiva esta'
cobrança' sem as fraudes e demoras a que lie sujeita. Pálacio da B'oa' Vista, 2 de Julho de 18'19'
-Com a rubrica de Sua l\fagestade. -Acha-se
no Liv. 1. de Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda, a fi. 135.
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Coi!'. Braz. -Delgado.

,19'

..

nr que., para gozarem o Mine'iros do pn'vihgÍ(.\
concetlidb no sobredito alvará, e por este dêelarado, seril áe igor que elles ap'resentem cel'tidões
legae's de como entrão' com o ouro de suas lcrvras
nas re pectivas ca as de l'undicão delle.
'.
Pelo que mando, etc. Da·Jo no Rio de Janei1"0, a 8 de Julho' de' 1'8-19: - REI com' o'uarda. ~
Com às l'egistos competentes.
o
PROVISÃO' DIl

8

DE JUI.HO.

Manuscripto aulhentico.

D.· João por graça, de Deos·,. Rei do WeinO' Unid.o de POI tugal, ,Bra2ilo e A.1ganr es, etc. F<fço sa··
bel' a vós, lH iguel Dias da Co ta, que,. sendo eu>
seI' ido man-dal'Je tituill aos Iudios Coroados dal
Aldêa de Valença., o tel'l'eno c.lestinadro parai a
Villa del1es, por ordem minba de 25 de Agosto
de 1801, pela demancação actual que tem, de
hum quarto de legoa de tes~ada e meia legoa de'
fundos, papU! nel1la se aWe:H1em, e cultivarem. a
porções que se- LI1e de ignarem', prohibindo. que
neile se faça maiô alienação alguma,. e ol1denando
que os m@uadlbl'CIl qn:e neH<usl se ac11ão, com casaS'
(}u cam eulbura, sejão consenvados'" psO'ando' 01
fôro que se lhes arbitrar- para a Camara' da Vilial
dos mesmos Iudios ,. que sel'á estabelecida na eon-'
f{)l'lI!l'idac1e dos aneigos' U60S appllo ados pelas mi
nha& r,eaes ordens: hei, por bem nomeall-VOS Director do~ mesmos, ]jndios" em' cujo e»ercicio,
GbSerVallels' o ,mesmo que a José' :Elias lla4 € rUQ; foi
determinado na sobl'eclita minha real ordem, e
na portaria, do Vice-Rei li>: Fernando José de
POJltuga1,. de 21 de N()vembro de 180JL, a o mai
que a este respeito está estaUelecido para a civili··
s.ação dos Indios. E ao <!lu vidbr dai Gomaraa,.
~mo Conseuvador denes" ordeno, po ... pro,'i ão.
da da'ta- de ta, que vos allooi-lie1e'pL1ocedaJaos esta~elecimentos' neca saáos, fazenrlo su,ppril" do cofrll as despezaa pr-ecisas. O que rturndo papticiparvos para< que assim o tenhais. P0l' entendido.
lU-Rei Nosso, Senhol' o malHJ:Olb por seul esllecialJ
maod'ado pelo. Ministros abai'X!o assigrtadosl, do
seu Conselho e seus .IDe em.bargadores do Pa.no.
João Pedro l\1ay;mll.d da Roosecrn e Sára)fe~:n\).
Rio, de JaneÍL'o ,.a,8 de Julho' do 181'9.~nelma:nd'Ol
José de Souza Lobáto a fez escrever. -1\'10nseohor l\lÍJ·anda. -José de Oliveira Pinto Botelho
e Musqueira.-Aicha-se a-fl~ 11'7 dO'Eiv: 2 de Reg.
das Ordel'1$ expedidas pe.la. J11-esa.do Desembargo do
Paço,

Eu El~R.ei faço saber aos que este alvará, com
fQl'ça de lei virem', que, havend'o concedido pelo
ou~r@ de 17 de N<rVcmbro de r8F3, aos M.ineiros
que se occupão na eX1lJrac9ão li'o OÚPO caID' fabrica d'e escravos, assim grandes, como' pequenas,
o importanre prirvilegio de não pO'derem S"CI' pe'nl10rad'as P'Ol" dividiaS' deI qualquer- natureza ql!le:
sejão, nem as suas,lanas e faJ)!'Ícas, nem os es-1
Cra1'05, furramentas, instl'umentos e ma; pertences dellas, tudo em' beneficio deste ramo' in~eres
san te da ricfLIe'za naehlOal; me foi agora repllesenmd'o qu'e, paFa mdhol' e;-,:;ecuç'ão do dito alvarú, e
para evitar du idas' que PQd'em occonel' noa pl'amea ~ seria conveniente desigmll' os ohejeeros qu1e
se d'e'v'em compl'ehendeF debai'Xo do nome indefinid'o de - Pertences cl'as LaTras~ empl'egado'
no ~ lodo' mesmo alval'á, sobre cuj a intellig.en~
ma· t!eml já! havido questões- no fôro, aonde' se não
tem: julgado compl1 ehendides na denomin'ação' d'C
-P'ertences das La'l'ras- nem as casas de vivenda, nem' os a'\litrnaes de tra13a~bo, nem as fazen
das, donde se ~il'a o alimento par-a oS' e'scravos,
pedindo-se' pl'o'Videncias s-obre a mateJ'Ía: e querend~1 eu daI' ~odÜ' a f'acilidade, firmeza. e'extensão'
possiV'ellao privilegio que fui servido conceder aosl
MirreÍll'ef 110 soBredi~o' alvará: heil por'l~em decla-·
1'31', conformaud'o-me com o parecer da M'esa d'o
mew Desembargo do PlIÇO', que me cousultou so-"
bre est~ objecto, ou'Vid'o Ü' Procurad'or' daI minha'
ReUl1 .<col'ôa' e Fa.zenda', que debaiX'o da palavl'a~
1I'lanuscríplo, :rnthentico..
e mals1'pert'encllS' das 1a,'ra5 - se' devem comprehe.nd'e'I/; paraI go7JaJ1el'J1JdO(pl'Í~'ilegio cl'>ocedi'do,. <1
D'. .folÍ"Ü'P'o'r gl'aça d'e m~os', Rei' d'o fl.!eflio'tJbi ll
dSa8 de "ivenda- d'os ~'inêiM)'S edificadas· nas sua
do- d~ Pbrtügal, Bra'ziil e A~g'an'esl, etc. Faço sala'v1'ls·, a Clillcinas destin:adas para> a' mineraeãb
ber a vós, @'uvido!' da ~omarca, que serttlb-nYtr
-moinhos, p'aioes' cm'
se'pr~'a'l'ãe e arree:.xdã~ . p'Jtesenbeque'a ATd&a deVa:I'cn~a dos'I!ndioseo)l!>a'os maIQt:ime"rrt'O~ p'ara a' e5Cr~'V'atura, os' m'antiw db , estando deslibad'a para ;r V1.l1h' d'os rhe'smlYs'
menros qu-e neHe~ SCI "acllat'em recolHidos, e OSI lmtios, por Qt'dem'mirtha de'2'5 d(L~gost'o d 1801,
a1l'Ím;res· lfe I'l'abalõllúio, caMO' cousa in.be[eotl!s~ c f6ra: pedíd~ d'e sesItfaria' c'oJ;tio tbrreno' (fe'Vo'luto'
illllí-spensavei á.1abtWa~~ I e costel!}' das mesma
Pf)R' FFori's'aello'&ugllstb cíl!'l~r'all'edb, e'dbpUi~ p'~'
la ras, e flaG m •&Í'-.eu'l'rt>sirtl pOI'- bem;u~ríl!
Eleuterio· F>llIIfII1 d'à Silv'3', e' c'oll'ce'di<fa' épIli no-·
0
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tÓl'ié\, obrep'Qão, pois não se devia consideI;rr de- lugar de primeiro Offici:t.l da Seclletaria da mesioluw hum terreno marc~do'para Alçlêa de Indios ma Juota, ao qual se sUll-Põe será ,elevado o secom Igreja já edificada, I e alguns moradores na gundo Official da Secretaria da Intendencia; por
mesma Aldêa: 11ei por bem ~\letarar nulla a so- ser elle hum .dos mais antigos, e o.s outros o não
br~dita concessão feita a Eleutel'io Delfim da
pretenderem, o supplicante por isso rogava a VosSilva, e que o sobredito terreno, pela demarcação sa Magestade, não tiJoto em attenção ao seu proactual que tem de hum quarto de legoa de testa- prio merecimento, mas a. er filllO de hum OmciaI
da e meia lego a de fundos, seja restitui do aos General que, por espaço dç mais de 55 annos, tanditos Jndios para nelle se aldearem e cultivarem to se distingllio no serviço de Vossa l\Iagestade
os terrenos que se lhes desfínarem. E bei Outl'O- nos differentes cargos que occupou, e muito prinsim por bem nomear para Director delles a Miguel cipalmente oe te Arsenal aonge servio como· DeDias da Costa, que observará o mesmo que foi putado, e como Intendente o melhor de 50 an·determinado a José Dias da Cruz na sobredita mi- nos, Gom aquella honra, zelo, actividade e denha real determinação, e portaria Jo Vice-Rei sinteresse, que POI' tantas 'vezes merecêrão de
D. Fernando José de Portugal, de.21 de Novem- Vossa lVIagestade os maiores elogios, rogava por
bro de 180 I , e o mais que a este respeito está tanto a V os,a l\lagestade fosse servido nomea-lo
estabelecido para a civilisação dos mesmG lndios. segundo Official da mesma Secretaria da IntenNas refenidas terras não se poderá fazer mais deocia, de que sc'u pai foi Chefe, e que por accesalienação alguma, e os moradores que jil abi se so do segundQ amcial ficava vago, a fim de que
achão com, casaes ou oom cultura seq\õ conser- por este meio pudesse o sopplicante soccorrer á
vados, e pagaráõ o fôro que se lhes. arbitral' para viu1'a sua mai, que se achava_ intrevada com bua Camal'a da ViUa dos me mos Indios, que será ma paralysia, e a seus irmãos que estavão ainda sem
estabelecida na conformidade d'ós antig'os usos ·emprego algum; a exemplo tambem daquelles a
approvados 'Pelas minhas veacs ordens. E mando- quem Vossa l\lagestade tem atteO,dido, nas mesvos que, como Consen'ador dos Indios, façais mas e menores circunstancias na referida Reregistar as sobre ditas ordens c a demarcação ac- partição deste mesmo Arsenal. ;\iandando esta
tual do terreno e titulos de posses dos moradores Real Junta ouvir ao Deputado- Desembargador
nos livros oompetenl'tlS ; que auxilieis Osobredito Fiscal, o meSJ;Ilo respoodeu : - Deve informar o
Directo!' e procedais aos estabeleci meu tos neces- Deputado Intendente, fazendo juntai' a e te resarios, fazendo supprir do cofre as despezas pre- querimllnto os docum.entos precisos q'le certificisas, e dando-me conta pela l\1 csa do meu De- queJIl a instrucção allegada pejo supplicante, e
semba.rgo do Paço das mais, Aldêas que poderitõ sa~isfeito dil'ia.-l\landando e ta mesma Junta que
estabelecer-se de ludios nos lugares em que se o- Deputado Intendente informasse, o mesmo asa hão arranchados, e dos terrcnos que se lhes de- sim o praticou, expondo que o supplicante João
'vem demarcar para. ellas, pela preferencia que Pimentel do Vabo era filhO do fallecido Brigadeidevem ter nas sobreditas terras. O que tudo as- ro Caetano Pimentel do Vabo; que s'eu pai deusim cumprireis, fazendo exec~tar o determinado lhe, ·como a todos os seus filhos, huma educação
nesta pela parte que vos toca. EI-Rei Nosso Se- liberal, que· fazia zsperar o desempellho de qualnhor o mandou por seu especial mandado pelos quer empl'ego que se lhe confiasse; .que os filhos
l\linistros abaixo assignados, do seu Conselho e de di tinctos empregados e bene.meritos servidoseus De embargadores do Paço. João Pedro ~Iay re do Estado erão sempre considerados com derenard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro " a rença; que era pGr isso que os fiUlOS dos Des'em8 de Julbo de 18Ig.-Bernardo José de Souza bargadores dQ 1)aço não passa '-ão por lugares
Lobato a fez escrever. -Monsenhor Miranda. . da pl'imeiJla entrancia" nem os dos Contadores
José de Oliveira Pinto'13otelho e Mus'queira.- Gera~s do Real Erario pelos lugares de AmaA. cha-se a (l. 117' v. do Div. de Reg, de. 01'dens ea;- nuense ou ]?raticante: que 'esta pratica bem entendida autorisa1ra a preten9.ão do supplicante, /:jpedi4as peta Mesa do .D·esembargo do Paço.
lho de hum Deputado dest;l Real Junta, c Intendente deste Arsenal._ que era verdade não haver
RESOLUÇÃ~ .Dli:l0 DE JULHO.
por o,ra neste t\.rsenallugar vago.a que pudesse
sei' admittido; mas quando houvesse parecia-lhe
·1tIanuscripto aulhelHico.
que deveria preferir o supplicante pelas razões
enhor.-Por aviso de 6 de Julho de 1816, expen!lidas. Mandando. esta Real Junta novamenexpedido pela Secretaria de E tado dos Negocios te ou vir ao Deputado Desembargador Fisctil, resEstrangeiros' e da Guerra, foi Vos a l\lage tade pondeu..,.-que não basta vão osbons seniços~pater
naes, nem a consideração de terem sido etle's resCI'vido ordenar a esta Real J unta da Fazenda dos
Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fuodições, coo- le;vantes para a'admissão dos· filhos aos empregos
ultas. e com elIeito o quc parece?se sobre o re- publicos, s~m que estl!'5 se mos.trassem aptos e
çom os conheciOl(lntos precisos para ser.em proquer~mento de João Pimentel do Vabq: expõe p
upplicante que, havendo-o seu pai fcito applicar vidos; Hue eII\bor'd,mereça o supplican.te toda a
ao conhecimento das primeiras letra , arithme- "contemplação peloscir.andl(s .ser.yiç;os r de seu pai,
que foi hum pistincto c h'Voql.do senridor na sua
tic~ grammatica e lingua Franceza, com o de-'
signio d,ç que o supplicante se lImpregaslie no ser- Repartiçi}o, que era mistç).' q\W, al~m di~, se mo viço de. ossa l\lagestade .cm a)guma)\.cpartição tI'asse com a il)strucç~o precisa para o emprego a
·.qu1l- .eI;a esta a razão
,.d I Fazenda., e ach,andç-se 'presentemente vago (} que.o<fspil'ava oeste "'rveoaI;
r

_porque tinha .requ,ridb no seu primeÍl'o oillcio
que juntasse o Supplicifnte o documentos necessado que ctrrtificassem a.instrucção alIegada no
seu requerimento., e a'sim e manllou per despacho desta Real Junta, que não se aohava por tanto ainda satisfeita aquelIa parte do se::! omcio., e
por isso devia- r. mandar satisfazer., ordenando-se ao Deputado Intendoote que tornasse a informal', fazendo ajuntar os dooúm~utos ex·igides no
<lito seu officio, o que satisfeito protc tan por
vista para dizer. - Mandando e ta Junta que o
Deputado Intendente informasse segundo exigia
'O. Depluta~l'o Desembargador Fiscal, o me mo respondeu, que João l'imentcl do Vabo, (ilho do {'al'lecido Brigadeiro Caetano Piment.,1 do aba, que
requereu a Vossa lUagestade ser aàmiltido ao lugar de segundo Escri.ptu·rario dr. huma das Repartições deste Arsenal, junt,íra os documentos exigidos pelo Deputado Desemh31'gadOl' Fi cal, e que
sobre a justiça da ua pretenção reportava- e á
-.il1a 'primeil'a informação, 'que de novo ofi'erecia
-em cumprimento ao real despacho. Dando-se de
t do vi ta ao Deputado Desembargador Fi~cal,
respourlcu a final fiat J'lstitia. Parece a esta Real
J unta, ii "ista de todo o exposto, que o supplicante
merece ser·nomeado segnndo Officialn-a primeira
vaga qu e llOU ver. Vossa l\'lage tade porém mandará o que fôr servido. Rio de Janeiro, 10 de
Juuho de 18 I 8. -Manoel Cameiro de. Campo.
- Carl@s José dos Reis e Gama. -Bel'Oardo José
Serrão.
Resolução. -Gomo paTece. Palacio do Rio ue
Janeiro, .10 de Julho de 18Ig.-Com a rubrica
de Sua Magestarle. - Archivo da Junta da EazenJia do' AJ'senal do Exercito, etc,
llEC,RETO DE

12 DE JULHO:.

CóIl. Braz.
Ha"CJtdo~me.representadoa Camara da Villa
de Santa Cruz do ilra.caty (Ja Comarea do Ceará
Grande, sobre a ilIegalidade pom que ~oão Franci co de Sampaio, sem,embargo de não ser proposto pelos Eleitores, fôra nomeado para o officio de Juiz dos Orfão~, e que delle tomár:l posse
e effectivamente o exercêra: e ql1Jerendo eu providentemente occorrer aos graves prej uizos e á
multip1icidade de pleitos que se originaráõ de semelhante illegalidade; quando aliás he mui convenieote <Iue não seja vacillante a autoridade da
cousa j,ulgada: hei por bem l'e,'alidar e ratificar
aquella nomeação "para que tenhão o. de pachos
e sent~nças ,que forão datla pelo mencionaúQ Juiz
dos. Ol'lãos, João Fvancisco de Sampaio, a, mesma autoridade e vigor., como se fo sem pl'oferidas pGr legitimo julgador. A l\1e a do De embargo <J.o Paço o tenha .assill!. entendido e faça executaI' ,. 9ão obstante quae~quer l~s, regimentos ou
ordens em contl;ario, as quae!i S011 servic;lo revo-.
gar para este;aff. 'to tão sómente, ficando aliás e~
eu perfeito vigor. Pa~acio d~ Rio de Janeiro, em
12 d~ Julho de 181~..-Com a rubrica de El-Re.i
TOS SO Senhor.
----"-
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Coll, Braz. - Delgado.

'Quel'endo dar providencia para que a Col...ouia.
'dos Suis'os, que, a bem êla agricultura e povoação deste meu Beino, tenho mandauo estabelecer na minha Real Fazenda do Morro-Queimado,
oão só se po sa commouamente prover dos artigo,
necessarios para a Sl13 manulenção e para instrumentos dos trabalhos utei a que se deve dedicar,
mas tambem para que tenhão prompta e seguI'a
extracção os fructos da ua lavoura: hei pOI' bem
que no Di tricto de Ca!llagallo, aonde mais oon"eniente fôr, se estabeleça hum mercado em o
dia 10 e 15 de cada mez, 'em que se fação todas
as tran. acções mercantis que licilas forem, e que
annualmente haja huma feira, que terll principio
no dia 2!~ tle Junllo, por ser o de S. João Bapti ta, Orago da Nova Fribourg, e continuará até
26 dq me mo mez, com todos o priv~legios e regalias conce~idas !Is feiras francas. à. Mesa do De,embargo do Paço o tenha as 'im entendido e faç'l
executar com os de pacho nece ario~. Palacio
do Rio de Janeiro, em 12 de Julho de 181g. 2
Com a rubriclt de El-Rei Nosso Senhor.
DECRETO DE

1.:5

DE JULua.

Manuscripto ;llthentico:

Por este decreto nomeou-se ao Bacharel l\1anoel Rodriaues lachado P0rtella para o lugar de
'rhesoureiro Geral da Junta d·a Capitania da
Alagôa , "encendo o ordenado annual de 600:tb
r ., declarado na cartã regia da sua creação, pagos a quartei pela folha civil da dita Capitania
tendo p'rinci pio o eu Yencimento do dia em que
embarcar no perto desta Cidade para ter exercicio no obreditt,) lugar. - Exh'alziclo do Liv. de
Reg, de Decretos expedidos ti Junta dll Fazenda das
Alagôas.
.
AVISO DE

.

2lJ.

DE JULlIO.

Manuscripto 3uthentico.

Foi presente a EI-Rc.i Nosso Senhol' O amcio
de V m. de 21 de Junho proximo passado, em
qne in fOl'ma sobre a queixa que o habitantes dos
Campos do Goitacaze' fizerão dos Contractadores do imposto pal'a o Hospital dos Lazaros, relativamente á maneira por que procedem na sua
cobrança; e ii vista das reflexões que Vm. ofi'ereceu, aep~i de olHir os sobreditos Contractadores, não e dignando o mesmo augusto Senhor
deferir .aos 5upplicantes quanto aos dous ai'tigos
da sua queixa que dizem respeito ao Juizo Privativo., e bs extorsões feitas aos mendigos, por
serem destituidas de fundamento: he servirlo que
Vm. ad·virta a06 Cuntractadores, que, devenclo
elles oh ervar literalmente as conuiçõc do seu
contracto, nao lhes he licito amplia-Ias ou invertê-las para exigi~-em a contribuição por fogos, c
não pelos chefes de familiíl, pou dQ-os ,de acordo
de'que estes só devem pagar huma contribuição
annualmente, qut:F tenbão huma ou mais casai
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n:t Vi la, 011 fóra della. O que 'p:.írticipo f) Vm.
para que assim se execute. Deos guarde a Vm.
Paço, em 24 de Julho de I R19.-Thomaz Antonio
dI:' Villanova Portugal.-Sr. Lucas Antonio ~lon
teiró de Barros. - A c/Ia-se a {l. 2{~ v. do Liv. da
lntendencia da Provincia do Rio de. Janeiro" comer:ado no anno det 18'14.

ço, Chanceller dessa Relagill, ]lavia,feito, nas mes-

Com os· 1lCgistos competentcs,

Liv. 2° de Reg. da~ Ordens expedidas pela lIleaa. do
Descmbarg(). do Paço.

mas terras que se comprc~endem nas situadas ás
margens do Rio Grajehó, con(luente do ,M.eal'im,
com franca Ilavegação para o mal', ainda incultas
e habitadas pOl' diversas hordas de Indios se vagens e pobres, hum estabelecimento agrario com
quarenta c<\saes de escravos e~colhi'dos; hum impOI:tante engenho para trabalhar com vapor, e
hum alamb-iqu.e de Ilorfeita qualidade e construcALVA'RA' DF. 26 DE J1JLRV •.
ção, o que, juntlPás suas pel'suasões, tem animad10
outros proprietarios a· semelhant.es especu-laçii>es,.
Gol!. Braz.- Delgado.
das quaes ,. do mesticando-se aqllelles Indios ,. re~
Eu EI-Rei faço saber aos q-ue este alvará com sultarúÕjasmaiores vantagens;' e porque, coutiguo
força de lei virem, que não se· havendo declarado a este estabelecimento,- ha.huma Ahlêa dos mesno aIvar:' de 1'0; de M.aio do correnbe anno·, pelo: mos In-llios, elle " aspiran·do. ú gloria de ser nuqual fui servido·crear o lugar de Juiz de Fora do merado entre'meus vassallos benemeritos ,- e ús
Civel, Crime e' Orfãos da Villa Real lla Praia- opportunas recompensas que' eu não sei negarGrande, e da ViHa. de Santa l\laria de l\'Laricá" o lhes, me pedia licença 'para erigir ali a díta Villa.
ordenado, pr6es e'precalços que dcvem compe- á sua cust·a, sem nada exigir dos ,Inrlios, obritir ao mesmo lugar; e convindo muito ao mcu- gando-se a domestica-los, -introduúndo'entre elreal serviço que elles sejão expressaluente' desig- les o comm.ercio e a industl1ia, a dout1'ina-19s na
nados, aum de se evitarem arbitradas intelligen- religião chl'istã, a vesti-los, por huma vez s6mencias, e os incon venientes que aestas resultão,: hei te, e dar-lhes os instrnmentos necessarios ú lapor bem, conformando-me com o parecer da voura. E attendendo ao séu requerimento·, e ao
Mesa do meu Desembargo de. Paço qne me con- q:ue sobre eUe , com resposta do Desembargador
sultou sobl'c esta materia '" ou vido o Procurador Procurador da. minha Real C@rôa e Fazenda,
da minha Real Corôa e Fazenda, estabelecer ao pi'ocedendo infoi'mação.- do Desembargadar Juiz
lugar de Juiz de Fór<\ do Ci vel ,_ Crime e Orfãos dos Feitos deli a ,.' se'me' expendeu em· consulta d,a
das sobl'editas duas Villas, o mesmo ordenado Mesa. dt· meu Desembargo do Paço ,- com cujo
que se acha concedido ao Juiz de F-ó.'a da Cidade parecer fui servido: conformar-me,~ p9{1 minha
de Marianna, ii custa da minha Real· Fazenda, e immediata resolução de 23 do mez passado: bei
bem assim as propinas e aposentadoria pagas por bem coneeder-lhe licença. paJ'a eri'gk a sob.repelas rendas da Camara, que lhe são .igu.dmen- dita ViII a no, sitio, e pela fárma. que~pede; e mante concedidas, do mesmo modo que se-est~bele (lo-vos proced-ais á ereação- deWa~ com as solemnicêrão e con,cedêrão ao·s Juizes ,lc-Fóra das Vil.las dades da lei e estilo ,. fazendo de tudo,os--autos e
Ele Pal'aLy e d'Angl'a dos Reis na Ilha Gllande~ e termos necessarios ,...com cuja copia me' dareis dedas outras ue Santo, Antonio de Sá e Ma'gé ,. pelos, }l'ois conta de assim,o haverd~s executado. EI-Rei<
alvarás de 27 de J unho de 1868,. bem entendido, Nosso Senhor o mandoUJ por seu especial mandaporc!m,. qlle o: emolumentos serúõ os· que- se do pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conachão concedidos para'os ,Juizes de-Póra de'Beira- selho e seus Desembargaqores do Paço., João. Pemar e Sertão,. pelo alvará de 1'0 de Outubro de- dro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de JaI 75lj,. e- não 05 que se achão concedidos para os
ne-iro, a 5 de Agosto de 1'81g.. -Bernardo José
das Minas par outro alvara da meSlDa, data.
de Souza Lobato a fez escrevei'. -Bernardo José'
Pelo. que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro, da Cunha Gusmão e VasconceIlos.-JoãÓ Seve<IaS 2.6' d'e Julho de 181g. -REI com,g.uarda. '--r-ianno Maciel ua Costa. - A:cha~ae a tr~ 120 do
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D, João por g,'aça de-Deos, Rei do R'eino Unfdo de Portugal, Brazil e ALgarves; ete. Faço saheI' a vós Ouvidor d,a- C.omarca d1> Maranhão,.
que Caelano José 'reixeira-roe rep"e5entou que,
não podendo, apésal' das mais- serias dili-gellcias r
obter licença cio G,o:vernader e €,apitão General,.
Paulo José eLa Silva Gama, pa..r-a, em terras-pr,oprias, erigir' huma VHla com Igreja,. Capçllão,
Cadêa Casas. da Camara ,..e pa-rticulares para' hal'
bitação dos Indi,os Aecr.oa~ ~ huma: das cinco DQções cujos chefes, desoendo> a essa üidade, com
mui huooitdc.vassallagE}m, a pedi.r paI!. e'p.rot~çã'Ü,..
farão pelo dito GoVet"Bad~H despresaó'Üs ,. não obs'ante a '0ter\\cnçào do-m.e\LDesemb~dordo Par

1):; J~ã'o p'Ot' _g"~a de Deos, Rei do Re; Jl ? U D>i:.
r
do'de Portugal,.BI'azil e Algarves, etc. Faç? ~abe1'"
~ vás, Goyern-ador e·C.apitão General da Pllovineia de'Minas Geraes qu.e-, attendendo ao qp.e- IDe'
representúrão·os·moradores da Fregoezia e Julgado do Brejo d'Çl Salgado.. ;. e-ao mais que, com informação dO'meu Desembal'gndor do Paço"enoa~-'
regado da Inspecçãfl e Direcção,dos Es~ud'Osl e 1'0'5rosta d() Desembal'R:adtl' Il-roer.rátlor da. minha
~al Corôa e Fazenda ,. mE! foi pllesente em oonsurta da LVIl€sa do meu,Des'CmlJ.arge do"Pllço,. eo~
eujo par.ecer. fuÍ1servidb conformar-me por minha
imll~'aia!a.resolução~' áe ?'5 do' IfIez Bass-ado':. hei>

.
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por bem crear 00 ref,*id~ Freguezia do Brejo do
Salgado da invocação dp.~ossa SenhOl'a do Amparo, huma Cadeira dc primeiras letl'as com o
ordenado annual de 200:tf; rs" e outra de grammatica latina com o de qoo:tf; rs. E mando-vo
que façais pôr a concurso para as pl'oTel'des na
I'órma das miuhas I'enes ordens nas peE,oas que
forem de melhor conducta e sabeI'. Cumpri-o assim. El-Rei Nosso Senhor o mandoúpelos i'tlinislros abaixo assignados, do seu Conselho e seus
,Desembargadores do Paço. João Pedl'o l\1aynard
da Fonseca e Si! a fez no Rio de Janeil'o, em4 de
Agosto de 181g, -Bernal'(lo José de Souza Lobato a fez escrével·. - Monsenhor Miranoa.José de Oliveil'a Pinto Botelho e i\lusqueil'a.A.r.lta-seafl, 121 v. do Liv. 2 de Reg. de Ordens
expedidas pela Mesa do Desembar'go do Papo,
0

,
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AVISO DE4 DE AGOSTO.
Regim. das Mercês.

Il1m. e Exm. Sr. -El-ll.ei Nosso Senhol' he
servido que, vendo-se na !\Iesa da Consciencia e
Or,dens'e requerimento incluso del\lanoel ela Costa e Almeida, Presbitero Secular, se oonsulte co·fi.
effeito o que parecer sobre o proviment<J; da Igreja
qu~ pl'etende, com os mais oppositores que houver, conforme o seu merecimento ~ e que para o
futuro contemple assim todos os oppositores que
hou"er a qualquer Igl'eja, ainda que não estp.jão
promptos alguus delles pela sua omissão. O q,ue V.
Exa. fal'il presente na mesma Mesa, para que assim
se execute. Deos guarde a V. Exa. Paço, em 4
de Agosto de 18Ig.-Thomaz Antonio de ViUanova Portugal. - Sr. VisconrIe de ViJla Nova da
Rainha.
nEsOLuçÃO

DE

6-

DE

AGOSTO.

Inst. de Sampaio.

Determina que os processos dos Conselhos- de
Guerra que sobem ao Conselho Supremo deJustiça, scjão remettidos ao Secretario de Guerra;
que dclles se forme registo na Secretaria do mesmo Conselho, em que se declare a P'1'Ovincia a
que pertencem, os nomes dos réos, a natureza
de seus delietos, e as sentenç,as da primeira inslancia; que depois passem á mão do-Juiz nelatOl~
para serem sentenciados em u.Jtima instancia ; que
estas sentenças ~ejão registadas- no seguimento
dos registos respectivos, e depois se remetlão os
processos Ú Secl'etaria de Es-rndo doo Negocios da
Guerra ,. para sel:em, en.,·iados aos s-uas respecti'Vos desUnos.
nESOLuçko DI! 6

DE

AGOSTO.

Manuscripto atltheDtj~o.

?t'denand'o,;se de Conselho da lrazenda, por porf,at'la de 5'0 de S~rembl'o de 18,8, que remettesse
á Sécretal'ia de Estado dos Negocios da Fazenda
a consulta "sobl'e a iscItÇão dos direitos dos escravos ladinos que não são ·destinadoS' paTa o oomroercio~ e remettellllio clle-.a ~ita GOBsol'ta em '00-

·23

tra de 50de Outubro de 1818, mandou o Exm.~.1i
ni tI'O da Fazenda, por despacho de l'i de Outuhro, que se regeitasse a resolução· da mesma
consulta, e se restituisse depois ao dito Conselh,o;
em ob enancia pois deste de pacho , se regista
aqui a consu lta e ua re 01 ução , e ão as seguintes: - Senhor. - POI' aviso da Secretal'ia de Estado dos egocios dI) Reino de 4 rle Janeiro do
corl'ente anno', mandou Vossa lage tade remetter ao Conselho da Fazenda, para se consultar, O
requerimento l)e D. Maria do Li vramento Spencer
do theor seguinte: - Senhor. -Diz D. l\1aria do
Livramento Spencer, que, pelo regi o aviso de lO
do corrente Dezembl'o, foi Vossa Magestade servido declarar não sujeitos a di.reit os os escravos,
que a supplicante, mudando a sua residencia da
Ilha de Sant-Iago de Cabo Vel'de para esta Côrte, trouxe co-msigo, com o solidissimo fundamento de não serem para commercio, mas im ladinos e propl'ios do serviço da supplicante; e como
já na Alfandega tinhão obrig'ado i! mesma supplicante a pagai' os direitos de 16 escravos que ainda resta vão a bOI'do, que importárão em 341 :tf;g50
rs: Pede a Vossa l\-lagestade ,eja servido mandar
que a supplicante se l'estit,uão aquelles direitos que
indevidamente pagára, ou que se encontrem n'outros direitos que tcnhão de se pagar, e receberá
IDC1'cê.-Depois de informal' o Desembargado!'
do Paço, Juiz ti' Alfandega, e responder o Procurador da fazenda: parece ao Con elho o mesmo que in forma o Juiz d' Alfandega no que diz
respeito aos escl'a vos da supplicante, visto que
lbe assiste o- direito de que os escI'avos são ladi-,
nos e addidos ao seu uso dilmestico, não podendo C'omtudo l'ealisar-se esta clausula naqueUes-escravos que forem ladinos e destinados para commercio-, pois que estes devem pagar direitos na
conformidade elo aI vará de 25 de Abríl de 1818,
em cujas circunstancias se devem passar ordens ao
Juiz d' AlI'andega para lhe serem restituidos os direitos dos mesmos escravo , ou lhe levar em encQntro em oul:ros direitos que a sllpplieante hOllYer de pagar. Rio, 28 de Julho de 181g.
Resolupão. - Como parece. Palacio da Boa Vista, 6 de Agosto de 181g. - Com a rubrica d'ElRei o S.enh&r D. João VI.
PROVISÃ.O DE 9 DE aGOSTO.
!Mannscrípto authentico.

'l'hemaz Antonio de Villanova POl'tu-gal, etc.
Papo saber á Junta da Real Fazenda da Capitania
da Bahia, que levando á alJgusta presença d'EIR.ei Nosso Senhor a conta dessa Junta, datada do
10 de Fevereiro & corrente anno, em que expõe não ter apparecide lançador ao Cl)ntracto do
donmo 'Voluotario de 80 rs. por c3llatla de aguardenle da terra dessa Capitania: foi o m~smo Se. 'Ilhor sevvido determrnar que a Junta mande 'cldmini&trac o dito contracto por conta da Real{ Faozend'a, no caso de não ter comparecido lançador,
~andQ a mesma Junta coota.dos successos que 'Se
JoifI'«e~m a este respeito. O -que a {fita Junta elltactamente oompril'á. André José Campo-.s Q fez [l{)

•
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lUo"de Janeiro, em 9 de Agosto de 18J9-,-,João
Cartb COl'rêa Lemos, 00 impedimenlo do Con..
tador Geral a fez escrevei'. -Thomaz Antonio de
Villanova Portugal. -Extra!Lida do Liv. 5· de Registo Geral das Ol"dens expedidas ds Jantas de Fazenáa, a /l. J? J v.
DECRETO DE

9 DE

AGOSTO.

Coll. Braz. - Delgado.

Tendo-me representado o Marechal 'de Campo
Graduado, LuizPaulino ueOlireira Pinto da Fran'ça, que seodo J:econ hecido pela expériencia q,ue
as caupas qu.e podel'osamente obslão a huma maior
abundancia oa Ciuade da Bahia, e á prosperidade
do commercio intcl'Oo com os seus dilatados sertões da parte do arte, consiste na falta de tranito commodos, depo ilO" e mercados centraes,
para onde possão concol'I'er os introductores e
.compradores de, hoiadas, caval1al'Ías e,mais ge"
neros, assim de consummo da Cidade e das .Villas
do Reconcavo, cumo os preci~os para a lavoura
da terras deste, por não e lhe oITerecer oulra
direcção mais do que a de unica Feira de Capua.me, só co,romoda aos sertões de Beira-mar, e Q
mercado irregular ue Santa Anna uosOlhljls,d' Agua,
cujas P9 içõcs di tão entre si mais de dez, "iote
c tl'inta legoas, nem poderem ser conduzitlos e.não pela uoica estrada, denominada das Boiadas,
que, dil'igiodo-se á Cidade com ramificações clandestinas e COJ)tíarias aos interesses .fiseaes, he impraticavel nas estaçõe.õ in\:ernosa., e, taml em nas
seccas, pela falta de pastos, do que resultl\o a infecção dosgado oonduúdosdeduzentasemaislegoa ,
_e,aimpo sibilidade em que se achã~ o proprietarios e la vraqores de darem extr'1cção aos. cus generos; todos estes inconvenientes commodamen·
, ,te s~ remedeião sendo conduzidos os generos do'
con ummo e commercio pa,ra p portQ da Villa de
.Santo Amaro da l?urilicação, quatorze legoas al)i_ma da Cidade da Bahia, huma vez que se est;lbele_a hum ponto central para anue todos concorl'ão
de divel' as parLe5je que pu, uindo elle no'fermo da
me ma ViUa o .sen engenhq d.enominado Aram~J:i,
em huma situaçãO central Vw' onde atraYessão
duas estradas que communicão com os muilos e
rieo engenhos collocados ao norte, nor leste e
noroeste dá refeJida !Vi lia , com grandes terras,
mui exlen os e abundanti ,imo, pastos e agoas
audavei , além das cio lUa Poj lIca, que o atrave Sl\ cm varias iLio', .tem pr-ojectado SOCCOJ'l'er
a cau a publica, ainda com algum sacriflcio particular, oITerecendo huma parte do mesmo engenho para nelle e e tabelecel' huma Feira semanaria, fa7,endo á slla custa as pl'imeiras acommodações, rancharia , Cllrraes e pa to fechado e
abertos. com os tenues interesses proposto - pos
artigos juntos CJue 0[er6cc, pedindo-me para este
.eITeito a necessuria licença e faculdade: ao que
tendo consideração, e Ít gl'andes ,'antagens que r
devem resultar de emelbante e tabelecirnenfO ao
•augmeC\to e prosperidarle do commercio interno
_daquella Capitania, e ao novo impulso que' com
I~ seu,augmeoto deve co.Jlsequenteme!1te r~ceber

a agricultura que muitó' i1e~ejo promover, como
o primeiro manancial d'e riqueza: hei por bem
que no sobredito engenho Aramari possa o sup·
plicante estabelecer buma Feira no quarto dia de
caua semana, segundo o plano que com estebai·
x,a assignaJo por' Thomaz Antonio de Villanova
Portugal, do meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do' Reino, que fará
parte deste. decreto, como condições a que se
obriga o supplicante, para poder haver os beneficias pes oaes que lhe podeni' provir, e nelle se
achão declarauos. A lIIesa do Desembargo do Paço o tenha assim enlendido e faça executar com
os despachos necessal'Íes. Palacio do Rio de Janeil'o, em 9 de Ag'osto de 1819. -":Com a rubrica
d'El·llei Nosso Senhor.
COMi\lODIDADES que o MarechC!J de Campo G1'aduado,
Luiz Paulino de Oliveim Pinto da Fmn(:a offel-e ce para o estabelecimento de !Lama Feirá nas terras do seu engenno Jen(Jmi7/ado .de A7'amm"i, e li
,flue se l' e{e7"e o decl-et o de 9 de A gosto de I 8 1 9.
1.. Para se estabelecer huma Feira no quarto
dia de cada semana, ou quando este se'ja dia saoto de guarda, no proximo e immetliato, se elemal'cal'á nas terras do en'genho de Aramari hum
terreno pt'oprio e sufficiente para os concóJ'I entes
fazerem os seus negocias de compl'a, permutação de gado vacum e cavallar, J'ructos e outraS
mercadorias permitlidas e necessarias aos lavradOI'es, criadores e povos circumvisinhos, tendo
os vendedores as nece sarias licenças.
2,· Levantar-se-hão ranchos de casas commodas, segundo o estado do paiz, para aquelles que
não qllizel'eOl levantar barracas ou tendas portateis, o que ser;l l(vre a qu~lquer; nem haverá
coacção ou onus que não seja o de se prestar bum
reconhecimento ou aluguel de convenção, diario,
mensal ou anl1ua!., co'nforma a cada hum con vier,
sendo regulado o das barracas e tendas portateis
pelas uimen ões que ellas occuparem.
3. o Não pagarúõ cousa algurpa por algum titulo
ou 'Íntdligcncia extensha os veneledbres que não
se utilisarcm das commodidades olferecidas no
segundo art1go.
4.· Haverá eurraes'conl'orme a exi'gencia' do
maior ou menor concmso de boiadas e cavaliarias
que entrarem na Feira para os serviços dos engenhos do Reconca "O e oonsummo das Villas Cidades'; serúo cercados' e fechados com porteiras,
estarúõ em boa guarda, e reparados em bom estado, para comrr\oditlade dos'·comboieil'os e introduct0res. Além delles ,haverá tambem pastos
cercado com estacas de duas tl'avessas, éonforme
o uso dos engenhos, e com sufficiencia pa,ra se soltar u gado Ij'imit·ação dos (la, F.eira de, Capuame
da administração da eamara da Babia no Termo
da mesma Cidade.
'.
5.· Pela guarcPa dns cur.raes fechados, e a·,titulo
cle indemni 'ação l1as de.sp~zaSt:qtte e~ge a sua manutenção e reparo, e p"re~tará por cada cabeça
de gado a modica quantia d.e·4o rs. pOl'-dia c noite .
6.· Pelo que respeita ú lal;gueza de p.asto ceJ'.c;vl'Q, e lJão wchaúo"erp-Jgl}arQ,q"oqqa lpagaráõ 05

e
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intl'oductores poc
dia da feira e no seguinte, Illas l'ogo que, pll~sadas vint~ e qllall'o horas, não retiral'em os gados, querendo conscrvalos I1U dilO paslo por nlais lempo, pagarúõ 20 rs.
por cabeça por dia e noite que n50 fór dc mercado, ou 200 rE. por cabcça sem limi1ar,:ão (lc tempo; bem enlcOlli,do que estes seráõ ,'aquejados e
guardados pelos sells donos ou tangedorcs, ncm
por clles Oca re:'pon aveIo propl'ictarío do engenho, como se obriga ,pelos que enlrarem em CUJ'raes fechados com porleiras, de cuja guarda sómente se enc•• rrega.
? ° Para máior commodidade e sortimento dos
feirantes, se estabelecerirõ arlllazens de molhados
ou ,"entlas Pl'Ol idas de genel'os e frllctos 'Proprios
da la 11'3 (Ia fazenda cle que se trata; semel hantes
armazens ou vendas, sendo colloüadas dentro dos
limites da mesma fazenda, serlrõ munidas das competenles licenças das autor,idadcs' eeonomicas e
uos conlracladores reacs, pas:;adas nos termos das
que se cOl1cedem aos proprietarios que venuem
nl)S seus engenhos, gozal~lIo os gcneros e fruclos
sobreuilos que nenes se ,'enderem da mesma
franqueza que gov,ão 'os '''encl~clos .na casa e offi-cinas do engcn ho.
8. ° Para promovei' e faoilitar a concurrencia
para a'felit'a, se obriga o'pl'oprielario a abrir dentro uas largllez<l:; e li nl:ih:s da sua fazenda picada.s
eommoLlas que sangrcm e busquem a estrada pu-hlica e Ilnica dos -sertões de cima, flue atalhem e
dêem melh-or transito no -tempo de invemo e enchente d{) rio Pojllea, que por muitas "czes se
torna impl'alieafel, e alé mesmo a pell' jangadas
'011 transporte com modo para fluem delle se quizer
. livremente ap,'ol citar, pelo preço OlOllico que pagão no porto da Pojuca., rio ,Ioanne-, e outros
tIue nelle de,;aguão desue Rio Real.
9, ° Allendendo aos extral'ios que co~tumão praticar algun,; introtluclores ue gado, introduzinuo
110 neconcavo .l)()i~ para se lalharem á fCoH'miga
(segundo a plil'ase dafluelle paiz) fl'auuandrJ os djreitos imposlos na eal:ne cm ,'erde cortada, ou na
rêz em pé, por mais vigilancia que haja; se olferece a dar a estes gados, cm qllalquel' (:lia da
semana" pasto gratuito por tempo de, inle e quatro hora~, sencl(l tudos obrigarlos a cntl'ar pela
FeÜ'a, como o mcio mais proprio para se evita-rem os descamillho,'i, e poderem os contrar:tadores fiscalisal' 'exuclameute a arreeada~ão. Palacio
do Rio de Janeil'O, em 9 de Agosto de 1819,Thomaz Antonio de VillanoH Portugal.
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de '25 d& Janeiro cie t 8ug, em quanto ;ietel'lninà.que sina o dito omeio o mais' antigo do~ Tabelliães, ou o que ma i:; de~occllpado estiver, por
isso que esse:; OfIiciaes, oncratlos com as laboriosas illüEllU1Jellcias dos sells émpregos que l-odos tis
dia:' reel'cserro, pelo progréssi, o augmcnto daquella Capital, se achão qU:l,;i ~empl'e impo, sibililado' de ir a,sistil' ÚS metli~ões e llemal'cações
para qlle ão ilhamaclos, reslIltaOllo muitas "'ezes
do a'trazo déslas diligencias gl'a I é tlctrimento ás
parles, a que dão lugar innumcraveis duvidas e
questões na,;cidas da inccrteza c cOllfusão de limiles dos seus tcrrenos, o que tÚllo se verificou
pda in f()l'llla~'ão flue a Poste respeito manuei tirar
'pelo OUlidul' u:ll]uella Comarca; e tcnll0 considel'arão ao referiJo: hei por hem, cnn formando-me üoI1\ o parecer tia mClIüionada consulta, em
que foi ullvido o Procuradol' da minha Real Corila ·e Fazenda, creal' o ofTi 'io de ESl'I'Ílão privativo das metli\'ões e demal'l::nçõ's das ,eamal'Ías,
para o respcütil'o Juizo da so'brellita Villa de
1'01'10 Alegrc e seu Tel'lOo, sell1 cmbargo elo que
dispõe o refcrido a11'al'á de 25 de Janeiro de
1809 np S 4°, licando porém lil'l'e ao Juiz de
FÚl'a da mesma Villa, e ao OUI idul' da Comarca
nas mediçõe e demarcações pal'a que forem eleitos, se 1'1' i"cm-se dos Esüri I'ães dos sC'tlS cargos,
por quanto, uecl.arando-se no § 3° do dito ai vará
não ser prirativa a jllrisdiü~·ão dos Juizcs da
Se.marias, lião podem nesta conformidade ser
pri I ati lOS os respel:li lOS E:;cri Iãcs.
Pelo que mando, elc. Dado no Rio de Janeiro,
a 9 de ,lgoslo ue ISlg,-fiEI eom gual·da.Acha-se. a {l. I tl5 'V, do Lit' . 2° de Reg. dos Decretos
e A lvarás da .lI1esa do Desembargo do Paço.
DECRETO DE

11

DE AGOSTO.

Coll. BI'az. - Delgado.

Por justos moliYos que mc forão presentes:
hei por bem ordenar que os Commis:'al'Íos c Eseril'ães uo Numero de NilO e Fragata da minha
Al'ulada lteal, "enção d'ora em diautc mais metade UO soldo que até agOl'a goza Ião, estando
desemlJ:lrcados , I'e taul'ando por esla occasião a
obrigação quc elle:; lem lle comparecerem diariamente na Conlaúol'Ía da nlarinha~ como 11(' expres o na lei da ~I'eação de tacs lugares; pclo que
dc~crmino semelhanternenle que elles fiquem sujeitos a hum ponto que quero se e~taheleça na
mesma Conlauoria, para haverem de ,er mulctados os referidos COI:nmis~al'Íos e Escri I"ies qne
Jallarem itquelle dever, perdendo hum uia do seu
respectivo soll\o por cada falta que li verem, não
sen.do por juslificado motil'o de molestia, de que
neste ca o apresentaritõ certiuão eh> Profe~sl)r assistente. O ConJe dos ,Arcos, etc. Palaeio cl0
Rio dE; Janeiro, em 11 de Agosto rIe 1819,Com a rubrica de Sua i\lageslaue.

J~u Êi-Rei faço saber aos que e te alvará virem,
que subindo iJ minha rt:ar p rescnça, em con ulta
da l\I:esa do Desembargá do Pa;,:o, a l'epre 'entação -que iJ ~esma dirjgio o J uil uas Sesmal'ias do.
Distrieto da V~l de Porto 41egl'e, Comarca d
CARTA REGIA DE 16 DE AGOSTO.
S: Pedro do ~io'Grano~e; é Santa CathalÍna, peManuscripto :lUthentico.
dmdo a cha\'M de lWOl omeio de ESCl'il ão printivo 'Para o seu J Ilizo,. pelo molho ue não se
FrancCico Antonio de A;aujo de Azeve,do, do
poder ali sustent a disp'os~ào do § 4° do a1J:lrit meu Conselho, Governador e Capitão ~eneral.
TOMO UI.

?
e

r
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fias.Ilhas' ÓOS Açores.. Amigo. Eu Er-Rei~vos envio muito saudar, Tendo chegado ii minha real
presença as excessivas despezas 'que se· Lem feito
e continuão a fazer pela Junta da minha Real F3zt!nda nessa Capitania '0 sem que p-ara isso se Lenhão precedido especiaes ordens minhas, como
se acha determinado pelo real decreto ele I z de
Juuho de 1779 e ordens posteriores, obrando
assim a mesma ,"unta com manifesto excesso de
ju.risdicção que lhe foi concedida: sou ervido ordenar-vos a perfetla e literal execução do refel'ido
real decreto, não fazendo nem consentindo que
,e fação por essa t,;apiLania algumas despezas contra o que neHe se acha dispusL , e ulLimamentese recommendou á m~sma JunLa POI' provisão do
Real Erario de I I, de Dezembro do anDo proXtimo
pa>sado. O que tUllo vos hei por muiLo recommendado, sem embal'go rle quaesquer leis, ordens
ou disposições em contrario. Escripta no Palacio
do Rio de Janeiro, em J 6 de Ago~tQ de 1819,REI com gual'lla. -Para Fr.allcisco Antonio de
Al'aujo de hevcdo. -Ea;~r((hid(( do 1iv. de R~g.
d(J;S Cartrls Regia~ a fl: 67"
•
ASSENTO.DE
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Delgado.

Aos 18 dias do mez de Agosto de 1819, em
Mesa gl'ande da Casa da Supplicação, presente o
Illm, e F.xm. Sr, João Antonio SalteI' de Meodonça, do Con dho de Sua l\l'agestade, Commendador da' Orden dl} ,Christo c da Conceicão de
Villa Viçosa, Desembargador do Paço, Pr'ocuradOI' da COI'ôa, Secl'etal'io do Govel'Oo dos ego....
cios do Reino e da Fazenda, C hanceHer da Casa
da Supplicação que serve de- Regedor, foi pro- .
posto, na conformidade da ordenação do Reino,.
liv. 1° Lit. 5° § 5", e da_ cart~ de lei de 18 de
Agosto de 1769 § 6°, qoe lratando-se da intelligencia da carta de lei de 3 de Agosto de 177 0 r
em bum feilo que pende por embargos em gráo
ue revi ta, nelle, além das 0prostas interpretações dos A(l\ ogados, se achão.senlenças proferidas por huma e outra parte ,. em ambas as instanoias; julgando humas, que ao actual Administrador ue hum morgado ao.tempo da promulgação'
daquell,a lei, fallecido <1epoi sem descendentes,'devi'a succe<1cI' o seu mais proximo parente '0 .
sendo do sangue do instituidor, sem embargo da
'Vocação que pal'a esse acontecimento se achava
n~ respecLi\'a in. tituição; e pelo contrario decic1)ndo .outras a favol' da vocação substituida; e·
por quanto esta incerteza de julgar empece essenialmente a segurança dos direitos que tod0$ os
-cidadãos devem gozar á ombra tULelar das leis,..
afim de e fixar huma regra in'Variavel em tão
importa.nte mateJ'Ía,. se propôz ú interpretação,
autbenLlca de ·ta l\lcsa o seguinte quesito :_ Se pela carta ele lei de 5 de Agosto de 1770 ficÍtTao sendo de regubt, uccessão nos Administra-·
dore actuall ao temp.o da sua promulga,ção, os·
morgados illstitt;lid s de preteriLo, de maneira quea admin~ tração . e de,'a de,'oll'er aos seus parentes mais proximo.. ondo do sangue do institui, QI', não tenpo descendentes '0 em. emJjar~o das-

r

°

substituições feitas pelogoinsljtuid-\lres em dererminadas ppssoas nas mesmas insLituições, havendose por d'lrogada inteil'amente a liberdade dada
aos instituidores no § 5° da Ord. do liv. 4° tit. 100.
O qual posto em deliberação, a~sentou-se {~
pluralidade de votes do Ministro' do COHselbo e
Desembargo de Sua l\1age,tade: que ~el)do pelacarta de lei de 5deAgo'to dC'I/,/,O, todos o'
morg;ldos instituidos antes da s-lIa promulgação,
reduzidos á nalurC'la ,Ie regular'es-, e aos Lermos
da ordella ão do Lleino, IlV. 4°. tit. 100 (aos quaes
'05 desta lei se não oppozessem) , nos seus actuaes
Administradores, pam nelles succp.derem os seus
descendelltes e cOlljuncto', como literalmente declara a mesma leI no § 8°, por scr esta a ordem
regular da successão prescripta no.pdncipio e nos
§§ 1° e 2° da Illesma ordenação; devem por
ne.:efsaria consequcncia, na hypuLhesc proposta,.
succedcr aos acLuaes adnlÍni tradures falleoidos
sem descel1llencia, os seus parentes mais chegados, senllo do sangue do inst'Ítuidol'"segundo a
regra gel:al do § 2° da ordenaçi1fl; ficando POl'
tanto ~em vigol' nem elfeito qU3esquel' vocações
ou subsJitoições que os .instituidorcs em outra
maneira hajão feito, usan,lo da liberdade illirnitalla <]1:I.e a ordenação lhes deixou no § 3° do liv.
4° tit. 100, por excepção às regras geraes prescriptas no seu principio e §§ I ° e 2°, as quaes a
C3rLa de lei de 3 de Ago to de ) 7jO "eio instaurar, .pl'os~I'e"endo no scn conLexto, e especialmente no § 10, como nullas e não escriptas na:;
insLiLuições de prcterito, todas as ,-ocaçõe? irreguIares, e pro hibi ndo expre~samente nas de futuro, no § 2!J, toJas a.s vocações arbitrarias como
opposLas li' regularidade a que viera reduzir os .
m<ll'gados pOl' instituições uniformes· e invari'aveis, excluindo assim a el<orbitante excepção do
dito § 3" da ordenação por incompativel e subvers~va da eSLabelecida regularidade, ,'crdadeir a
inJole..e fins politicos dos mOl'gados " cujos fundos emancipados de diver~os encargos e r'elações
ciYis, por bem do melhol' serviço da Corôa e
conservação aa nobreza, da qual con tituem o
privativo patrimonjo, de"ern r.eger-se na su~
adminis-tração e succes,ão pela analQgia d;l5' ma,:xima-s. e pl'Íncipios d'o direito publico q.ue.regolão
a i udsprudeJllcia herojaa deste Reino, h,ero dilferentes dos qJJe govornão os interesses e diJ'uitos
de. pl'oprieda'ie partic\!lar, a <]ual a,ordenação .no
dito § 5 o·tanto attendeu, sem contar com a suas
pl'erog;ltivas uLeis e honorificas, outol'gada~ aos
morgados, que bem ,'alem as modificações que
a prol do Estado solfre o dominio dos inJeressados ,. se não 11e que naquella excepção serpropôz
(;) legislador a facilitar as instituições que habilita, ão os ,'assaltos a augmenLar a força c militar
de hum Reino '0 nascido e adulto em continuas
gt!err,as·e victorias.
"
Esta liberdade"indefinid'aJ dos' instituidores deg~nerou.com o.al1<lar dos tempos erq tantos abuso con trarios ao seus mesmo! nits" quantos
enumera. a carta de lei de<5 de Agosto de 177 0 .,
e derão motivo ús sabias e eillcazes proftidencias,.
com as quaes acudio ao remedia-los de- preteriSo.
eJ~r-óhibir de futuró,~ I! oscrev-endo.odascinstitui.-

.
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ções dos morglldos ..todõ o arbitrio que não fôr
conforme ás regl'as gerais de successão prescriptas
na Ord. liv. 4° tit. 100 princ. ,.e §§ 1° e 2°, em
beneficio da tranquillidade publica e pal'ticu!ar
das famílias, nobreza e con ervação da dos instituidores; decepando de hum golpe as interminaveis dispulas sobl'c a ioterpl'etação da vontade.
irregular e caprichosa dos instituidore~, origem
fecunda da ruina das famílias, que no estabelecimelilto elos morgados e8pera'vão a sua conservação, em cu jas providencias se devel'Ía haver por
. virtualmente dcrogado o referido § :;0 da Ord.
ILv.4° tit. 10Ó, ainda que nas amplissima clausulas com que remata a referida carta de lci não
derogasse, como deroga, todas as leis em conlt'ario, como se dellas fizesse literal e expressa
menção. E, para não vil' mais em duvida a PI'Oposta questão, e tomou este assénlo, que o dito
Sr. Chanceller as ignou com os Nlinistros que
nelle vot/lI'á;o. Como Regedor, SalteI'. - Ribeiro
Saraiva. -Gomes Ribeiro. - DII. Velasques.DI'. Guião. - Dr. Souza Sampaio. - Veiga. :Bragança. --Garcia, -Guerreiro.-Teixeira Homem. - Ferrão. - Dr. Salinas. -Germano da
Veiga. - J.,enca tre. - Amaral. - Dr. Figueiredo. -Oliveira. - Giraldes Quelhas. - Sá.Este,'es. - Sal·mento.
ALVARA' D.l!.
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Coll. Braz. - Delgado,

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará com
força de lei virem, que, atlendendo a que. do augmento progressivo de populaç~o e riqueza em
que se achão na Comarlla eProvincia do Rio
Gral)cle de S. Pedro do Sul, as ViIlas do Rio Pardo e Villa Nuva de S. João da Cachoeira, devel)do necessariamente resultar nova relacões e implicações de interesses tios seus habitantes, he
indi pensaYel que, para a conserv<!ção da sua
tranquilli~ade intcl'ior, e para mais commoda e
legall1eci-ão dos seus pleitos, seja nellas administrada a Justiça por Juiz Letrado, que, pela
sua maior intelligencia e represéntação, faça cQm
que sejão m'ais bem respeitarl.as e executadas as
minhas leis: hei pOJo bem crear hum Juiz de Fóra
do Civel, Crime e Odãos para as sobreditas Villas e seu Termo, com o ordenado e emolumentos
que vence o .luiz de Fór.a d,a ViIla de Porto Alegre, e residil'!. em alguma daS'mesmas Villas que
mais lhe comier, não faltando á administracão
da Justiça na outra com a promptidão que cónl'ém a~ meu real servico.
E este se cumprirá c~mo ne1le ~e contém. Pelo
ql,le mando, etc. Dado lJO Palacio do Rio de Janeiro,. em 26 rle Agósto de 1819. - RE{ com
guarda. - Thomaz Antoliio de VilLanova Portugal. - Com os registos 'compete1](es-.

.
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Delgado.

,

~u,El-Rl\i. filço sabeI; ao/> qu.ç elite alva~á. v.irem,.
tIu~ bav.endo a' e~erieJlcia'n·oitrad.o a ineillcjcia

27
das disposições do decreto de 15 de l\Iaio dé 1'&1 c,.,
~

e das cartas rcgias de 50 de Maio e 2 de Junho
do mesmo anno, que tanto pareeêrão favol'e.cer
o commercio de l\1acáo; e çonhecendo-se tgu.a1":"
mente que esta legi lação tem titlo, entre outra
pel'l1iciosas cons~quencias, :J de 1Ja"er in ''midado
todos os mai capitalistas não moradores de i\lacáo,
a ponto de achar-se mui considera"elmente restricto aquelle commercio, com grave detrimento da prosperidade publica, que tanto desejo promo"er: hei por bem derogar .os referidos decreto e cartas regia, ficando d'ora em diànte os generos da China comprehenrlido na generalidade
da dispo içiio do § 1° do ahará com forca de lei
de 25 de Abril de 1818.
• I
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 26 de Ag\Jsto de 1818. - Com a
rubrica de Sua l\Iagesfade. - Com_os l'egistos competentes.
PROVISÃO ,DE
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Manuscripto anlhcnl·lco.

ThQmaz Antonio. de Villan ova Portugal, etc.
Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania
de Minas Gerae , que end0 presente a EI·Rei
osso Sp.nhOl', pelo mesmo llealEral'io, a_ua.CODta de ! '2 de Junho do 'corrente anno, relati va ao
atrazo em que se acha, pelos motivos pond~rados,
a consignação que se faz ii extracção diamantina do
Tejuco, e aa expediente propo to para não só se
poder continuar a dita consig..ação, como com ella
amorti ar a di vida de bilhetes em giro da mesma
extracção diamantioa: foi O mesmo Augusto Senhor servido determinar que, em quanto não se
eslabelecem as caixas filiacs, seja infallivelmenle
pago tudo quantQ se estiver deveI,ldo da dita consignação atrazacla, e se continue por diante., até
que se hajão de dar no"as providencias. O que se
particjpa á mesma Junta para sua devida execução, sem duvida.alguma, como nesta se 1l1e or~
dena, e ha por muito recommendado. José de Olâveira e Silva a fez no Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 1819.-Aotonio Rlal'ianl18 de Aze.vedo a fez
escrever. - Thoma~ Alltonio de ViHalliova Portugal. -J}Jxtl'Ojtida a [l. 119 tl. áo ti'/). 5? de.. Reg.
de Provisões ea;petlidas peta Contadollia Gel'ab,da segunda Repal'tlpâo. do !hesoul'o.
PROVISÃO D.E
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Maonscl'ipto :rul.hentieo
Tho~z Antonio de Villanova Portugal, etc.
Faço saber á Junta da Real Fazenda dá CapitanIa
de Villa Rica, que EI-Rei Nosso Senhor foi servido determinar que pel-os ccrf,res da Real Fazenda
dessa Capi.tania se assistal <lO "iafllDte Pohol, encarregado pelo Ministro d' 4ustria ~ residente nesta Côrte, de diligencias do dito Ministro, com
as qua.ntias que pedir até a sr mmél"q'e ) : 50o:t/>.rs. ,
l'ecebcndo. do mesmp viajoote, letras s.obr.e o dito
M.iDi~Jro a l?.agar ã vi ta. nQ dito.ncaL .&ral'Ío. O
lJue a mesma Junta. assim oúJnp.drá sem; d.u,.idã
a~g~a"culJlo, n~ta'S8lI~()J'dena. ~i d Oli

r
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'Yoeirl.' e Silva a fez. Ri/) pe Jall,eiro, ~Í1 de o!gosto
de Ilhg. - An,t;onio nJal'Íanno cle ,Azevedo a fez
escrever. -Thoma1, Anlonio de Villanova Portugal. -Extmhid(( a {l. 120 V. do Liv. 50 de ~1eg.
d" Provi.~õ(!s e:rpedidas nela. Contadoria Geral da se,gunda Repartição do Tltesouro.
DECRETO DE

1

DE SETEMBRO.

l\1anllscl'Ípto alltbeotico•.

Por ju tos motivos que me forão presentes e
se fizerão dignos da min ha rP.ar atlcn~'ão, hei pOI;
hem determinar qne slja abolida a casa de fllOllição do ouro na Capitania de S. Paulo COIU totla~
as suas incumbcncias e mais empregos qlle nella
havião. E porque não he .da mjnha ,;eal intenç'~o
que fiquem os empregados da mesma casa, pela
referida abúlição,destitllidos dos meios de sua subsistencia, sou outrosim senido f[ue a cste respeito
suba á minha real presença pelo Real Erario a
relação das pes oas e emprego. quc tinl'lão, com
a individuação d'o sel'viço e pre~tiffin, para resolver o que fôr conveniente li minha Ileal Fazenda
a bem dos ,rnesmn's empl'egatl'o's. Thomaz 1\ ntonio de Villnnól'h Portugal, etc. Palaqio do Rio
de Janeiro,.1 (Ie'Setembro ele 18'g.-Com a
rubrica d'E\·P.ei·NossoSenhor.-A {l. 180do Liv.
Iode Decretos e Cartas Regias da segunda Contadària do Tltesouro.
.
p.ROVI&io DE
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DE SETEMBRO.

Maollscripto allthendco.

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc.
Faço saber li Junta da Real Fazenda'da Capitania
das Alagôas, que sendo pre~enle a EI-Ilei Nosso
Senhor ~ sua conta de Iode Fevel'eiro ultimo,
em que participa haver nomeado pal'a Procurador
da Corôa e Fazenda a Ignàcio ,Jusé Apri'gió da
Fonseca Gahão, em conseqllenda de-niio ha/ver
na ViIla de i\laeeyb Juiz de' FÓl'a nem Advogado
Letrado, e. ma,is hum manllense, além dos que
lhe era permittido nom'caÍ': foi o mesmo Auguste SenhOI"scl,,1i<10 appl'Ol'al' aS' sobreditas nomeações, limi'tando-se a'dol Proc;uratlor,lla Corôa unicamente ao tempo em que esti\'er sem l\lini~tro
Letrado a mesma Villa. O que. e participa ii Junta para sua intclligencia. Amaro VelJ,o da Silva
BitnncOUl't a fez,po.Ilio de J aneÍl'o, em 7 de Setemhro de 18Ig.-João Carlos Corrêa Lemos,
no impedimento do COIIMdor Geral a fez eserever. -Thom,az Antonio de Villanova Portugal.
- Extl'It/,licLa do Liv. de Reg. de .ordens expedidas á
".?-'nta da FaJzenda das' A lagôas. a fi.!l' : .
fI.1
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li anllscripto aI

•

I

lb~n,ticp..

"

)

. Eu'El-Rei fuça saber'aos que e teàh'aliá 'fir.em,
que sendo-me pre' ente em repre entação'do'.Jl,1iz
Oon. en~dor da Naç~o Britannica, oa Cidaae' da
l\laral'lhão, a falta de E órivãe privativo que es, .crevesse nas cauSas qu'e:;' perante elle h'a~iã:a" JÍê

correr, a qual o ob 'ighra~a,Wlmeal' interinamente
a hum dos da OUI'idol'Ía ~;'eral do Cl-;me daquella
Rolação, em quanto eu não fosse sCI'vido dar a
necessaria providencia. E attendendo ao que sobre !'te objecto informou o meu Desembargador
do Paço, Antonio Rodrigues Vello:o de Olh'cira,
e ao mais que, com l'esposta do Desembargador
ProcUl'ador tia minha Real Gorôa e Fazenlla, se
expendeu em consulta da l\lesa do meu Desemhargr> do Paço, com cujo parecer fui servido conformar-me por min.ha immediata resolução de 16
do mc'l passado: hei por bem crear o omcio de
Escl'ilão ria Conservatoria Britanniea da Cidade
do Maranhão, e annexa-lo ao officio. de Escrivão
da Olnidoda Geral do Civel tia Relação da mesma Cidade, de qne he Serventuario Vitalicio A.ntonio José do Carmo, para ser por elle exercido,
não oh,tante o nlvara de S' de Janeiro de 1627' E
e te se cu (lIpl'iril como nelle se cootém. Pelo que
mnndo, etc. Daelo no Rio de Janeiro, a 9 de Se~
tembro de ISlg. -Aclta-se a fi. gl V. do. Liv. ~.
de Reg. dos Decretos e A lvards aa Mesa do D.e3embargo do Paço,
,J
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MUllllscripto allthentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber avó, OuYidor da Con1arca elas Alagôas, que
I'ef[uerenclo-me os Officiacs d3 Cam ara da Villa do
Penedo confirmação rio donativQ de 20 rs., imposto na audiencia geral elo anno rle 1741, sobre
cada meio de sola que daquella Villa se exporta,
contra o qual lhes haTião proposto hum Jibello
cheio Sargento l\lór Joã'J Baptista Lcmo~, e outros, depois de lhes ser de~attendido, na Audiencia Geral de 1805, o reqlleJ'imento que para sua
abolição ha I' ião feito; e constando-,me pela vossa
infurmação e pelos documentos a ella juntos, não
~ó a necessidade daqüelle donativo, mas ainda
gue elle rôra ~stabelecidq. oãq como fillta., e.sim
a requerimento, dos p.e::-ociantes da mesma ViIla
em substituiç~o ",aJuntaria de{lo rs. em cada couro crú df: boi quç os povos oll·e.... cêrão l'Ia creaçiio ela Villa!la rnais de 111I0l seculo, a qual havia
~~~sado pe.la/alLa \le exportas:ã:o de tnes c o·u·ros.,
o· que berp n;la,nifesta o Irgul1lO e inimizade dos
s,upplicaclos, aul,orcs do fllencionado libello que
foi presente; lendo consideração ao referido,
e ào mais, q,u,e" com rcspo!tt,a do Descmbargador
Procurador da COl'ôa e Fazenda., se,me expôz em
consulta d~ l\lesa tio Dese,mbargo do P,nc ,com
cpj.o parecer rui servido cOJ;lfurmar-me 1)0): minha
r.esoluciio
de 4 de Março clest"l anno :
-iinmediala t
..
hei por .bem conijrmal',o §ohredi~o irppost:p da 20
!s, em cad,a 'meio de s~Ja que ,da dita Villa se exporlar, e o de 40 rs. e,m cada· Couro crÚ., o qual
se continuará tnrtlbem a pagar no ca o de exportação: e hei oulrbS"im por bem onlenal' que se
imponha purpeLuof3ilerH~R na'~néncionada causa
de libello, cujos autos' ficão,por issu trancados na
Seeretaria da rererida Mesa' Pelo que ~13ndo' vos
que ',assim o' raçais e..x~cu'aÍ", 'fazendo n~gi~tar esta
{l0~ li-vros dessa Ou.y{doria e nos da Úamai'a ru-

me,

l

,
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pectiva. El-Rei -osso.serlhol· o mandou POI' eu cimento ir me ma Senhora, por tantos" e tão oiIS~
especial mandàdo pelos &fini 'lI'os abaixo assigna- 'signnlndos beneficios, creando, por decÍ'ett' do
dos, do seu Con. elho e cus Oesembargadore tlo me~mo dia, li Ordem Militar da Conceição. E
Paço. João Pedro Maynard da Fon eca e Sú a t('ll(lo manr1aclo l'ormali ar, pela !\le a da Confez no Rio de Janeil'o, a 9 rlc Setrmbro ,Ie IS 19· sciencia e Ol'dens do BI'azjl, os estatutos neces tt-Bernardo Jose de S01lza Lobato a fez ewrel'(,I'.·- rios para o governo desta nova Ordem: sou serlIlonsenhor Almeida. - José de Oliveira Pinto "ido conrormar-me com o parecer da referida
iUesa na con ulta que sobre esla matel'ia fez suhir
Botelho e l\iusqueirà,
Expedio-se olltra provisão no mesmo sentido' Ú minlla real presença, e decrctar os mencionados e 'tatulo;; lia maneira seS'uinte :
ao' Officiaes da Camara da Vilia tio Penedo. Art. I. o Esta no.va Ord '!TI seril denomioada
A cfUL-se a 11.. 125 v. do Liv. 2 de l~egislo das 0,.-OI'\JI'Ill Militar de Nossa Senhorn da Coneeição
dens expedidas pela il/esa do Desembargo do Paço.
de Viila Viçosa-, e compo~ta de Gr,am. lestre
Gl'an6-Cruzes e[ectiva~ e honorarias, Commendadores, Ca\"alleiro e Servente.
ALVARA.' DE 10 DE SETEMBnO.
Art. 2. Oetiejalldo eu elel'ar esta Ordem de
que sou l'undador, ii tlig-nitlado e lustre das mais
CoJ]. Brn. - Delgado.
Ordens l\lililarcs do Reino: sou servido tomar
Eu El-Rei faço saber aos que o pre ente a1l'arú para mim, e para os Reí' ou Rainhas que me
com força de lei 'I'irem, flue sendo muito frequen- succede,'cm no Trono da )\lonarchia, o titulo de
tes e conhecidos 05 beneficias que a Nação 1'0['- seu Gram-~Jesll'e, e o dircito illalienal'el de a
tugueza sempre rcccbeu do patrocinio da Santís- con ferir Ú· pessons que merecerem ser admittielas
sima Yirgem da Conceição, cm todas a' epocas Della.
Art. 5,0 Pelos me 'mos motivos de condecoraarriscadas da l\lonarchia, uão tem sido menos
comtantes os reconhecimentos e ci~l"oção que os ção da Ordcm, c para que o mcu reconhecimp.nto
Soberano de Portugal, mells augu tos predcces- e del'oção ú Padroeira do Reino fiquem resplansore , triul1túrão em todos o tempos iI mesma decendo de hum modo permanente cm toda a
Santissima Virgem; ele tal maneira tine E1-Rei minha rral l'amíla : hei por bem que todas a' pesD. João IV, por decreto de 24 e carta regia de soas I'cnes de hum e olltro cxo sej,io sempre
25 de Março de 1646, se lhe constituio reudata- Grans-Cru'les ('[cc'lil a~ da mesma Ordem.
Art. 4. o
I crú tüml>em nesta Ordem o nurio, e a declàrolJ e re7, jurar Padroeira do Reino,
determinando, por outra carta reg)a de 50 de Ju- mef'O de doze Grao Cml.cs hOllorarias, quarenta
nho de 1654, que este padroado rosse eseripto Commendadbre , cem Cavalieiros, e sessenta
Ln lapides na entrada de todas as Igrejas dos ~cus Scr,entes, além tios Commendad ores e Caval1eidominios, para que ros e p:lten te a todos os seus 1'05 nalos que cu hou,'e,' por 1em nomeai' por
'I'as allos e ficasse .eo tregue it memoria dos secu- sel'l iço da Ordem, que serúõ reputados ex~raor
los; co~tinuando a mesma del'oção em El-Hei dinarios. O nu meros determinados erúõ prefiD. Pedro II, que, epl 16g!I, confirmoll a Con l'ra- xos em quanto eu, pOl' motivos que me pnreção
ria dos Escral'os da 8en1l0ra da Conceicâo erecta atlendiveis, não 1'.)1' .enido excedê-lo'.
Art. 5. o A. Grans-Crllzes hOlloraria- sel'Úõ con~
na sua Igreja de Villa Viçosa; em Êl-Hei D,
João V, que, por carta regia do 12 de ol'embro feridas a pcssç'a ql;e tiverem titulo; as Commende 1 í 17, mandou celebrai' com to.da a pompa a da • Ú~ que ti verem filhamento de Fi.lalgo na
fe ti vidade da Conceição; em El-Rci D. Pedro lU, minha Real Casa; e as mercês de Ca vaneiros, aos
meu Senhor e Pai, que tanto engrandeceu a Real nobrcs e empregatlo. que me fizerem serviçOS,
Cape1la da Conccis:ão do Palacio da Bemposta, ou mereccrem a minha real contemplação.
que tioha sirlo erecta por minha tia a Sercni sima
Alt. 6. A insignia desta Ordem será huma
Rainha da Gram-Brotanha, qunndo se recolheu c tl'e11a grande de nove pontns esmaltadas de
<l l'ortugal por morte tle seu marido El-Rei Carbranco, e arraiadas de ouro com nove ~strel1as
los II; e nn Rninha D. Maria I, de boa memoria, pequena (lo mesmo esmalte, colloeada obre os
minha Senhura o Mãi, qlle em 1751 e alistou raios entro cada huma das sua pootas, e decorana relcrltla Confl'arin dos E crnvos da Conceição. da com Corôa Real sobre a ponta. uporior. Terá
E tendo-me eu lambem alistndo na me ma Con- 00 centro, em campo de ouro fôsco, a Saudação
ftoaria t'4U 1769, ha ,"ondo hel'llad6 com estes meus Angelica em cil'ra de OUI') polido, e em circunfeReino. aquclla devoção de meus pais e avós, e reneia, sobre l'axa esmaltada tle azul claro, estará
reconhecido a vrotecção effica:r. tia Padroeira do escrípta com letra5 de ouro a legenda-Padroeira'
Reiho ;.medianto a qual o Omnipotente tom livra- do Reioo.do e ta Mbnal'chia d-os .g-randes perigos que a
Art. 7. o E ·ta insig~ia serú maior ou menor,
oer~['rão pola geral rel'olllção da Europa, salvanGomo se observará do padrão que com e te bai.xa.
do de toelos elles, não só a representacão e carac- Os Grans-Cl'Ul'Jes e Commendadores ti arúõ da
ter da mesma Monorchia, ma; tamb~m a minha' moior, que no mesmo padrão vai de ignada em
real pessoa ate" s~r nccJnmad solcmnemente" nO' numero segundo" e poderúõ tambem usar da que
rau to o ~a 6 de Fevereiro de 1818, na succe ãú vai designada -em numero terceiro em dias que
da Corôa deste nleU- Roino Unido de Portugal, não forem de gala; o Cav.alleiros usnr~õ da meBI'azil e AIganes, me re ohi a dar hum testemu- nor, que vai designada em numero quarto; e os
nho.publico e pel9lnanoote ~~ devo~o e ~~ be- ..serventes traráõ a insígnia com os mesmos CU"
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"ract-fre8 e do tamanho ela dos Cavalleir~s, mas'
toda':; de pr'ata, e sem algum ouro ou joia.
Art. 8.· A. rcrerjJa insignia ou venera da Ordem and:lI'<\ em fila de chamalote azul claí'o orlade branco, O. Gran.-;-Cruze usarilõ della em
fita larga, traçada do humbru direito par" o lado
esqucrdo, como a trazem o Gran '-Cruze' das
outras Ordens; os Commendaflurcs l~verilõ traze-Ia em fita proporcionada pendente llo pescoço;
os Cavalleiros e Servcntes Ils:JIIIÕ della pendente
das ca.as da casaca, ou vestido de que fizt:rem
liSO, do lado esquerdo corno he co ·tume. Os
Grans-Cruzes e Commendadol'es usarilõ simultaneamente da insignia de ignada no- padrão em
'numero primeiro, em chapa de ouro ou sohreposto hordado na casa a, ou vestido exterior
do lado esquerdo, como se pratica nas outras
Ordens.
Art. 9.· Querendo evitaI' que o abuso e a extravagancia perturhem a lInirtJl'rnid~de das insig'nia da Ol'llcrn: prohibo absolutamente o u~o das
'Ycneras- que nãu rorem cl'lnfol'rnes em tamanho,
ornato e caracter ao patll'iio que SO'J .s~rvido dar.
E mando ao Tribunal da Me'a da Conscicncia e
Ordens que "igie com dilig('ncia sobre este artigo,
e mande ti r (II' as veneras aos que apparel:erem
com ellas desconl'lIl'mes ao dilo padrão, impondo-lhes a pena· de cem cI'uzaelos, metade para o
,'Ueirinho do Tribullal, e a outra metade para a
Fabrica da Cabeça da. Ordem, além da perda da
'venera apprehenrlida, que ficará pertencendo ao
referido Meirinho.
Arl. J o.· O' G rans-Cruzes, Commendadorcs
e CavaJleil'os desta Ordem de Nossa Senhora da
Conceição de Villa Viçosa gozal'iJõ de todas as
ooras, homenagens, isenyõcs e privilegio de
que gozão os Grans-Cru7.es, Commendadores e
Cavalleiro. das outras Ordens iUilitares tIo Reino;
e sou servido encarregar ii' dua Mesa da Conciencia e Ordens do Reino Unido a manutencão
c1esse privileg'iús, o conhceimento e decisão dos
negoci08 !la Ordem, e a 'vigi lancia sobre o eUillprünento dos seus estatutos,
Art. 11.° Os titulos dos Grans-Cruzes serilõ
expeditlos pela SeMetavia de E,tado dos Negoçios
do Reino, como sempre se praticou; os dos
Commendarlore e Cavalleiros censistirúõ em carl~S; e os do~ Sen entes em alvarús expedidns
pela Mesa da Consci.cncia e Ordens e a ignados
por mim. As Mesas da Conseieneia c Orden tle
Lisboa.e do Rio tle Janeiro mandarilõ expedir estes
titulos ao' que apresentarem portal'ias da mercê
. s ignadas pelo Ministro Secretario de E~tado dos
eg'ocios do Reinu Ul'lido, sem proce so algum
de habilitação, e pelo cumpra-se sómente tias
mencionada pOI'taria.. Depois ue baixnrem da
minha real a. ~ignatura os rel'el'idos titulo
irúõ
pa_ sarpela Chancellaria da& Ordens onde pagarúo á Real F<lzcnda o mesmos dir-eito e hono- I
rificos que pagão os Commendadore e Ca.Yalleiro das oull'as Oí'den Militare.' Os erventes
porém 'não ragarúõ mai que os direitos ordinaTios do trjln~ilo dos c.us alvaril .
Art. ] 2.· Hei por bem que a Real Capclla de
- ossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, na
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Provincia do A~emtej o; e ?> min~la CapelJa Real.
da Côrte, onde estiver ,l"sejão cabeças desta nova
Ordem. Em ambas estas Reaes Capellas deverá
celebrar-se annualmente com pompa a festividade da Padroeira d-a Ol'dem; na de Villa Viyosa,
no dia em que até agora se pra'ticou; e na da
Côrte, no dia oitavo da Conceição.
Art. 15.· Todo' o' G rans-Cruzes hOQorarios,
Commendado·rc-, Cavallciros e Sen'entes que se
acharem em di~t(lIleia de huma legoa da cabeça da O1'(1 em , serilÕ obl'igados a assistir ii festividade da Padroeira. Os que forem professos em
outra quall]uer Ordem Militar do Reino assistiráõ
com o manto da Ordem que professal'cm, pondo
sobre elle a venera desta nova Ordem; os que
não ,ti verem outra assistirilõ ú f'estÍ\ idade oom
mantos brancos. iguatls aos das outras Ortleos,
usando huns e uIIII'OS de cOl'dõcs ou ciogidollro
atl.ul c'laro, e dainsig'nia bordada sobre o hombro
esquerdo. Os Serventes não usarúõ de manto,
nem tcrilÕ assento, estando sempre desembaraçado' c prestes para o serviço da Onjem.
Art. I{~.o Fil:al'ilõ incorporadas nestã Ordem as.
duas Reaes Instituirões dos Offieiaes c dos Escravos erectas na IgTeja rle Nossa Senhol'a da Conceição de VilIa Viçosa, continuando as obrigaçõe
dos.,. eus estatutos, e satisfazenrlo ao mesmo tempo os encargos da Ordem. E concedo que na
Real Corporação tios Escra\'os ~ejão admitlidas,
como até .agora, as pe '&oas flue se offerecerem,
sendo capazes, c a sua entrada para a Real Corporaç~o -edl motivo de eu a& honrar, promovendo-as aos lugal'es da Ordem quando vagarem.
Art. 15, o O Deão da minha Real Capella. de
Villa Viço a, seja qual mI' a djgllid~de de que se
ache revestido, serú Commendador nato desta
Ordem, e serúõ Cavalleil'us -igualmente natos os
Conego da mesma lIeal Capclla; o Prior e Beneficiados da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, e os da Mesa da Real Corporação do~
E~cravos erecta na mesma Igreja, que forem
perpetuos. A l'lesa da Consciencia e Ordens lhes
mandari\ passar o seus titulos ii vi ta das suas
cGllações c posses nos menciollados beneficios e
Mesa.
Art. 16.· Sendo prohibida pelos sagrados Canones e Constituições Apostolil:as, a prefissão solemne e perpetua em duas dill'erentes Ordens Religiosas ao mesmo tempo, e querendo eu qne.
esta nova Ol'dem seja €ompativel com todas as
outras Militares do Reino, determino que ella
seja independente de profissão religiosa,
Art. ) 7'· Todos os galardoados com e .ta Ordem, tendo obtido os seus titulas na fórroa que
fica aeterminada, iraõ pessoalmente, õu por seu-s
bastantes Procuradores, apresentar-se com elles·
ao Deão' da minha Real, Capella J.e ViUa Viçosa,
e jUl'arúõ nas suas mãos defendei' o mysterio da
lmmaeulada Conéçeição da Virgem l\lal'ia. Com
certidão deste juramento no reve~so .dO& titulos,
~i'áõ matricular-se !:lO livrp da 'Real Corporação,
dos Escravos, que se acha no Arehivo da Igreja
de Nossa Senhora da mesma ~illa, e eon~tribuiráõ,
nesse acto ii referida Corporação com a offerta do.
costc.me. A.l\'lesa. dós"'Efcrayos"'passariUambem
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a competente ~ertid~o ~a matricula e offerta no vós, Omciaes da Camara da Vi1la da Camp!lJlha 1'1 a
reverso dos titulos dos f;rans-Cmzes honorarios, Princeza, que, allenJendo ao quemel'epreseota tes
Commendaélores, Ca,'al1eiro e Senentes que se e pedi tes acen.:a das propina: que devieis percematricularem, e com eslas certidões recollhccillas ber pelas ('e lividades a que de"ieis as i. til', c ao
se ha"erúõ por pertencentes á Ordem os candilla- que, com informação do Oll"idor dessa Comarca
, tos, e gozarúõ das preroga(ivas que por eUa lhes e resposta do Desembargado)' Procl1J'adol' da minha'Hr.al Corôa e Fazenda, se me CXpÔ7. em concompelirem,
Art. 18. o ManrJo que na minha Real Capella sulta da Me a do meu Desemhólrgo do Paço, com
da Côrte haja tambem 110m livro para nelle se cujo parecer rui servido conformar-me por minha
matricularem lodos os Graos-Cruzes honorarios, immediata I'e olução de 50 do mez passa(lo: hei
Commendadore , Cavalleiros e Serventes que pOl' bem confirmar as propinas <Iue "OS forão estherem titulos passados pela Mesa da Consciell- tabelecidas pelo auto de 12 de Fevereiro de 1800,
cia e Ordens do Rio de Janeiro. Esta matricula . reguladas pela que lelão os OíTiciaes da Camara
serú feita na presença da autoridade que cu J'ôr da Villa de S. João d'EI-Rei, cabeça da Comarca.
servido nomear, e escripta pelo Escrhão da ma- E para qne assim C:Jnste e não se possa alterar
tricula das ·outras Ordens Militares, e se1'l'irú só- para o fuluro , farei- registar esta que se cumprirá
mente para regular as antiguülades e apontai' os como nella se cOlltém nós livros competentes. Elque não assi ·tÍl'em ú fe ti\'iJade da Onlem. Em Rei N 0550 Sen hor o mandou por seu e pecial
tudo isto entenJerÍl a sobredita le a da Con- maodauo pelos Mill.istros abaixo assignaflo , do
sciencia e Ordens, dando as proviJencia' que lhe seu Conselhu e seus Desembargadores do Paço.
parecerem opportulla , e mulctando em quarenta João Perlro i\layoard da Fonseca e Sú a fez no Ilio
cruzados para a Fabrica da Cabeça da Ordem os de Janeiro, . a 15 de Setembro de 18 J 9, --: Bernardo José de Souza Lobato a fez e cre,'er, que faltarem sem.cau"a urgente"e ju-tjficaJa.
Art. I~. o Todos os matriculados na minha Ca- Bel'Oardo José da CunhaGu mão e Va concellos.
pella Real da Côrte iráõ depois jurar nas mãos do Antonio Felippe Soares de Anurade de Bredel'oDeao da minha Real Capella de Villa Viçosa, e de. - Aelta-se a fi. 125 elo Liv. 2 de Reg. de 07'matricular-se no livro da Real Corporação dos dens cfCpeclitlas pela llfesa do Desembargo elo Paço.
Escravos, como fica determinado, e seniõ obrigados a apresentar aqui á ~lesa da Consciencia e
PROVISÃ.O DE 13 DE' sETmmRO.
Ordens as certidões do juramento e matricula
MlInuscrjpto aulhcnlico •
• deutro de dous' anflos contados do dia em que os
seus titulos !h'erem passado pela Chancellariól.
Thomaz Antonio de VilIanova Portugal, etc.
Os que tiverem titulos pas ados pela i\lesa da Faço saber ú Junta da Fazenda da Capitania da
COD ciencia e Ordens de Lisboa, serúõ obrigados Parahyba do Norte, que endo pre ente a EI-Rei'
'! apresentar-lhe as referidas certidões dentro de Noss u Senhol' a sua \.:oot11 de S de Novembro de
seis mezes.éontados.da mesma época, Carla huma
1817, elD que participa que varios deved0res da
das ditas Mesas procederá respecti I'amente á pri- Ueal Fazenda pretendilo se lhes recebão em pavação das insignias contra os qu'e não apresenta- gamento os pesos he paDhóes pelo valor de 800
rem as mencionadas certidões dentro dos prazos I' " a exemplo do que se pratica em outras Caestabelecidos.
pilani" , o que era contrario ao detel'minado· na
Art. 20. o Nas Estações enc(lrrepdas da expe- provi ão de 8 de Maio de 1809 : foi o mesmo Auuiencia dos titulos dos Commenda.dores, Caval- gusto Seohor senido determinar que essa Junta
leil'os c Seryentes, lel'arúõ os empregarlos pelas os possa receber em pagamento do que se dever
cartas dos Commendadore e Ca"alleiros os emo- II Ueal Fazenda pelo ,'alor de 800 rs., e mesmo de
lumentos que actualmente le"ão por semelhantes 820 rs., não devendo emittir os dilas pesos em
das outras Ordeu', e pelos alvarÍls UOS Serventes pagamento d"s suas despezas, mas sim remettênão lel'al'iJõ mais que o emolumento o uo feitio los ú Junta da Real Fa1.enda da Capitania da Bae registo delles.
hia , para ali serem reduzidos á moeda de 960 I's.,
ht. 2 J. o Estes estatutos serúõ exactamente podenrIo saccal' pela sua imljlorlancia sobre a dita
obsel'\'ados em quanto eu não I'Ôr. el'viuo modifi- ,Junta, no caso de ser necessaria para as despezas
ca-Ips ou altera-los. por novas providencias que des a Capitania. O que se participa á dita Juota
me propon110 dar; e as Mesas da Conscieucia e l)ara sua intelligeneia e execução. José BCl'Oardo
Ordeos-rerúp particular cuidado na sua observan- Ferreira a fez no Hio de Janeiro, em 15 de Secia, como lhes tenho incumbido.
tembro de 1819' -João Carlos COl'I'êa Lemo,
Este se eumpril'ú como nelle se contém. Pelo no impedimento do Contador Geral, a fez eserever.
(tue ma?Jdo, etc. Dado no Pala cio do Rio de Ja- -Thomaz Antonio de Villanova Portugal.-Ea;neiro, aos 10 ue Setemb~o de 1819"- REI com t"ahida do Liv. 50 de Reg. Geral das Ordcns ea-peguarda. - Com os ,'egistos eompeljntes.
didas ds JlLllias de Fazcnda, a fi. 185.
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D. João pI)r graça de Deo~ .Rei do Reillp Unido

de Portuglll, BI'azf!. e Alg \'Ycs, etc. Faço sab~ a
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Manu,cripltl aut.hcnlico.

Tbomaz Antonio de Villanova Portugal etc.
Faço abel' á J unIa da Real Fazenda da Ilha do~ •
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que sendo pl'"ese:Jte a El-Rei
os (j Senhor a omi ~ão de algllns Deputadas de sa Junta,
deixando de compal'eoer' nn dias de e ,ão sem
ju tp impedimenlo, dando causa a que se deixem
de fazer muitas se sões, perdenclo o expediente a
aetiddarle necessal'ia, tanto a hem dos iuleres'ses
da Real Fazenda, como dao partes: foi o mesmo
Augu lo Senhor sen idu determinar que es a Junla faça impreterivelmente (l 'lia se ~ões em dous
dias da semana, e que os Deputados que se acharem justamente impedidos d'em parte por, escripta para O EscI'i,ão Deputado a fa7.Cr presente
em Jpnta, a qualterú IlIgal' [{lgo que compareção
tres Vogaes; r0conlrneudilndo-1 hes oulrosi m a
maior acti\'idade e IÍgilaul'Ía na administração e
arrecallaçã,o ela l1.eal Faz nda, e a maiGr economia
nas despez(l', evitando todas il que furem contra orden' positil'as do Real Erario, ou superflllns.
O que se participn á Junta pnl'a flue assilll o tenha
entendido e o' execute sem dll 1 ida ou embaraco
al,!!;lIm, Amaro Velho da Si"" BitanCOUl'l a"fez ~o
nto ele JaneirC', 14 de Setel1lbro de 1~19' -João
Carlos Corrêa L~njos, no impedimento do Contauor Geral a fez escrel el', - Thomnz Antollio de
Yillanova Porlugnl. - E.l'il'(lhida do Lh:. 5° de Registo Gemi das Ordens ea:pedidas, tis Jnntas de Fazenda, rt fi, 185 v.
PROVIs,\.O DE
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Mnnuscl'ipto 1I11LhenLico,

Thomaz Antonio de Villanol'a Portos'al, etc,
Faca saber á Junta da Real Fazenda da Ilha dos
Açore , que enrlo pre~cnte a EI-nei Nosso Senhol' a sua conta de 24 de Abril rio e:orrente anno,
em que participa a r1ul'ida que tivera o Escrilão
Deputado de ir ils sessões de cara e volta, como
éra pratica seguida desde o ,;tabelceimento de a
Junta, pedindo deci."50 de te ohjecto, afim ele
evitar questões que pai-a o rotllro'se po ão su citar: foi o mesmo Augu to Senhor erl ido mandar dr'clarar a e'sa Junta, flue semelhante pratica he abusil'a, não del'endo por i' O permaneCei', visto que não he seguida por este Renl Erario, nem pelas .Jllntas de Fazenda do Brazil, nem
o dCVÜl set sem huma positi"a delelminação. O
que se participa a es. a Jnnta para que assim o teoha entendido e o execute sem durida ou embaI:aço algurp, João Victorianno Colona a fez DoRio
d Janeiro, em 14 ele Sctembl'O de 181 9' - João
Cario Corrêa Lemo, no impedimento do Confadol' Geral a fez eSCI'eTcr'. -Thomaz Antonio de
Villano"a Portugal. - Ea.:ll'((hida do Li'v. 5° de
Reg, das Ordens expedir/as á Juntas de Fazendrt, a
fi, 185 v,
PROVI Ão DE
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,

r

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc,

Faço aber á Junta da Balda, que sendo presente
a El-Rei 'Nos. o Senho'r o I'eqllerimentó de Fl'anci 'co ,d,e Sou~a .Par~l.1io, ar tual Thesc,ureiro da
'A.lfandega de 'sa Cidade, que serl'e ha trinta <]n-

,

r
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nos, pedin do a graça de se 1~le autimentar o ordenado que vence de 6oo';jj; 1'5., ohrig'ado tI despC7.a de provisões annnaes: o mestlJO Augusto
Senhor, depois ele oulÍr os pal'ecores e informações que hou 1 erão a semelhaute respeito, foi sel'"ido determinar que o sllpplicante vença mais
200:t/:J rs. annualmente, a titulo de ajuda de custo, <llém do ordenado de 60o:t/:J I'S., em attenção
aM seus serviço" sem que sina para quem.. lhe
succeder, em quanto se não mostrar igualmente
merec('dor, e que eXer!;3 o meSl1lO omcio, sr.m
df'pentlencia de provisões annuaes, como propô:>;
essa .Junta na sua infol'l11ação, O que se 'partioipa
ir me'ma Jllnta para sna intelligcllcia e de"ida
exp.t;ucão, Antoni Maria Cáu a fez no Rio de Janeiro; em 15 rle Setembro de 181\),-.Ioão CatJos ConGa Lenlos a feze. crel'er, no impedimento
do Contador Gcral. - Thomaz AIItollio ele Villanora POl'tllg-al. -Exl1'altida do Liv. 5° de Reg._de
01'dens expedidas ds Junlas de Fazenda, a fi· 184,
PIIOVIS';\'O DE
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Mnou cripto nuthenlico,

Thomaz Antnnio de Vinanol'a Portugal, cc.
Fa. o ~aher ú',j unia da Real l' azenda (la Capital1la
das Alagôa, que sendo presente a El-Rei Nosso
Senhol' a 'ua conta de 9 de ~larço do corrente
anno, em flue pal'licipa haver creado hum Almoxaril'ado da RC<l1 Fazenda, para por elle se fazerem despe'las miudas e diarias, a fim de facilitar
o expediente, abreviar e conduzir r,om mais clareza a sua e~cl'Íptllra~'ão, nomeando para servir
o lug'al' de Almoxaril'e com o ordenado annual de
18o':!b I' , a João Antonio Teixeira, Tenente de
Inrallteria de Lilllla, pai' conceitua-lo probo,e intelligenle para as incllll1b('ncias deste empl'ego:
(oi o mr. mo Augusto Senhor sel'l id{l approvar a
sobredita crearáo do Almoxarirado da Real 'Fa- zenda, e a nOl~leação de João Antunio Teixeira
para o lu"'ar ,de Almoxal'if'e cool o ordenado de
180' r, que lhe foi estabelecido; devendo a
.Junta ter tOlla a 'igilant;ia em lhe to.rnar eontas >
pal'a o que o,farú entrar p3ra a ~ua Contadoria
imprelrril'dmente no principio de cada me7. com
a de peza e receita do mez anteeedente, a fim de
ser examinada e approl'3da; e ~endo inc9mpati"el em arrecadação de fllzencla harer Almoxal'ifc,
sem que haja tambem E crhão de sua receita e
despe7,a a Junta fnrú sel'"ir por ora e,te. lugar
por algum dos Amanuen, es da sua Contadoria que
para isso julgaI' mais idoneo, abstendo-ser<le proceder a mais creação de nOI OS lugal'es, sem que
por ella seja especialm,'nte autorisat!a por este
Rt:al Erari{l, a qlJem prel'iamentede,'erú fazeI' saber a I'nzoe- que justine;.ão a cal'encia delles, obser. vando e 'crupulosa e litteralmente a carta regia;
que lhe deu orig~[l1. O 'que c participa ú JUDta
para a sua 'intelligencia e inteira,ex cução, sem
"duvida o.u embal'a,?o algllm. J{l é Gomes Leão a
fez no Rio de Janeü'o, em 16 lle Set,embro de
1819' -João Carlos Corrê'á Lemos, no impedimento do Gontaao~ Qeral, a fez e crel'er.-Thomaí Antonio de ViUaoO'l',a Portugal. ~EwtnahicJw

ANNO DE 181-g.

,

do Liv. de R,eg. de. OrrJens'expedid.a6 á Júnta da Fazendo. das A'lagôas, a {l. 5!
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PortllgaJ. - Extrahida~d'() Li-e: 5~ de R'eg. G~ra1
das Ordens e:vpet;Üdas ás. J,ulltfls"de Ffll,~11d. C! fi.
188v.,e'18g,
DECRETO' DE'

Manuscripto nutlientico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Urazi\ e Alga,'ves, elc. Faço saber a :vós, Ouvidor da Comarea de nioçam1.Jif[lle,
que, atlendendo ao que me representou o Go vernadar e Capitão General dessa Capitania, c ao
'que, com respo,ta dp DesembargadOI' Procw'adoe
da minba Real Corôa c Fazenda, se me ex~ôz em,
consurta d<). l\'lesa do meu DesembargiO do Paço,
em cujo parecer fui servido conformar-me pai' minha immeLiiDta resolução de 50 do me~ pa 'sado:
fui scrvido clesoneral' do lugar de Ou v.idor dessa
Comarca o lugar de Jni1..d'AlrDndeS·a, e annexalo ao luglll' de ,Iuir, de Fóra, a qucOl manLiei, P9l'
provisão da data desta, que entrasse no excrdcio
lIelle, observanllo o regimento e mais ordens, em
cuj.a conformidade, o tem servitIo até agora os
vos~os antecessores. O qlle mando participar'-vos
para: o cumprirdes p.ela parte CJue vos toca. El-Rei
Nosso Senhor o mandou por seu especial manda··
do pelos l\'linistl'os abaixo assignados, do seu
Conselho c seus Desembargadores, de Paço. João
Pedro l\'Iaynard da Fonseca e Só, a fez no Rio. de
Janeiro, a 16 de Setembro de 18Ig.-Be.rnardo
José de Soma Lobato a .fez escrever. -Monsennor Almeida.- .JO:ié de Oliveira Pinto Uotelho
e Musqueira.-Aclla-sea{l. 126do Liv. 2° de Reg.
das Ordens expedidas pela lIlesa do Desembargo do
Paço.
PR,OViISÃO DB
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311tli~Dtico.

Tbomaz Antonio de Villannva Portug,al, etc.
Faço saber á Junta. da Real Fazenda da Capi~ania
do Ceal'il, que levan!lo ú augusta pr-esença de ElRei Nosso Senho!' a conta dessa Jllõta em data de
-20. de No,'embro d'e 1817, que acompanhava os
I'eqllerimentos informallos· (.1'0 Pa.dl'e .José da Gosta.
Cocrêa l\fiJla,tez BlllhGcs, Vig:al'io da Fl1egueZÍ'a ele
Amontada, d.os Vigarios das Fregucz,~as de'ssa VilJa
da. Fortaleza, e du da fl'cguezia dos ];nd~os da
ViIla de ArroGcbcs, e lia Pad,re José Gonçalves cl,e
Medeiros, Vigario da Fregllezia. do SQbral, em que
_ pede ornamentos, e se lhes mande con!lertar as
Capellas Múres: foi o mesmo Augusto Senhor
servido autol'isar a Jmlta como pede na mencionada conta, para applicar o producto elo imposto
destinadO para"~bl'as publicas na reedificação das
mencionadas CapelIas Móres, como a t1ecessillade
O e,x:igi&~ Quanto porém aos ornamentos q,ue forem
indispensaveis, a Junta ~verá. mandar huma relação circunstanciada do seu 'llumero., _côre.s .e.
qualidades ijacj1 serem &eme;tti~os desta Côrte. O
que se. pavt1,Gi~asá dita Jun~ para que assim ~
execute. André José Campos a fez no. Rio de Janeiro, eu! 2<;) de Se\C41lbl'o de, r319.-JOàU Ca~lo&
Corrêa Lemos a
escrç.ver, no impedimento do
Contador €lel'al.,., Thqwall\ntonia Ile Villa~Qv,a.

r"Z.

TOMO UI.
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Attendendo ao' que me I'epnesentqu o Conde l
d' A mer\"al~ .que se acha estohelecido nesta Côrte:
hei 1'01' bem qlle, pelo meu,Heal Enario, sc lhe entreg'ue por cmp' eSlimo a qnanLia,de 12:000~ .de
rs, para os pogal' nn pl'azoo de ~res annos, além do
premio ele meIO pOl' cento ao mez·. (Iu.e. he:o mes'mo'lqlH~ pelo RIJa I Eral'Ío se paga ao Banco do,
Brazil, pelos snpprimenlos que r;;lz a Hcal'Fazenda)
ficando hypothecada para· este pagamento a'porcão ue terras, escravos e lltensiliQs q\le o dito
Conde pretende compr:u' com a mcncionada sommn, e bem assim todos os eITeilo commerciaes
gue possu(, até total pagamento da-referida quantia
e seu competente premio de meio por cento ao
mez. Thoma1. Antonio de. Villanoya Portllgal, etc.
Palacio do, R,io de Janeiro, ém 20 dll Setembro
'de 1819' -C(Jl.m a l'uJ3áca de EI~Ilei Noslto Senhor. -,E:vtraJlido do Túv. 5~ de. Reg. d.e De,cl'etos
dos annos .de, 18118., a Jllllr'{Jo,de.,t-820. a 1ft. 15-5 v.
PROVISÃO DE
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Manllscripto alllheo,tico.
~bom&z ·Antnnio· de Villanova Portugal, etc,
Faç,o . abcr ii Junta d~ Real Fazel)'ela dá Capitania
de 'Pern~mbuco, que, sendu presente a El-Rei
Nosso- Senhôr a &lla conta de 18 de Novembro do
anno 'passado, em q\le. participou o (lespacbo que
mandou dar a-huma p'drção Ue' fazendas JeBêngalla, que se ach'ava na Airand'ega dess,a Ci~la~e retida
por não ter sido lIespachada em algumas elos Al- .
fandegas, além do Cabo da Boa Espel'"n~a: rui Q
mesmo Augusto Senhor'sel'Vido mandar eslranbar
a essa Junta o ha,\er procedido conlra o disposto
no § 34 do a,lvará d'e 4 de Fevereiro de 181 I ,.
ficando ad,'ertida para não r.epeti'r semelhante,
Erocedimento ,sem prec'eder ol'dem po.sili va do
Real Erario. O ~ue se participa a essa ~llnta para
sua inlellie-encia e execucão,
. . . .sem
1 .,lu
. .útla
, ouj..;1 em..
baraço. algum. Caetano Jose narnor,a dp ~antq
Bi'um a fez no 'Rio de Janeiro, em 22 de' Set,êmbro de 18'19' -João' Carlos Corrêa de L9m.os, 0.0
imRedimento do Contador Geral a fez esc ·ever.Th~rnaz Antonio d/c Villanova PorHíg,3:1. - 'E.'Vtra~
fiida dó fiv. 5° di :Reg,. Geral das o'rqens expedidas
tis Juntas da Faze1l(ia.. a {l. 189:
~
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ThlilID;az .\n~onio àe Villanova Portugal, etc.
Faç,~ saber á, Junt~ daJ\eal Fa1.eoda da Capitanj~
de; ~eflaamOupo., .• que sendQ p:l:esenle a J;:L-Re\
Nosso Sflnhor a.pal1ticipação da. mesma Jurta cOifi
dé}ta de 20 de, Jal)eiro.dest~ anno, sohr~ a deJM>.
ração tomapa em L6 de DezembrO ultimo" CQPS
tanre d,o t,ermQ lavraqo 0,0 mesmo dja"J pal'a qu •

9

3,. ,
r

r
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Faz.enda da Bahia e Per-lll;mb~~co, Geryind'o·se dOll
preçns medias qlle os gen'êro& hC'llverem tiuo nado presente anno em dinnLe'p.elo ThesoUl'eiro' d~s qlleJlas pra'tas no mcz anteccucnte. Pela qual correspondellcia, assim scguiua, viril a J unta no coAd~ições l\1iudns, á imitação elo que se pl'alica na
nhel:imento' de qunnto se ten1 cn!J"a'Uo dlo imposBaba, e não pela 'The:;oUl'a-l'Ía G'e!'nl: roi o mesmo Augusto S~nhol: seryid.o, depoi' dc ou \'ir os to de 000 I'S, dc algodão re,cebid-o {)essa Capitapareceres e infol'maçõcs que houverão n seme- ni", e pudendo cm tal caso, r,ar:! suppl'Ímento desu:rs d '~pC7.llS inrri~pen 'ar-cis, sacear súl:lI'e as JUnlhante I espeiLo, approval'la referida deliheFaçall ,
por ser a&.fm praticatlo pola' Junta da, Ba,hia, e-em, ta~' da nnhia e Pernambuco, lbndo ]Jade pelo
quasi todas as '0'Olras Junta:i,'() qUoC'se rUl'Licipa f1 Renf Erarin (to (lne pb'ssá'lnIIJar, para a este ressobredita Junta para sua intelligencia'Buevida oh- peito se dal'tlm as cOIHcóientes proviucncias; 5·'
sel'váncia. José Gomes Leã{) a fez no Rio de h-' qUtl a Junta não cnlbarace, Olas iII Ie,s facilite a
li \'I'e expo'rt;}\,ão de todos llS. generos po\' qualquer
neifo, em 25 de'SétemlJro,d~'1(819,-JoãoCal'"
los' (i;ónêa doe I':emos a f'C'Z, escl'eyer.-Thoma-ill dos POI'toS dc~sa Capitani;), por onde até agdra
se faziá, on ele futuro cLlnvic'r f1lZer-se p:ifa 'q'laesA,ntonio de Vitla',"o\'a' POI'Lug'al. '..!-Exf;l'ulúdti do
Lh" 5° de ~e'g.l qera't das' (f)')'den$ expeUidas ás Jm/.- , quer do 'B"àzil, rornecerl~l'd-'se-lI\c;; os compelhlte'~ d'e;:pnchns ou gnfas" 'a fim d'e' 'facilitaç e protas de Faienda, a {l.' 1 go.,
'
I
I.
mo"el' o conlmerdo cosfeit'o', limitando súmen'.!
'I
1;
j
te o porto u'e JurhglJil, 0U aqtl leJl'e aoe1.lle houver
P)lOVISÁ.O DE 2:7 DE s~TEMBno., , .1
AITanJega a admiL~ir' navios nacionaes 0;U estrangeiros, pai'a an se cohrare,rn oS d:i, éitr\~ de im, M:inuscripto autIICntiê'o.
li:
,,)
po\'ta'rão e de exporta~ã'ó do algodão qúe se naTegal' il'irectan'll'HLe para a EU"upa; t>", e finalmen'Thonl'a1J A:ntonio de V,illanoya Portll'gal " etc:
j
I Im-.
.
Paçó saber á JU'nta da lIeall Fa7J€n,da' da Capitania' te,. qne n Junta
estabel'eça
em catla purto (e
das Alagôas , ..qLi , se'»dopresente' a, EI-Rei Nosso pOI'taç'ão e éx:portaçâo hum Con nlndo desahida,
Senh0r os omeios dà I'llesmn/ unta de' 'g de,.jU;u'- aonde 11ão só se 'forrleçâ'n , as guias competent~.
ço e de 26 de Junlto uo corrente anno, pelos elos gener0s'de sa,hida, mas se"liscali em as gnia~
quaes se "ê a actiyiuade e, tl'alplho com que a e etespach,o, de in\port!,~ão'uas 0lutras Cáp.itanias,
Junta deséja empregar-se diJtinetamen[e no de- sendo bte 'Consulado com pusto do mell'or numesempenho de mM obl1igações no real serviço, cujo ro d'e empl'cgàdos que .. f9rf'p6~si\el, e 'regul~do'
zelo se lh.e 1l1apda lou,\ ar, e .que ~omando-se e,m peras instl'Ucçõcs e ol'Clen's que j'he forem dadas
.I • - I
'/I
t" .,1
ffi -, "1
ctJn~le eraçao o exposto, nos re erIuo.s o IG,IOS ~ le
pela mesma ,/u.nla. tenrlo-Êe para isso sempre em
o mcS;{lo ~lIgn~to Senhor sen'Ítlo onrenar,' eÍ'h vbt~ a exactn àn:ecatlaçã) ela Real Fazenda, sem'
quanto se não der
norasp.\·oviüe~cias! 1°; que ve-xame'(Ios cotlectnd'os, e sem estor'v do cob1mcra Ju'nfa sómf\nte se1d-eve linlltar it arrecaua 'ã'o eto cio, não progredindo entrelanto o euital de 16 de
d'zimo das producçõ~s u'O' te"l·itor.jô de sa 'Capi- Feyereiro uesLe anno, mandad'O ~ffixar pela men- 't,
fi
II
~
tapia, qunndo cessem a~ a'rrematações que esti-' cionaua J u.rIta, que em ne{íó~i<'ls' de semelhante
vercl)'l lei tas pel'as Juntas'd'a Real Fazenda de'Per- imp0l'tancia de)'erú J,lrimeiro rlar pubta ao Real
nambuco
Bahia; 20', idem' aos efous por cenlOI Erario ~ e espernr as reaes res01uções ele Sua l\'1ado Consulado de sahidá, de fouos os 'g'~hcrôs dé ,gestade r'ará e fazerém pnlJlicas por edttaes, Se
exportação que o c1e,'erem pagaI', como são to- assini co-nvier ao· seu real serviçol O que vudo se'
d~s os q,l:,e jú ,n~o paga,rão igual' ou maior impos- participa ú n'l~r1cionada Junta, e se 'lhe' da por
to, e os n~ais impo§tos gerae~ que não e tiv,erem muito recommcndáda-a lit'~cral obsel''Vancia. Luh'
c(ml1'actau"s, como sisa e meia SIsa, uecima etas dá Costa'IFranco' c A:lmelda a fez no Rlio' de J'aneis
c'a~!1s, sêIlo d'o Ilagpr, legall10s e "Il.llranças. im- 1'0, eHi 27 de Setembro de' 181 g. João Carlo-'
noSto da came vf'Í'db'e semellíantes; 3", quanto Corrêa el'e temos; l'IO impetlilU'ento' dó- Con~ador
.c , ,
\1
~,
6"
' I tl
porem no lI11pOSrQ. dc, 00 rr., por arroba e algo- Geral a fez p."cre'ver. -Thomaz Antonio de'VilIadão,í sbn'Ienl.e
se
deverá
exilt'ir
do
que directa: • Bova POl'tugal. -'Extmhida do Liv. de Reg. Geral'
t ' t
i'
das Ordens' expedid-qs á Junta dtl. Fazenda' das A,til~ent~ ,se ex:portar 'para os PO'I:tOS da Eurôp,a~ e
I
"
t
. , , . . , t'l'
não ~o que v'a.í para 'S,~l' venuido nas' p,d€ $ ',d'a gêa:s,lafl. 5 v:
"
I.
l
Bahiá; e_P'ernalnbu?C), onde cum,pYe exH,,-se ,o,
I '
ir, I
pagamento rle, sen:Ielhante fmposto {,lO a,êto da exlH\OVISÃO DE 28 'DE SRTnMD·nOI,I; , i I
'I,
....
Portação, ,senha ;I'S. sácca5 'd'e I~_\algàcTão') aC0mpà.)' .... I
nhadas das competentes s'uias, Dem 'como tle\'em
rr: I , I Manuscl'ipto ~nthcntico,~
,J
J I
'I' I
~
I
r~ n"~'
, I
levar todos os mais gencros que tÍ\'erem pago O
ConsuladQ de ~ahida, e .05 mai. impostos nessa
D. iJ1ião por graça' d'e Deos, Rei' do Reil19 19'r1i~
Capitnnia: ,a fim.,e~e,~~reJ?/:~c?,nhe,cidoslivres de d'o' d'c'P'orltugal, Brazj'\ er Algarves', ie,tC., Faço sàrespon-alllllClaJe de dIreitos quando entrarem cm bei a v8s, Ouvidol' desta Comarca; q'lie's'êndo-m
outro qual'qner
Fiôr~o,éio'n\·ázi'
;, 4';'1 'quil"a' J'llnta ,
pre'sente em cons'i.lltll' dai"] e5'a do' meu DeseuiDar
. .....
r
. J
,"..
pàra ter In~ell'O con hecllnento do i'!lI!acto"pâgamen- go dU"PoaçfJ\ o:l'eqG~rimerito ao SoI1J,cit'a'dó~;'db
to'd'os d,ireitél , e" p:ara"qll~"possá''fa"tmàf', '}iuma iollios' ,l ,de D. Diooisia itihria·f SCan~i:ival;'-e ae
Outros' moradores da h'anda à!alem);lIsobre alme..!
tà'l:\~la merl~lll" pÉtr 'onde' se ue'va ctilkar'o' C'onsulaôl>l'Ue 's~'h.ida dé fbcldS oS"genel'o élizim'o ílo_ aldição fi" ~emal'cação 'das tePi'a$' dá 8ld'êa' tte S.
go'dãd e'asSlUclIr elJ'uais s'encl'os,lentretehlfal huma Uoúl'cneb: t'úí' 'serYÍ'dó órdenal', por minha 'ljlli!1!jtuHla cones 01l(Jllnc~ CbW a's' ihinta'S dia 'Real meev.ilià~ rê's01tlÇ'ãQ1u'ê 'timezrpaJ;sa(}io;, que"s;r
Oi;

p3'~amentos d'as folhns cível, ecclesinsticQ, mi-

itar' 'litteraria c dos juroS, fossem feitos do
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demarquem as ttlrraSQe gue actualmente ~stá ~e de bestas muares das novas Companhia d~ AI""
posse a Aldêa dos Indi~s, para que maIs nao tilheria Montada, tem-se r,'conhecido não er tão
aconteça a alienação de terrenos; e quanto aos expedito, como convém, este fornecimento por
predios dos proprictarios visin hcs, se suspenda semelhante meio; e por tanto he El·Hei No so~e
qualquer medição _ou intima~ão ~om que fiquem nhor servido que a este re 'peito se siga @)me mo
litigiosos, para nao serem mqUletados seus do- que se praticar no primeiro regimento de cavalnos' em quantu não houver ac,çõr,s competentes lal'ia elo exercito; pagando-se a'o re~pecth'o Ferde :evindicação e sentença, depois de discutido rador mensalmente por cada ca\'allo eu be ta
o direito de cada hum. E por isso' mando-vos muar 640 rs., sendo elle assim ohrigallo a ~I'azê
que nesta fórma procedais ú m~dição e dema~': l~s sempl'p. uem felTadas ii sua c\lsla; e pag-andocação que, por provisão da sobTedlta Mesa, vo,s fOI se esta despeza pela Thesouraria Geral das Tropas.
.ordenada, cumprillllo exactamente aquella mfDh~ O que participo a V. Exa. para qlle o faça prereal resa,!uçflo em todas as suas partes. EI-Rel sente naJunta, e e fique nes a inlelligencia. Deo
Nosso Senhor o mandou por sen especial manda- guarde a V. Exa. Paço, em {I de Outubro de 1819"
do, pelos Ministros abaixo assigna.dos, do- seu -Thomaz Antonio ue Villanol'a Portugal. - Sr.
Conselho e .seus Desembargadures de Paço.- Antonio de Oli,'eira. -Acha-se a {l, LSo v. do Liv.
JoãoJ'edl'o ~laynard da Fonseca e Sá ,a fez no Rio , de Reg. dos Avisos da,s Secretm'ias á Junla da Fazende Janeiro, a 28 de Setembro de 1819·-Bernar- da dO$ Arsenacs do Exercito, Fabrieds II- Fundições)
uo José de Souza Lobato a fez escrever. -Anto- sob n. 1654.
Dia Rodri tT l1es Velloso de Oliyeira. -Bernardo
José da CI~nha Gusmão e VasconcelIos. -AchaPROVISÃO DE l! DE OUTUBnO.
se a {l. 128 v. do Liv. 2· de Reg. de Ordens expediManuscripto aolbentico.
das pela !r1esa do Desernbargb do Paço.
Tbomaz Antonio de Villaoova Portugal, etc.
Faço saber ú Junta da Real Fazenda <1a Capitania
DECRETO DE 30 DE SETEMBl\RO.
da Ilha de Santa Catharina, que EI-Rci Nosso SeManuscripto authentico.
nhor he senido determinar que Antonio José
Galdino de Souza, Commissario Pagador da The·
Tomando em consideração o quanto he conve- sOUl'aria G~ral das Tropa Itestl3 Côrte pa,'ise a ter
niente q'ue a llovoação de Taperoú da Comarca exercicio do mesmo lugar da Veuoria da Tropa ua
dos Ilhéos e Prc,yi ncia da B...hia, pela grande dita Capitania com o yencimento de soldo de
distancia de quatro legoas de múos caminhos em 400:tj) rs. por anno, e a gratificação da quarta
que se acha da Villa ~e Valença, s~ja desanne- parte do mesmo soldo qlle ora tem,. e todos os
nda elesta Villa, e para mais prompta adminis- prbe e precalços que lhe competir com l) dito
tração da Justiça, e maior commo{lidade e inte- emprego, pagos pela mesma Vedoria na fórma
resse dos seus moradore ,se incorpore no Termo do estilo. O que se partiGipa ii mesma J unta para
da ViIla da Nova Buipeha, ela qual apenas di ta sua intelligencia e elevid~ tumpriment-o desta real
•huma legoa de muito boa e trada, entre fa:llendas determinação. Jp;io Ramalhe ua Siha e l\lenezes
cultivadas, tendo tambem a facilidade de com- a fez. Riu de Janeiro, 4 de Outubl'o de 1819,municação pelo Rio Jequihé, em cuja mal'gem está Antonio Marianno de Azel'euo a fez escrever. situada, bem como a Villa Nova da Noya lloipeba: Thomaz Antonio de Villanova Portugal. - Ea;bt:i por bem que, sem embargo da J:lisposição da traltida a {l. 150 do Liv. 5° de Reg. de Pl'Ovi.lões excarta regia de 26 de Noyembro de 1813-, dirigi- pedidas pela Contadoria Geral da seg.unda &par'lipão
da ao Guverría-:lor e Câpitão General da- Provin- do Thesoul:o~
cia da Bahia, a margcm do Rio Galé, e não a do
......
Rio JOI'dão, seja o limite elo Termo da Villa de
A.LVAR~ DE l! DE OUTUBRO,
Valença da parte do Sul, e que dahê principie a
Nova Boipeua, fica IllI o ,neste induida a mencioD'elgndo':
,
nada Povoação de Taperaú. A Me a da Desembargo do Paço o ~enha assim entendido, e faça
Eu E1-Itei faço saber aos que este alval'á com
executar com os de pachos necessarios. Palacio força. de lei virem, que,' atlenc1endo a que do prodo Rio de Janeir6, em 50 de Setembro ue 181!:j.
gressh'o augmento de agricultura, commercio e
Com a..rubrica d'EI-Rei' Nosso Senhur.-Aclza- população "em que se aoha a Cidade de Oeiras,
,8 a fi. 91 V. (/() LiI;. 2· ae Reg. dos Decretos e AlvaCapital do GOVCI'l10 da Provincia de Piauhy, derás da Mesa do Desembargo do Paço.•
vend'o necessariamente resultar novas e maiores
comp,lipações nos negocios p intcres. es dos seus
mal:akores, não be possi el que os seus pleitos
;\VISO DE 4. DE OUTURRO'.
se decídão com a promptídão, inteIligencia, e in~
tegridade conveniente á segllrança dos seus resI
Manuscripto authenijco..
pecthos direitos; q)le os delictos tão vulgares
TUm. e Exm. ·Sl~ - I{avend -se ordenado, por em tepras de sertãu; se pre'l'inão e castiguem com
aviso de ~9 de Julho proximo passado, que a Real a exacção que exige huma 'vigilante Policia; e
.Junta da Fazenda do~Arsenaes do E'xercito, Fa- que finalmente a arrecauação dos meus reaes dibrioas e Fundiç.ões mandass~ fornecer a ferragem, reitos seja fiscalisada sem' fl~audes e desGaminhos,
lJue foslie necessari'a para os eavallos e parelhas
não havenda ali mais .Juiz Letrado do que ~ Ou- '

..- --
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-
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v-idor pois que tendo este de corrigir as muitas
. c di tàntes Villas da sua Comarca, e de exercer
os mais actos de jurisdicçzo inherente~ ao seu
car,.go, ficaráõ aquelles impOl·t-antes ramos da.
administração entreS'ues ao~' Juiz(js Ol'tlinarios,
inbabeis nas actllap.s- circumtancias daqnella Cidade para sabia e imparcialmente a::lministrarem
a Justiça, e fazel'lem reslleitar e executar as minhas lp.is, por fálta do conhecimento dellas, sem
o auxilio de :lelosos e intclligentes acceSSOI'es, e
pelas relações de pal'eiltesco e amizade forçosamente contrahidas. nl) paiz da ~ua resülencia e
naturalidade; e querenúo remcdiar estes incwnycnientes, em beneficio dos I1H:ll'S fieis vas,allos e
do augmento da publica felicidade: hei por bem·
crear para a Crdade de Oeiras e seu Termo hum
Juiz de Fóra do Civel, Cl'Íme e Ormos, que servirÍl tambem de Provedor dos Re~i(luos: Capellas,
Defuntos e Ausentes, Auditor da Tropa, e Procurador da Corôa e fazenda, senllo por este
titulo Deputado da Junta da Administração e Arrecadàção derta, vencendo o ordenado, pl'opinas
c emolumentos que' leva o Juiz de Fóra de fIlarianna.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do R.io
de Janeiro" em 4 de Outubro de 1-819' - Com a
a signatura de Sua lU(lgestade e a do Ministro.
DE'CRETQ

UE

4, DE

OU'I.fUBRO.

con. Braz. - Delgado.

Ha vendo julgado por con venip.nte que os ,soldados e marinheiros empregados nas tripulações
dos navios da minha Real Armatla, que tenbo
mandado cruzar contra 05 piratas que infestão as
costas dos meus' Reinos, tirem das prezas que
contra elles fizerem vantagens mais cOITe~pon
dentes ús suas fadigas e serviços: hei por bem,
não sómente alterando e ampliando, em favor
dos referidos solda~os e marinheiros, o que dispõe o § 5° do alvará de 7 de Dezembro de 1796,
determinar que a elles fique pertencendo, em
quanto eu não mandai' o contrario, a totalidade
do ,ralor da artilheria, armas e munições de
guerra que a taes piratas. se tomarem; mas tambem ordenar que pelo co rre da Marinha se haja
de dar, como 'gratiOcação, 2q:tiJ rs. por cada peça
de artilheria de quatro a doze, 56'i/j) rs. por cada
huma de maior calibre, e 6:tiJ!~00 rs. por cada
hum prisioneil'o, dhidindo-se metade destas
"antagens pelos estropiados no combate e viu vas
dos que nelle falleção, e a 00 tra metade por todos
os mais marinheiros e soldados aa tripulação. O
Conselho Supremo ~lilital" o tenha assim entendido, e ás demais Estações mando expedir as ordens
Dece saria. Palacio do R.io de Jaueiro, em 4 de
Outubro de 1819' -Com a rubrica de Sua l\Iagestade.

"antajosa ao tráto e gir6' mv,rcant:.il a creação do
omeio de Porteiro Pri \'aL~vo dos· LeilÕes do Commereio e casas fallidas' do mesmo, pelos motivos
qu'e me fOI>à.o ponderados elÍl consultil da Mesa
do Desembargo do Paço, CID que foi ouvido o
Desen',h<irgadol' ProcUl'adol' da minha Covôa' e
:Fazenda, pl'ecedendo in formação do Desembargador Juiz Conservador dos PriYileglados dI}
Commercio: hei por bem, coufol'mando-me com,
o parecer da referida consulta, crear nesta Pra\la,
assim come ha na de Li boa, o ofli.::io de Porteil1o
llri\'ativo dos Leilões do COl1líllE.ercio e casas fal~
lillas delle, com os pr0es e precalços que diJ:eitamente lhe pertencerem.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,
aos 7 de! Outubro de 1819' - R.EI com guarda.Com os J"egistos competentes.
PROVISÃ() DE

7

CoIl.

DE OUTUBlIO.

B~az.

Eu El~Rei faço saber aos que este alvará virem,
~ que, 'Verificando-se' na minha real prese~ça ser

Dn OU'I:UBRO.

D. João POI' !p'aça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algal'yes, etc. Faço sa·
bel' a "ós, Officiaes da Camara da Cidade de. S.
Paulo, que, attendendo aó que me representou o
Bacharel João Gomes de Campos, sobre a duvi·
da que tinheis de pagar-! hc as propinas que venceu como Juiz de Fóra qessa Cidade, nos tempos em que esteve ausente com licença minha;
e "isto o que, Gom audiencia vossa, informou o
Ou vidor dessa Comarca, e o que sobre tudo respondeu o Desembargador Procurador da minha
Real Corôa e Fazenda: hei por bem e mando-vos
que pagueis ao dito Bacharel João Gomes de
Campos as propinas vencidas dentro do tempo
das licenças concedidas, que são :lous mezes por
provisão de 27 de Junho de ISL?, dous mezes,
por aviso regia de 17 de Setembro do mesmo
anno, dous mezes por despacho de 8 de Jaueiro
do anno passado, dous mezes por ariso regio de
lO de Janeiro; tres mezes por aviso de 28 de Março, seis mezes por a"iso de 14 de Julho do mesmo anno, e tres mezes por a viso de 16 de Fevereiró deste anno, pois que durante o dilO tempo
se deve consillerar legitimamente impedido, e
como tal nas circunstancias de vcncer as propinas
que ao seu lugar são devidas. Cumpri-o a sim.
EL-Rei Nosso Senhor o mandou pelos ~1inistros.
abaixo assignados, do seu Conselho e seu i Desembargadores do Paço. João Pedro l\laynard
da Fonseca e Sá a fez no Rio de .Janeiro, a 7 de
Outubro de 1819. -Bernardo José de SO"u!la Lobato a fuz esur.e'·er.:.......Luiz José de Car]atho e
1\1ello. -José de Olil'ei.ra'Pinto Botelho e l\lusqueira. -Acha-se a fl. 128 do Liv. 2° de p.eg. das
OJ'dens 'expedidas pelá ~tsa do Desembargo do Paço.
r
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'tratado ue 22 de Ja~ir~ de 1815, entre mim e
El-Rei do Reino UJjdo -da Gram-Bretan ha e ll'J.anda, a Cornmis,ão ~lixta que ha de rcsillir no
Reino do Brazil , e designadameilte nesta Cidade
ào Rio de Janeiro, segundo e meu ueoreto de 18
de Agosto dc 1818, e con vindo detenninnr varios
pontos peles quaes se haja de regul:ll' .a mesma
Courmissão, segundo o espiril'O c estipularõcs lIa
iobredita cen l'nção; hei por bem para este eITeito appl'o"ar as inslrucções que com 'estc b.tÍxão
assignauas per' Thomaz Antonio de Villanova Portugal, do nleu Conselho, !Uini,tro e Secretario
de Estau{) dos Negocios d·o Ileino, encarregado
interinamentc ela Heparlirão '<los Negocios Eslrangeiros e da Guerra, A mesma Commis,ão l\lixla
estabelecida 110 Rio ele Janeiro, o tenha as~im cntendhlo ,e lhe dê o derido cumprimento. Palac·io
do Rio de .Janeiro, em!:) rle Ouluul'o de 1.819.Com a'l'ljbl'ica de Sua iUagestaue,
pelas quae.s a Cammissão ~limta estabeI.ecida nesta Ctdade do Rio de Jltnciro se lia de re,gular, na conformidade do decreto da data de
.hoje.

lNSJrllUCÇÕllS

:>

sada a ...sua assi~tencia, e bem assim hum Portei"
ra., e hum Continuo, Sua Magestauc tem l'baodauo expelHI' as cOlllpulenles nomeações para estes 'Cmpregad,)s, e·a Cornrnissão lhes fa.rá dar 0&
seus re~pectil'os ~xereil:ios.
•
(.0 Oelt:ndo ser asdcspezas da Commissão,
isto he os ai uguercs da casa das con rerencias e o
seu preparo, os oruenados cle I nterprete, cIo Portpiro e 1.10 Continuo, e a compra uos linos precisos, .papel, pennas. tinteiro:> c mai~ artigos dp.sta
l1atureZ<l, feito' em commutn pelos Jous Governos POl'tugUp.z e Britannico j Sua iUagcstade Fidelissima 1l111IHlarú adiantar pelo Beal Era.rio !.t
Comllli~'ão 'I quantia Ile 1:6oo:t/Jrs., pal'a que a
rnCS!TIn Comrnissão, úo corre que deve tel' para
este dl'eito, mande razer estas despezas, que serilõ lauçadas pelo Secretario em hum lino PI'Oprio para isso, c do qnal se exlrahiril huma conta
enl eada tril:lCstrc, qlle serà enviada pela Commissãú ú Secrelar'ia de ESlado dos N egoeios Estl'alrgeiros e da Gu 'rra, para ser' appl'Ovada, e expeJil'-sc decreto ao El'al'io pal'a cmlJolçar o cofre
da quantia despendida, a fim de que pos5a haver
sempre iI disposição da COlTll1lissão para as futuras ue-pczas a sorilma 'que se manJa aJiantar para
esse filll.
I
Palacio (lo Rio Ile Janeiro, !:) cle Outnbro de
1819' -Thomaz Antonio de VillanOl'a Portugal.
- E.'l:trahida dos Árcltivos da Secretaria dos Negocias Estrangeiros;

1.. o Tendo sido devidamente nomeados os Commissarios, Juizes e Arbitros Porlugnezes c Tog'lezes, e {) Se.cretario~ os f(llaes hão úe formal' a
Commissão 111 ixta estabelecida nesta Chlade do
Rio de Janeiro, onde se ach1l0 jit, a Commissão
reunid para fazei' a sua instal1ação e primeir'a sessão na m,lI1ltã do dia 13 do corrente mez de OuI'ROVISÃ.O DE 11 DE OUTUBRO.
tubro, na casa destinalla para esse fim, e quando
esta p.or qualquer motiyo se não ache ainda arMaouscriplO uulhcotico.
ranjadã, a ~ess;ío se farit na sala do Tribunal da
Real Junta do Commercio desta Côrte; e por
D. João por graça rle Deos', Rei do Reino Uoiquanto os Comm issarios, Juizes e Arbüros de- do de POI'tug'al, Br'azil e AI g-;l/'"es , etc. Faço saT,em, antes de entrar no 'exercicio das suas func- bel' a "ós, Goyel'n;lIlol' e Capitão General da Proções, prestar o juramento de bem ~ fielmente jlllvincia da Balda fIne, tornando em t:onsideração o
gar, denão dar prefcl'clll:ia alguma nem aos reela- quanto he conveniente !]ne a l'ovonção-Ile Tapemador'es, nem aos captores, e dc se guiar'l'm cm run, na Comarca dos Illléos , pela gra nlle distantodas as suas decisões pelas estipnl~ç'ões do tra- cia de 4 "'goas de mitos caminhos em qne.se acha
tado dc 22 ele Janeiro de 1815, e da convcnção ela Villa de Valença. seja de,iannelCatla desta VilIa,
addicional de 28 de .Julho de 1817, os mesmos e para mais prompta adrniuistraç'io de Justiça e
Commissal'ios passaritõ no referil10 dia 13, antes maiol' commodidade e inter'esse 1\", sens morada sessão, it Chancellaria ~lór do Reino para pres- dores se encorpore no '{er/llo da Villa da nova Boitarem perante o Chancel1er l\HJI' o refel'iJo jura- peba, de qual apenas (lista huma Icgou de muito
mento. O Secretario da Commissâo prestarú o seu boa estraJ'a, cnll'e fazenda:; culti vadas, tendo tamjuramento perante o Commissario Juiz l'ortugucz ,bem a facilidaJe da communicução pclo rio Jaantes de comcçar a ses~ão, la vramlo-se o com- quihé, em cuja margcm estú situada, bem como
petente termo, elo mesmo jUI'amento.
a mesma Villa da no\'a Boipeha: hei por hem qne,
2.· A primeira scssão principiarú.pcla leitura sem embargo ça disposição da carta l'cgia de 26
erecon,wecimento dosrespecti\'óstitulos dosCom- de Novembro de ,1813, dirigida :1'0 vosso ante, missadQs e do Secr'etario, far-se-ha depois pelo cessor, a margem do Rio Galé. e não o Rio JOI'mes~o Secretario a leitura do tratado de 22 de
Jão, seja limite d.o Termo da Villa de Valleuça da
Jaoelro. ue 1815, e convenyão adJieional de 28 ~ parte do uI, e que dahi principie o lia oova Boide Julho de 181'7, pal'a depois se passar a tratar peba, fi0ando nesta incluida a mencionada Podos outros objeetos sobre que sc deva conferil', de voação de Tapcl'oá. O que manuo parlicipar-vos
tudo se lanará termo ou a0ta {lo protocolo das para vossa intelligcncia e para que assim o façai'
conferencias feito pelo Secl'e1ario e assignado· executar, fazendo registar esta nos li \"I'OS da Capor todos os,eoin~is9ariospr enles, e pelo mes-'" maras das referidas 'Villas. EI-Rei Nosso Senhor
mo 'Secretario 00 lino que deve estar destinado
o mandou por seo especial manllado pelo M.ipara 1lsse
nistros abaixo assigoados , do seu Coose.lho e seus
5. o Sendo indispensavel que a Commissâo tenha Desembargadol'es do Paço. João Pedro l\layoard
lIum Interprete p;:,ra ser~r ;einpre que fór De es- da Fonseca e Sá a fez 00 Rio de Janeiro, a 11 de'

run.
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Qutllbro de 1819. -Bernardo José de SOlilza L<~
hato á fez eSllre\'er. -'JUonsenhor Almeida. - José
de Oliveira Pinto Botelho e l\lnsqueil'a. -Acltase ~ (l. 130 do Liv. dI Reg. d(J;S Ordens ea;pedidas
pela Mesa do Desembargo dQ Paço.
PliOVISÃO DE

11

DE OUTUBRO.

l\la~uscrípto aUlhen·tioo.

D. João pOI' graça de Deos, :(lei do Reino Unid() dc POTtugal, Brnzil e Alga,'ves, etc. Faco saber a vós, Desemhargadol' Corregedol' do' Ch'eI
da Côrte que, tomanuo na minha real consideração o quc me representou Jeronirno Pel'eira,
cI'edol' ir herança do Conde da 13al'ca de huma
quantia de 845.zD330 rs., e que litiganrlo de~de
J 9 de I\laio de 1818, se tem até agol'a illudido
sem contestação co.m muito e.ll'anhavcl abuso
na 'administl'ação de justiça: hei por bem que
se ponha na rerel'ida demanda pel'petuo silencio, que pelo 'meu Real Eral'ÍlJ se pag'ue ao
~redor ~ divida, e qne a minha Real Fazenua seja
mdemlllsada de outra tanta quantia pelo reotlimento da Commentla ~e S. Pp.dl'o do Sul, tle_que,
em memoria: dos serviços do referitlo Conde, houve por Lem fazer mercê ao seu herdeiro, para o
que, pelas reparti~ões competentes mande passaI'
as ordens necessarias. O qlle mando participarvos para que o executris pela parte qüe vos toca.
EI-Rei Nosso Senhor o mandou por seu especial
mandado pelo.s l\linistl'os abaixo assignados, do
seu Conselho e seus. Desembargadores do Paço.
João l>edro l\laynard da Fonseca e Sú a fez no
Rio de Japeil'o, a lIde Outubl'o. de 1819. - Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever.Mon enhol' Almeida. -José de Oliveira Pinto
BoteI ho e Musqueü'a. - A c/Ia-se a {l. . 130 do Liv.
de .8eg. das Ordens ea;pedidas pela Mesa do Desembargo do Paço.
RESOLUÇÃO DE

13

lho da Fazenda desta éÔI'~, c<1mo o são pelas
ultimas ordens regias, todos os das €apitaoias
adjacentes a esta Pro'\lincia: "Pede a Vossa Magastade se digne di pensar para que a mesma
justificação se faça nesta CÔl'te perante o Conselho ria Faze:lda. E. R. M. - Como Procurador
Gabriel Getulio M ontniro de Mendonça. - Man~
dou o CoI'l'sel h a dar vista ao De. embarga'col' Pr(i)curador da F q 7.enda, o qllall'espondeu :-Dev .
a supplicante declarar qual Coi a estação e~ que'
se ordenou que se habilitasse competentemente
para pedir a remuneração dos ser"iços de que se
trata.-E I'eplicando a supplicante que a jl1stificação fôra feita nO' .J uizo de Fóra da Cidade de
Goyaz, e que com ella requerê.'a a Vossa MaO'estade pela Se"cretaria de Estado dos NegociosO do
Reino, por onde se lhe ordenára se habilita~se
na fórma da lei, mandou nOlramente dar vista ao
De embargador Procurador Regi() , o qual respondeu: - Não ha inconveniente em ~Iue a supplicanle, se habilite competenlemente pelo J'llÍ;{;Q
das Justificações do Reino ne ta Côrte, apresente os documentos necessarios, e que se exigem
pelo regimento das mercês ~ mais ordens regias
concordantes com elle, pois que he iSlo hoje do
expedieute ordinario.-O que tudo sendo visto,parece ao Conselho o mesmo que ao Descmbarg'adOI' Procurador da Fazenda, com quem se CClOforma. Vossa l\lagcstade mandal'á o que fôr er'Vido. Rio, 2? de Setembro de 181g. -Bal'ão de
Santo Amaro. - Antonio José da França e Hort~.-D, Antonio Coutinho cle Lencastre.-Antonio Luiz Pereira da ·Cunha. -- F."ancisco Baptista Rodriglles. -Francisco XaYier da Silva €abral. -pr. Luiz Thoma'z Na'Varro de Campos.
Resolução, -Como parece; Palacio do Rio de
Janeiro, 13 de Outubro de 1819' - Com a rubrica cle Sua lUagestade. - Acha-se no Cartoria
actual do Thesouro Nacianal. '
.! VISO DE

DE OUTUBRO.

14 DE

OUTUBRO.

Coil. Braz.

Manuscripto áulhentico.

lllm. c Re,', Sr.-Tendo apparecido hum novo
perioclico p.scripto em porluguez e publicado em
,'ente anno, mandou Vo sa Magestade baixar a ~ondl'es, com o titulo de -Campião, ou o A.mieste Con elho, para seI' consultado.eoOl elfeito o go do Rei e do Povo-cujos discursos 'VIsivelrequMimento de n. Leonor Ludol'ina de I\lene- mente mostrão o damnado projecto de destruir a
zes e seus filho, do theor Feguinte:-Senhor.- confiança que os ,'assallos de Sua Magestade tem
Diz D. Leonol' Ludovina de l\lcnezes e seus filhos, no seu Goyerno e nos seus Ministros: he o mesviu ""II e filhos do fallecido Sargento 1\'101' José mo Sr.nhol' servido que seja,prohibida a entrada
Zeferino l\lonteiro de Mendonça, da Capitania de e publicação de tão perigoso e pen'erso escripto,
Goyaz, qlJe, tendo justificado naquelJa Capitania ordenando que a Mesa cio Desembargo d'o Paç,o
o serviçoll do dito fallecido seu marido e pai, na faça expedir as competentes ordens, para'que se
cónformitlade das reaes ordens para os levar aos não intl'oduza, ou corra neste Reino e seus dopés' do Real Trono de Vossa i\lagestade, e obte- minio o sobredito periodico, debaixo das penas
rem a competento remuneração, succedeu não· impostas pelas leis corfl:ra os que di vulgão, ou
"ir :li dilígehCia da di·ta justifi'cação pI'ãticada nos retem livros ou <:impressos prohibidos. O que.
termos legaes, oircun ~ancia pela qual foi Vos- V. I!lm. fará presélIte na mesma Me~a para que
Mage la de sel'\'ido ddfel'Íl'-Uhes- qne se ha- i\ssim se execute. .Qeos guarde Çl Tj. 111m. Paço ~
hilHa cm c~mp.etent~ente; e parque, sendo em J4 de Outubro de 181'g.-Thomaz AntoniG
aqueJla Capltãn]";l mu remot3', lhe he onero o de Villanoya Portugal. -Sr... Pedro Máthaclo de
1'4iranda l\'1alheiros.
vo\tar~m a lia GS ditos papeis do erviç(); que
,.,
-..;...,...,......·...._111
".1:Iilt • podem ser jlus~i~ado.s perante O' CGnseSenhol',-Por a\'iso da Secretaria de Estado

d.os· Negocios do Bl'aziL de 13 de Agosto do cor-
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Manuscripto authentico.

Thomaz Antonio de' VilJ.anova Portugal, etc.
Faço' saber fi. J unta da Real Fazenda da Capitania
de S. Panlo, que sendo presente a El-Rei osso
Senhor,. pelo dito Real Erario, a sua conta de
15 de Junho do corrente anno, relativa á inutilidade que constantemente ia mostrando a Casa
de~Fundição do ouro dessa Capitania, assim pela
diminuição sensivel.do m~sm-o ouro, como pela
gramle despeza que se faz com os seus empregados, a ponto de ser jú considera velo prejuízo da
Real Fazenda nos ultimos seis annos proximos:
foi o mesmo Senhor senido determinar, por decreto do I" de Setembro proximo pilssado da copia inelusa, assignada por Antonio iUarianno de
thevedo, ContadO!' Geral da segunda Repartição
d(l mesmo Real Erario, a abolição rIa referida
CaS'a de Fundição dessa Capitania, com torlas as
incumoencias e empregos que nella havião; e
porque, na conformidade do mesmo decreto, se
faz necessatio occorrer ú subsistencia dos empregados na referida casa, se ordena á mesma Junta
que sem demora en\'ie ao mesmo Helll Erario
huma relação circunstancialla das pessoas ali em- '
pTe~adas, empregos, ol'(lenad'os, tempo de serviço e preslimo, acompanhada rIo seu parecer sobre o encimento que devem ter d'ora em diante,
com contemplação ao estado actual de pos ibilidade de cada hu9J. dos empregados, no caso de
q'ue entretanto não possão alguns sei' occupados
com preferencia em outros officios des'a Capitanía, tndo assim para que o mesmo aUi,'Uslo Senhor
baia de declarai' o que fôr a bem dos mesmos
Officiàes que ficáo demiUidos do serviçO" ua pita
casa, e mesmo da Real Fazenda. O que se participa á mesma Junta para sua intelligencia e devida execução, dan~o logo parte do que ab sobredito respeito tiver cumprido. João Ramalho da
Silva e Menezes a fez. Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 18Ig.-Antonio l\lariannQ de Azevedo
a fez eSCt'cver. -Thomaz Antonio de Villanova
Portugal. - Extrahida a {l. 151 V. do Liv. 5° de
Reg. de Pl·ov6sões expeúidas pela Contadoria Geral
'da segunda Repm'tição do Tlzesou1"o.
RESOLUÇÃO DR
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empregados de identicas circunstancias, ou do
trabalho ou de considerilçã{), rogavão a Vo a
l\lagestade se dignasse iguala-los em "encimentos
ao do mencionado POI'teir'o da lntcndencia de~tc
Arsenal, proporcionando-lhes as im os meios de
mais commoda· ~ub~istcncia, e cortando a difl'erença que (em exi tido en~rc empregados em tuuo
ig'uaes. l\Jandando esta Real Junta que o Dcputado Contauor in forma e, este respondeu: -Que
o requel'imento dos snpplicanle parecia fundamcntado em razão, não só pol'flue era e idenle
que os . ens actuaes ordenados não erão sufficientes para a sua su tentação e yestuario, como pOI'que'sendo iguaes as pen ões de todos os Portciros, não apparecia razão terminante por que podesse subsi th' a desigllaldade dos vel1cimentos
que havia cntre os Porteiros do Arsenal.-Dandose de tudo vista ao Conselheiro Fiscal desta Real
Junta, foi a sua r~sposta e voto : -Que se conformava com ii informação do Deputado Contador, parecendo-lhe altendivel o requerimento
dos sll'pplicantes, e qnc visto ter a experiencia
mostl'ado que os sala rios c ordenados com que
fô,'a Cl'eado este real estabelecimento erão pequenos, e que alguns tinhão sido graelualmente augmeútados, e tinllão dado pai' isso lugar a huma
multiplicação de I'cquel'imentos que não ces avão,
convinha fazer hum plano geral de reforma, e
leva-lo á real pre ença de Vo sa l\Iagestade.-Mtendendo e ta Real Junta á solidez das razões allegadas pelo eu· Deputado Contador, e apoiadas
pelo seu Conselheiro Fiscal, e julgando convelliente dissipar de huma vez, não só a desigualdade dos ordenados dos Porteiros do Arsenal da
Marinha, Repartição em tudo 'identica, desigualdade que tem mOlh'ado, e motivará em quanto
subsistir, buma copia continuada de requerimentos, parece· lhe que Vossa Magcstade se ha de
dignar conceder que se regulem a 24o:tj) rs. frS
ordenados dos Porteiros do Arsenal, não se fazendo considera vel o au~mento de de.~peza que
daqui resulta á Real Fazen da. Vossa l\lage tade
porém mandarú o que fôr servido. Rio de Janeiro, 15 de Oulnhro de 1819'- Vieente Antonio
de Oliveira. - nlanoel Carneiro de Campos.Raymnndo Jose da Cunha l\lattos. -Bernardo
José Serrão. - Antonio Caetano da Silva.
Resolução. - C'õmo parece. Palacio da Boa
·Vista, 2fr de Outubro de 181g. - Com ,a rubrica
d'EI-Rei Nosso Senhor.

Senhor. -Havendo requerido a Vossa l\iagesAo ViSO DE 22 DE OUTUBRO.
lade pOJ1lCsta Real.Junta da Fazenda dos Àrsenaes
do Exerllito, Fabricas e Fundições, os Porteiros
Manuscripto authentico.
da Contadoria e Secretaria da dita Real Junta
que tet1cW~se Vossa Magestade dignado creal' os
Il\m. e Exm. Sr. - EI-Rei Nosso Senhor, tenseus respectivoS' lugares côqt o ordenado de 150:t/J do benignamente annuido á represeiltação do Cirs. ar'l'nUa'e"s', bem como o do POlteiro da Secre- rurgião l\lór dos Reaes Exercito.5, Frei Custodio
taria da lnten denci<.l do mesmo t\I~senal, se digrrá- de Campos e Oliveira, e em conseq'uencia' man1'<.1 tambem já\tau~mentar a este ultimo, igualan- , dado estabelecer na Fortaleza de Santa Cruz da
do-o ao que vencia"na lqtencJer1C'ia do Arsenál da ~ Barta homa enfermaria para os doentes pres(}s de
~lál'in}ja deita Côrte o seu respectivo Porteiro; e Estad'o e prisioneiros, e para <.IqtIelles da guarnique cfr'mh fllssem' eon'hccidamente diminutos os ção e trabalhos da mesma Fortalel'!a, qU& não paeu, "VéMiJrtentos' para- à súa.~Qsténtação, e pare- dess'em se'r remettldos para o flO'spita-1 Reál l\lilic~ e' ÊflS8b5istenle" a deSi~aJUa'dé de ureis- enr\-e lar: he- servido deterrilirlar que, pará a~ olH'a~ da •
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diita enfermaria, e para serviço della, se forneça Nos!'o Senhor o mandoú' pQt' seu- especiai manpelo "Arsenal Real do Exercito tuuo o que fôr ne- dado pelos Ministros abtíixo assi~nados, do seu
cessario, sen elo exigido .pelo Tenente General do Conselho e seus Desembargadores do Paço. João
Reill Corpo ue F.ngenheirllt:, João ~laRoel da Sil- Pedro lUaynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de
va, a quem fOI'50 expe(li.las as orl1tms necesdarias 'Janeiro, a 25de Outubro de 18Ig.-Bemardo
para este limo O que participo a V. Exa. para ser José de Souza Lobato a fez escrever. -José de
presl'nte na Real Junta da Fazenda dos Arsenaes Oli I'eira Pinto Botelho e 1\111squeira. - Antonio
do Exercito, e assim se executar. Deos guanle a Fclippe Soares de Andrade de Brederoue.-AchaV. Exa. Paço, em 22 de Outubro ,de 181\).- se a {l. 135 do Liv. 2° de Reg. de Ordens expedida3
Com quatro ruhricas. -Acha-,çe a {l. 254 do [,iv. pela ilfesa do Desembargo do Paço.
:;0 de Rl'g. dos Avisos da Secretaria de Estado á Jlln·
ta da Fazenda dos A"smaes do Exercito Fttbricas "
PROYlsÃe DE 27 DE OUTunno.
Fundições, sob n. 1574.
lIIanuscripto autuentico.
DECRETO DE

25

DE OUTUBRO.

IIhouscripto aUlheotico.

Devendo-se reputar de,'oluta para a minh~ Corôa, em, virtude du § .8 (la lei .de 9 de Setemhro de I ~6U, in~tauraJo pela oulra lei de 20 de
Máio ele I ~96, a C'lpella instituída cm 1741 por
l\lanoeL Ferreira d<l Sil\'a, e sua nlUlher, lHarianna
Rodrigues, com a invocação de Sanla Anna, na
sua Fazenda" da par<l{{em denominada Japuiba,
no rio de [\J acac!'., Districto da Villa de Santo
Antonio de Sr. ele ·ta PI'O\'illcia, por se acharem
os bens com qne mra dotada pro de relieto, sem
cultura, e abandonados pelos adminislradores lIerdeil'os dos inslituitIOl'es,.e a mesma Capella em
ruina, despida totalmente de ornamentos e alfaias precifas; e querendo e.1I attender a Pedro
lUac1ta(lo de 1\I iranda ~lalheil'os, do meu Conselho e Chancellcl' Mór do Reino, pelo distincto
zelo com que se emprega no meu real sen'iço:
hei por hem fazer-lhe mercê da administração da
rcferida. Capclla com todos os bens que directamente lhe pertenç<lo, em duas "idas, sem prejuizo de tt'rceiro. A. Mesa co Desembargo do Paço o tenha assim entendido e faça executar com
os despachos neces~a,.ius. Palacio do Rio de JaoeÍl'o, em 25 de Outuhro de .'819. - Com a I'Ubrica de EI·Rei Nosso Senhor.-Aclia-se a {l.
do Liv. 2° de ReIJ. dos Decretos e Alvarás que hai:t:árão á Mesa do Desel1lbârgo do Paço.
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D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de POI'tuga], Brazi! e Algarves, etc. Faço saber a vós, Olll'idol' da Comarca do Ri!! das Mortes que, altenllendo a.o que me representllrão Oi
Officiaes da Camara da ViIla de Baependy, a informação que, com audiencia da noul'eza e povo
destes, e ao mais que, com resposta do Desembargador Procurador da minha !leal Corôa e Fazenda, se me expuz em consulta da ~lesa do Desemuargo do Pa~o, com' c,ujo parecer fui servido
conformar-me por minha immediata J'esoJução do
1° deste mez: hei por bem conceder que se lance
finta sem excepção dos pri\'i1egiados, por todol
os moradores da rd'erida ViLla e seu Termo para
pagamento das despczas com os concertos e reparos das casas da Camara que del'em senil' da
audiencia e aposentadoria dos Ouvidores em correição, e com a construcção de..-Cadêa separada,
segunllo a "ossa informação e planta que remettestes; ponllo-se porém nO"amente a lanços estas ouras, e pl'ocedendo-se a eLlas na falta de lançador por jOJ1nal dehaixo das cautélas necessarias e da Tus,a in~per,ção, ficando obl'Ígauo a
dar-me conta do resultado. CumpJ'Í-o assim, fazendo regi ·tar esta nos li nos da referida Camara.
EI-Rei N (ISSO Senhor o mandou por seu especial
manJ<ldo pelos Ministros ahaixo assignadl's, do
seu Conselho' e seus Desemhal'gaJol'es do Paço.
João Pedro Maynard da Fonseca e Sft a fez no Rio
de Janeiro, a 27 de Outubro de 1819. -Bernardo José de Souza Lohato a fez escre"er. -José
de Olh'eira Pinto Botelho e I\lusqneira. -Antonio Felippe S(lal'l~s de Ânllrade de Bl'ederode.Acha-se a {l. 152 do Liv. 2° de Reg. das Ordens
pedidas pela Mesa do Desembargo do Paço.

,/1;-

D, Joã& por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portug<ll, Urazil e Algarves, etc. Faço saPROVISÃO DE 27 DE OUTUBRO.
beI' a ,'ós, Governador e Capitão General da Capitania de Minas Geraes, que, attendendo ao que
IIlao usc)';pto authentico.
me representár50 os Oillciaes da Camara da ViIla
de Baependy, e ao mais que se me expôz cm
D. João por graça de Deos, Rei uo Reioo Uniconsulta da Mesa do meu Desembargo do Paço,
do de Portugal, Drazil e Alganres, etc. Faço sacom cujo parecer hOll're pOl' bem conformar-me ber a "<'>s, Juiz Ol'llina~io da V'illa do Rio Grande
pOI minha immediata resolução do 1° deste mez; de S. Pedro do SlJI, que sendo vista a vossa refui servido crear na referida Villa huma Cadeira presentação de 25'1JeJunho do anr.o passado, e o
de grammalica latina com o ordenado pago ao .-que sobl'e ella, com -inl'ormaçiio q do Ouvidor da
Professor pela Junta da minha ReaL Fazenda des- Comarca, rcspondeu o Désemhargarlor Procurasa CapitaJ;lia, como são os das mais Villas. O que dor da minha Real Corôa.e Fazenda~ hei por
marrdo l'al,ticipar-,'os para ser provida em con- bem declarar que, não só exercitou legalmente o
~urso na, [órma das minha~ reaes ordens. EI-Rei •-Yer.eador mais 'Velho,' M,anocl Pinto .de I\l0raes, a

ANNO DE 1819:

•
p~lamorte

jurisdicção de Ju.i'L
do que oera, An·tonio Francisco dos Santllls e Abreu, como que
foi j uridioa e validamente feita a eleiçãe de l\l anoelJoaqnim Caldeira para Juiz Ordinario de Barrete; pois que no primeiro ca o se procedeu conforme a lf'gislação estabelecida na ol'denação da
liv. 1°, tit. 65, §
e no espirito do a1Yará de
12 de A'goSlo de 1815, e no segundo, con ['orme
a ordenação do mesmo liv. 1°, tit. 6" § 6°., a
qual não. exige para taes eleições a assistenoia do
Juiz; e para que a tal respeilo não haja dmida
para o futuro, sou senido ordenal'-vos que façais
Tegistal' está nos lil'ros da Camara. Cumpri-o assim. EI-R~i J ô o Senhor o mandou pelos l\linistros abaixo assignados, do seu Conselho e ,seus
pesembargadores do Paço. Joãe Pellro iHaynard
da Fonseca e Sir a fe'L no Rio de Janeiro, a 27 de
Outubro de 1819. -Bernardo Jo, é de Souza Lobalo a fez e cI·ever.-Jo é de Oliveit'a PintoBotelho e 1\1u queil'a. - Antonio Felippe Soares de
Anclrade de Breclerollc. - A elia-se a [l. .152 v. do
Liv. 2° de Reg. das Ordens expedidas pela Mesa dIJ
Desemha/'go do Paço.
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Sendo muito conveniente pre~oYer os conhecimentos pralicos de chimica, para c poderem
conhecer perfeitamente pela analre a nlMagens
que a agricull:'U1'a, as alltes e a pharmacia podem
tirar do l1.1uitos e precio os procluctos com que a
natul'eza cl1l'iqueceu este Reino do B1'azil: hei
por bem crear nesta Côrte I um Laboratorio de
Chimica, q'uefioará por ora debaix.o da i01mediata in pecção do meu iHinistl'o e Seorc~al.'ÍO cle
E tado dos Negocios do Reino, sendo encarregado da regencia delle José Caelano de Barros,
peroebendo, a tilulo de gratificação, annualmente, 400:jj) rs. , pagos a quarteis pelo Real Erario,
com a obl'igação de analysar os pl-oduclOS que se
lhe offereeel'em de·tá c das outras PI'o\'Írida des,
teReino, franqueando os proces o da analy e que
nelles fizer com as noçõe con venicnLes que qualquer lhe pedil',pal'a sua instrucção. Thomaz Antonio de Villanova P l'tugal, etc. P,a]acio Jo Rio
de Janeiro, em 27 de Outubro de 18lg,..LCom
a rubrica d'EI-nei ~o o Senhor. -Extrahido do
Liv. 5° de Reg. de Decl'etos dos armos de 1818 a
Março de i 820, a [l. 15g v.
"'RESOLUçIo DE

30

41

immerliato; e quando excedão ao largo "prazo de"
c]uarenta ,aonos no me mo seniço, de que aylei ..
não fal, J'l1enção, mas que muito lhes augmenta o
merecimento, e por i,;. O lhes (lfI jus a melhoramento da reforma, sejão considerallos pará" ell41
como elfecti vos nos postos em que forem gra{luados.
ResoLLt(:ão. - Como parece. Paço, 50 de Outu11'0 de l.81g,-Com a rubrica de Sua l\lagestade.
ALVAnA.' DE

30

DE OUTUBRO.

CoLl. Braz. - Delgado.

Eu EI-Rei faço aher aos qUe e te aI vará virem,
que hal'endo tomado em oonsideração os gravissimos m~les que se tem eguido e pOllem ainda
seguir-se ao meu real ser\'Íço, fI honra nacional
e aos illtere ses de meus fieis vas allos, dos termos vagos em que se auha concebid'o o arligo 4'4
do, ne guel'l'a, confi"mado em resolução de oonsulla de 25 de Setembro de 1799: pois que lJeclarantlo- e nelle incur os em pena capital os Commandante' de embarcações de guerra qne arrearem bandeira, ou . e renderem aos inimigos, sem
{Jlle se tenhã.o defendido até ao ponto r1e não ha"er jit nenhuma probalJilidade de defensa; não
se designou, oomo conl'inha, quando so deva entendei' c julgar toda a defensa desesperada·; e que
sendo de urgentis'ima nece~sidade occorrer a tão
g,'ave ineonrenienle, muito mais nas circunstancias actuaes em que huma pirataria, sem exemplo
na hi ·turia, commetle diariamente roubo e atro.cidaues, com inaudilo detrimento do oommercio
nacional: hei por bem, adoptando a legislação já
promulgada n a Europa em igual oa 'o, Ileclarar,
como por esta declaro, que só 'e del'e entender e
julgar que não ha nenhuma probabilidade de defell 'a quando as embarcações em que, () combater
tiverem tanta agua no por:io que, sendo incvitavelo irem a pique, reste apenas o tempo neoessario para se sall'ar a equipagem; e que os Commandalltes cio navios da minha Real AI'mada
que, depois da publicação do pre ente alvará,
arrearem bandeira, ou e renderem aos inimigos
antes de ha "er chegarlo a este extremo, ou o /herem em outro qualquel' Ca o que não seja este
aqui de ignado, iucorrão irremis il'eImente na
pana estabelecida no referido artigo.
Pelo que mando, eto. Dado no Palacio do llio
de Janeiro, em 30 de Outubro de 18 J 9, - HEI
oom guarda. - Conde elos Arcos, - Com os /'egistos competentes.
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:Joátpiim Mourão Pinheiro, Chefe de Di"isão
refo~mado, re'quereu, su plbando se verifica se
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Illm. e Exm. Sr. -Havendo representado o
a suá reforma em Chefe de EsquacTra efIecLÍvo.
Intendente uo AI enal do Exercito, 1anoel CarO Conselho foi de parecer que "Os Omoiaes Gene- neiro de Campo , a ncces idade que ha via de se
r es ela i\\'rrl'adit i 'c111 i,'e até ao posto de Chefe' tl'ansfel'ir ii venda da ,pobo ora que se fazia na Cide'Bi'V'i ão, que (ossenl'gradu7J.dos e tivps em de dade ova, para lugal' mais longe da povoação,
e~~iç6 o~annos da l~i para reforma em acce 50,
que ali havia ore oido oon ideral'elmentc; foi ElseJao refOrmados com a effectividade do postp Rei o o Senhol' servido, tendo mandndo om'ir
eID' que forém grculuados, uem a grad uacão
. do o Senado da C amara, resolver que, no sitio do
:IOl\LO ln.
11
~

llNNO DE ]819.
r At~rrador, nas immediações de S. Dio~o, se faça a.
.,. dite venda, e transfira para ali o uffidente deposito da polvora pari! aquelle fim, prohibindoseque dentro da Cidade se manufacturem e venlão foguetes, como tanto convém acautelar' por
este moti 1'0 incenl1ios, oomo tem acontecido. O
que~. Ex. farà presente na Junta tIa Fazenúa. do
;mesmo Arsenal para qne ;Jssim se proeeda, I'arecenuo igualmente suífu;iente fJuc só- no referidg.
sitio do Aterrado e na Ilha das Cobras, onde se
acha estabelecid outraca~a de 'elida Jaquclle genero se conlinlle a qne a miutl'o se fa;l,. Ocos glJar-,
de a 'V. Exa. Paço, 5 de Novembr1o de 181!)oThomaz Antooio de Villanova Portugal. - Sr·
Vicente A.ntonio de Olil'eil·a. - A'clta-se a fl: 257
do Li'D. 5° de Rpi{. dos AÚ$oS da Secrelaria de Esta_do d Junta da Fazen'/a dos A7'senaes do Exercito,
Fabricas e Fundições, sob n. 1585.
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Por ju~tos moti vos que me forão pl'esentes, e
que mereéem a minha real altenr50, hei por bem
que a .Junta da minha Real Fazenda, qne ('ui ser"Vido manJar e~tabdecer na Cidade de Mato-Gro~so
por carta regia d'e 20 de Novembro de 1809, seja
remodJa com todos os livros e papeis ele seu cargo para a Cidaue rI'e Cuyabú, onue conlinuará
:mas funcções debaixo das mesm(lS normas e instrucções que pela m~sma Carta 1"I'gia lhe forão
pre criptas, ficando por esta razão. na sobreuiLa
Cidauc de Mato-GI'os~o huma Provedoria da mesma Real' Fazen da, para enlender dos negocios
respecth'os que lhe ('orem inculllbidos pela mesma
Junta, a queJn dãr:l as sua~ .contas na fiJrma do
estilo. Thomaz Antonio de Villanova Portugal,
etc. Palacio do·Rio de Janeiro, em 4 de NO\'embro de IS,!::j.-Com a rubrica d'El-RI'i Nosso
Senhor. -E$lral.idado Lit'•. 5° de Reg. de Decretos
dos annos de 1818 a lIfa}'~'o de 1820, a {l. 165 v.

nato de Brito l\IenezeS7, 'Jacinto. Manoel de Olí"cira, José Joaquim à~M'iranda e Horta e José
'Na\'aITO de Andrade, e para suppl'ÍrcID a· este
.1101' qualquer' caso occorrente, aos Desembargadores franl:isco Roberto da Silva Ferrão e Manoel Pedro Gomes. A. ~J esa do Desembargo do
Paço o tenha aS5imentendido·e façaexeGu,tarcom
os despachos neces al'ios, sem embargo de quacsquer leis ou disposições em contral'Ío. Palacío do
nio de Janeiro, em 5 de No vembro de 1819' Com a rubr'ica de Sua l\1ag·estade.-Aclta-se a fl.
11' 'D. do Liv. ,odel)ecrctos naSccrcla"iado Imperio_

Mnnuscl'ipto anthcntico.

Attendcndo !Is implicadas depenrlencias com
que se acha Luiz 60mes Anjo, á delongas que
tem li ti o -o proces 'o e cJ'cci ão dellas, e a ontros justos motil'o que me forão presentes em repetidas
repre. entações, que o snpplicante tem dirigid'o á
minha real pres~nça: beÍ por bem fazer-lhe mer?ê de hum j.u~zo pdvatil'o e de commissão para
Julgar e decldll'. brev,e e summariamente em huma só instancia todas as suas causas actuaes , ou
outras quae.quer em que seja autor ou réo, tanto cÍ\'ei. , como' orimes, a I'ocando-se de qualquer T.'íbunal, Commi .50 ou J.uizo em que estiverem niio sendo do dos Feitos da minha Coróa e Fazenda. E sou outl'osim ervido nomear
ao Dr. Antonio I:elicianno da Silva Carneiro,
Des:mbargador .dos Aggr3\'os da Casa da Supplieaçao, }fara JUIZ Relator desta Commissão, e
• ~al'a Adjuntos aos Desembargadol'cs !-osé Forlu-

NOVEMBRO.

lIIanuscripto aUlhcntico.

D. João por graça de Dens, Rei do Reino Uni-~
do de Portugal, Bra1.i1, e Algarres, etc. Faço sabeI' aos que esta pro-vi 'ão v,irem, f(lIe, attendendo.
ao que me represclllúrão os Omciaes da Cam,ara
da Vill'a do S. Joãu d'EL.Rei, e ao que, com informação do Ouvidor da COmal'lla, ouvida a nobreza e pO"o, respolldeu o Desembargador Procurador' da minha Reul Corôa e Fazenda: hci por
bem conceder-lhe que {Jüssa tel' de partido com
o orclenac\o al:lual ue 120:jj)rs. o Cirurgião Ignacio Gomes ~lidões, Dcando es~e obrigado a curar
scm recel:el' OUtl'O algum estipendio aos mendigantes aggl'egaJlos eUl casas particulares,. presoi
di;l cadêa e engeitac1os. E maneIo <lOS Ministros,.
Justiças, etc. EI-Ilei Nosso Senhor o mandou
pelos Ministros nbaixo assign<ldos, do seu Consdho e seus Desembargador es do Faço. João Pedro- MaJnard da F-onseea e Sá a fez no Rio de Janeiro., a 6. de N-o'vcmbro de 1819. - Bernardo
José de Souza Lobato a fez escrever.,-A.c!la-se
a {l. J 35 do ·Liv. 2° de Reg. das V7:clens. e$pecLidCli
pelct Mesa do Desembarg,o do Paço.
:RROVISÃO DE
r

DECRETO DE 1) DE NOVEMBRO,

6 DE

PROVISIo DE

12.

DE NOVEMBRO.

Manoscripto authenLico.

.Thomaz A,ntonio de Villanova Portugal, etc.
Faço saber li Junta da Real Fazenda da Capitania
das Alagôas, qu<'" senelo presente a El-Rei N asso
Senhor a sua conta de 26 de Ju,pho ultimo, paliO'
ticipan-do ter o Ou I ido r dessa Ctlmarca deixado
de cumprir as ordens qlle lhe expedio para remelter li Contadoria o~ inventarios " tePIDOS de
arrecadação e mais papeis concernentes ao confisco que se fez ii alguns individuos comprehenelidos no criíne de alta tr.aição. Foi' o meSmo Au~
gusto Sephor servido mandar declarar a essa Junta terem sido intempestivas semelhantes orden~,
tanto porque os lens sequestrados aos· réos n~o
pertencem ainda à COllôa e á Real Fazenda, como
porque· se achão ujeito~ c dependentes ria a\ç.:da
estabelecida para oonheCImenlo.daquella rebelhao.
que se partioipa it Junta pari,l slJa.~ntelligencia.
... José Manoel Ferréira a 1'00 no Rio de Janeir~7 em
12 de No;embro de' 1819.-;-João CarJos Corrêa
de Lemos, no impedimento do Contador Geral,
a f~z, cscrever•.- Themaz Antonio de Villano;va

e
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ANNO DE 1819.
Portugal. - E:JJt1'ahida"dAI Liv. de Reg. das Ordens
fla:pedidas d Junta da PazMUla das A lagôas, a {l. ? v.
PROVISÃ.O DE

1.5

DE

No~~mRO.

M3DUSCripto 3ulhentico.

D. João por graça de De.os, Rei do Reino Unido de 'Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço a·
bel' a vós, Ouvidor desta Comarca, qúe endo-me
presente, em consulta da Mcsa do meu Desembar"'0 do Paço, o requel'imento do Commentlador
Antonio Gomes Barroso sobre a creação da Villa de Itagoahy, e o que a este respeito, C0ffi I'esposta do Desembar,rador Pl'ocurador da minha
Real Corôa e FazenJa,. se me expôz na sobredita
consulta: hei por bem onlenar, porminha immediata resolução de 18 do mcz passado, que se
continue o estabelecimento da rel'erida Villa no
lugar determinado pelo ai vará de 5 de Julho do
anno prÓximo pretcrito; e por i so mando-yos
que procedais á erecção da mcncion,ada Villa na
coofOl'midade do mesmo alvarú. Cumpri-o assim.
EI-Rei Nos'o Senhol' o mandou por seu especial
mandado, pelos Ministros abaixo asslgnados, do
seu Conselho e seus Desembargadores do P'aço.
João Pedro !\la'ynarrl da Fonseea e Sá a fei no
Rio deJaneiro, ao 15 de Novembro de 181!)oBemardo José de Souza Lobato a fez escrever.l\'l.onsenhor Almeida. -Jo'sé de Ü'1~"eira Pinto
:Botelhn e NJu~queira. -Acha·se a {l. 13{~ do Liv.
2" de Reg. das Ordens expedidas pela Mesa do DesemiJaJ'go do Paro.

impedir que tenha effeito o Jui1.O Prfvativo e 'ae
Commissão que e11e obte"e para todas a!Y sua
causa~. O que V. lllma. farú presente na !\lesa do
Desembargo do Paço para que as~im se execute,
expedinoo·se as ordens necessarias. Deos gl)a'tde
a V. 1l1ma. Paço, 22 de Nuvel1lbro de 181,9'T,homaz Antonio de Villanova Portugal. - IIlm.
e R<:v. SI'. Pedro Machado de Miranda l\Ialheiros.
-Ae/uL··se a {l. 96 do Liv. 14 de Avisos na SecretaricL do Impcl'io.
RIlSÓ1.UÇÃÚ DE

23

DE Novmumo.

l\1anllscl'ipto .lllhcnlico.

Senhor. - Por al'Íso expedido pela Secretaria
de Estatlo qos Nq;-ocio dos. Bl'dzil de 15 dtl J anei1'0 do conenle anno, mandou Vossa 1\I agestade
remellel' a esle Con elho para se r:onsultar com
eJl'eito o requerimento de Manoel José de Paiva,
do 1heol' seguinte: - Scn]lOr. - Diz LU anoel José
de Pail'a,. Capitão e Caix.a do RerO'antim Voluntario, que, iudo do portg, da Cidade de Lisboa
com OIula pelo desta Cidade do Rio de Janeiro
para o da Viii a ,le Su ntos, com de ,ti no de ';arl'egar e "ollar desta para Lisboa, e segnillllo com
a dila escala do porto desta Cidade, e pa 'sando
pela Ilha de S. Sebasti50, e por ser ali lil'l'e a
exporla!tão dus generos paru a Europa, comprou
o supplicallte e carregou no tlito berganlim 125 pipas com agual'Llentc de cana para o seu carregamento de volta, como declarou na entrada que
deu na Alfandega daquella Villa de Santos; e e tando as~im o supplicante na hoa fé de não de,'er
pagar na uita Alfandega dircitos por entrqda das
rt:l'cl'idas pipas, por não serem ali descarregadas
AVISO DE 22 DE 'OVIlMllROó
para consumo da terra, mas sim por fazerem
M3Duscripto 'lUlhentico.
parte do carregamento do dito berganlim pal'a
EI-Rei Nosso Scnhor, attendendo ao que lhe Lishoa, acontece que o Juiz d'All'anllega da mesrepresentou Luiz Gomes A.njo, Ile sel'vido que ma Villa ue Santos obrigou o su pplicante a pl:e não pl'osigão as execuções que (lontra elle correm tal' fiança aos uireitos que pretende Q mesmo supno Juizo da Consenatoria da Real Junta do CODl- plicanle pagar por entrada na'1ue\la AI fandega
mercio, Agricultura, 'Fabl'icas- oe Na,'egação deste das ditas pipas, o'tJue parece não deyer ter lugal',
Reino, até u decisão dos embargo's com que se pelo supplicante as haver <:omprado na Ilha de
pretende impedir que tenha eITeito o Juizo Pri- S. Sebastião, e ser ali livre a importa~'ão de gevati vo e de Commis:ião, que <lHe obteve para as neros para os porlos da Europa. Por tanto, pede
suas causas. O que. V. S. fará prl'scnte na so- á Vossa 1\lagestatle se digne mandar que o Juiz
bredita Junta- para que assim se execule ,. expe- d' Alfandega tia referida Villa de Santos mande
dindo-se os despachos necessarios, Dcos guarde dar baixa na fiança que o supplicante prestou ao,
a V. So' Paço, em 22 de Novembro de 1819,- direitos que pretende cobrar por entrada das refe·ridas pipas, "isto que não são generos qpe Q
Thomaz Antonio de Villaoova Portugal. - SI'.
supplicante para ali conduzisse para desembarcar
Luiz José .de Carvalho. - Acha-se a {l. 96 do Liv.
para con urno da terra, e que o Dlesm o suppliJ.4 de Avisos na Secretar'ia do Jmpel·io.
cante fique desobrigado de pagar os ditos direito~.
E. R, 1\1. Como Procurador, João Antunes
"
AVISO DE 2:l DE NOVIl~mnO.
Guimarães.-l\landou o Conselho que ililformasse
o Juiz d' Alfandega da Villa de Santos, o qual inMan1lScripto aulhentico.
formou. pela maneira seguinte: - Senhor. - Remm. e ReI'. Sr.-E/-fiei Nosso SenTlOl', alten- cebi a profisão de Vossa l\lagestade de 27 de JudendQ ao que Ibe representou I,uiz Gomes Anjo,
nho proximo passado, expedida pelo Tribunal
he senido que não pl'o:iigão'gem causas que se. do Con elho da Fazenda a este neino, e (Iue
achão pend!!ntes "na casa da Supplicação, e em, acompanhou por copia o l'equerimento ue l\1anoel ,
que' eHe e seu socio João Pil1l0 GO.flçal v·es con- José de Paiva, pal'u se informar sqbl'e o seu coo,..
tendem 0001 varias ~essoas, e a execução que teúdo, declal:ando que qualidade de direitos sãs
contra clle corre no Juizo da Chancellaria, até os que se exigirão do supplicante, e a que fiança,
'lue se decidão os embargOll com. que se pret~nde senão os dous POI' cento de sahida que não pagára,

'"

.,

,

q~ Villa derS. Sebastião, ou algum dí~eito de enA'vista do exposto, erften~o que se deve mantrada, especíalmen le imposto na aguardente im- dar encontrar em qualq'Uer outro despacho a
portada para esta Villa. E infOl'fllan(lo como se qu.antia que por este ~itulo pagou o $llpplicante ,
me ordena na mesma pro\'bão, sou a dizei' que ficando nos reaes cofl~es os clireito~ de salfida que
a émb·arcação de que se trata veio despachada de são justamente devidos, .e não se fazendo menção
Li boa para este porto com escala pelo Rio de da fiança, porque a não houve, segundo se diz na
Janeiro, donde saMAdo para aqui en l'l'ou por ar- informa<;:ão do J uiz-d' A.lfandega de Santos. Vossa
ribada na Villa ,le S, Sebastiãe, e lá recebeu 125 Ma.gestade comtudo dc'ferirú o que fôr justo. Hi?,
pipas de aguardenle de Gana ;. e, chegando o Slolp- _9 de Outub.l'o de 1819.-Luiz José de Carv.alhoplicante a este porto na occaSHI<J de dar a ~ua en- , e lUelio.
E, dando-se ,'ista ao Desembargador Prov,uratrada na AIfalldeg'a, me representou quc tl'azia
aquellas pipa deslinada~ para Lisboa, e não para dOI' da Fazenda, responejeu: - Hc manifesta a
conSUillO do púz" e que per tanto hou vcsse de justiça do requeri,mento do supplicante ú vista das
isenta-las de direitos por enlrada aqui" ao que xaúiies ponderadas nesta informação, com a qual
nãó al1nui, e pas ei a arrecadar os referidos di- me conformo, e nesta rórrpa se deve consulliar a
Sua iUagestade.-O que tudo sendo visto, parebe
reitos com o fundamento de ser esle o porto do
ao Conselho' o mesmo que ao Desembargador
destino da dita embarcação, corno se mostraYB
00 pas "aparte e mais déspacl',os apresentados, e l'roclJlrador da Fazenda, com quem se conforma,
por conseguinle todo o cal'regamento s,u~eito _á Vos a ~lagestade porém mandará o que fôr serdireitos de enlrada do IlIg'ar semelhante a lsençao vido. Hio,' 15 de Novembro de 1819.-Barão
scrrul1do o foral, se no ca'o de entraI' aqui a mcs- dc S, Amaro. - Antonio Luiz Pereira da'Cunha.
m~ embarcação por f'l'anquia, por ser então pel'- -Francisco Xaviel' da Silva Cabral. -D. Antonio Coutioho de Lencastre. - Francisco Lopés de
mittido,descarregé!r parte da carga para no porto
Souza Faria Lemos. -Forão volos os Conselheipagar direitos; os cHI'citos pois que se al'l'ccadáros Leonardo l'inheiro de Vascoocel1os. - Franl'ão são rola li vos ao subsidio cl' Alfandega que se
~isco Baptista Rodrigues.
cobra"por e'nlrada dos molhados., e tambem fiz
Re.!OLu.ção, - Como pal'ece. Rio, 23 de Novemarrecadar os dous por cenlo do Con~ulado de sabro ele 1819' -Com a rubrica de Sua Magestade.
hida. Quanto Ú fiança allegada pelo supplicante,
esta se não prestou porque ft)l'ão.as referidas pipas - Acha-se no Cartorio actuaL do ThesOlll'O Nadespachàdas por hum as~ignante desla Alfandega cionaL.
cóIh espera de tres a seis mezes para o pagamento
dos direitos na fórma do mesmo foral. He quan-.
RESOLUÇÂO DE 26 DE NOVEMBR'O.
to' posso informar a Vossa Mages-t:ade, que manManuscripto aulhentico.
darú '0 que fôr senido. Sanlo ,20 de Agosto de
Antonio Soares de PaÍl'a requereu acerca do
181 9' -O Juiz d'Alfalldega, João de Souza Pel'éil'u RueM,
seque -tI'O que promoveu contra a herança do fiMandou depois o mesmo Conselho que infoe- nado ~lanoel José da Silva Hamalho, e pede as
mas e o Desem bargal10r do Paço Juiz d' Alfand'e- providencias necessarias para que se suspenda a
ga desta Cidade, o qual informou o scguinle:-Se- execução da sent:cnça alé ser consultado, e igualnhor. -Pela irdbrrlJação do Juiz d' Alfandega de
mente nomear Juiz que conheça na fôrma da sua
Santos se conhecc com a nccessaria evidencia delegação, e CUllJpra a condições eSlipuladas por
que elle fez p~gae os dil'eitos de consumo pelas
Vo sa Magestjlde, e apP"ovadas pelo aivará de 9
pipas le aguardcnte de cana que o supplicanle,
de Fel'el'eiro ele 1813 (*). O Desembarg'ado!' Prona sua arribada a S. Sebastião, comprou e carr~
curarlo!' da FU(/jenda respOl1rleu: - H e in lempesgou pará levaI' pal'a Lisboa; como $e as quizessc tivo e exlemporáneo este remedi o e.xtl'aorrlinario
vendee na terra. O fllndamento quP. llllega para
ele que o supplicante usou, tendo o remedio 01'cste procedimento he f'orçaJ'o paya o caso de'que
dinario de erob31'g'ar na Chancel1aria a sentença
se teata. Tinl\a eJle obrigação de despachar
de que se queixa o mesmo supplicante; 'muito
com direitos inteiroS tudo que trouxe paea San- ma,is quando tem el1e ~alvo o meio de inSlaurar as
tos de Poeturral, porque era este o destino final
acções ordinal'ias.que lhe compelirem contra a
com a mala ele te portú, mas o descarregamen- heranca do fallecido Munoel José ela Silva Ramato que fez de pipas de agual'dente em S. Sebas- lho, ~xtl'ahindo dos seus livros sequestrados as
tião para as levar para Lisboa, era a meu vet' 056 cel'lidões que lhe conl'Íecem. Deve-se pPf tanto
obrigado 'ao dous por cento dos direitos de sa· consultar nc ta confcll'1nidade a Sua Mage ~ade,
hida conforme ao § 8 do alvarú de 25 de Abril Parece ao Conselhu o mesmo que re pondeu o
do a'nno pa ado; mas aos direitos de consumo Desembargador Pl'ocul'ador da Fazenda, .que se
de lmm genero nacionu! carregado na arribada devem l'e01etler os 'lutos ao Juizo ela Corôo. para
que fez a S. Sel,a tião, com o d lino de o lel'ar que depois de esgotados todos os meios Ol'dinarios
para Porlugal, não devia ser COIlstrangido por- de embargos á Cllancellal'ia' oppostos ú mesma
que lei ou ordem algnma não o prescreve, nem·
,
cabe no 11I0li 1'0 11 raziio dellas, antes ao contl'a- •
.
(~) Ue o alvorá chamado deocor,'er que estft a fi. 154- do
rio me pal'ece que bum tal procedimento l1e conIiI'. 1 ° de alvarí, , decl'et.os, CM tos ,'cgias do Ç.ouselbo d.a
traeio Íll\tilidade publica, qu'e muito intere sa no l!'azcnda, al?provando as coudições d.o conlractu tr.iennaI
onu rrmento e pl'og'l'es o da iudllstl'ia, commercio dos dizimos da Capitania do Rio Gra/lde por lOO;OOO~ rs.
tor~ila por Paiva e filhos': r
"
'
• nacional e interno,
~

...

d.Q "dmhecimento

ANN:O DE 181~.

s-etlteoça, e depois
deHa e do
eu mel'€cimento sc ros~a deoidir. a final (!l qnc
f.ôr de jusLiça.. Ao Con elheiro Barão ue Santo
Amaro parece desnecessario exaurir os meios dós
embargos, pnrque, no caso mai que provavcl de
serem reg-f'itados, lião l:ir.a por is'o o negocio
mais iIlucitlado, ante a demora na sua rlecisão
l'rejudicarfl as pal·tes, e não convirú ao bom serviço de Vossa Magcstade. Dos autos e mais papeis quc scrbem com esta constllta, consta quanto
basta para se tomar conhecimento ue ta maleria
que se reduz á questão. Se o Juiz ,da Corôa fez
justrça em le"ar e julgar na lesa da Curô<t negolJio do supplícantc, á 'vista do alvará que confirmou a qu'irHa·condição· do seu COI trado, pela
qual 'elIe Juiz lia -Corôa era nomeado Juiz.conservador pnra conhecei' e julgar as causas relativas ao mesmo contracto, danuo apl>cllação ['Iara
o Oonselho da Fatenda: pareC'C ao mesmo Conselheiro que o J\tiz da Corôa não fez justiça: )0,
porque he prinoipio certo' que as e lipulações nos
contractos estabelecem a regra rle julgar e decidir
os negoeios {Jue lhes respeilão, e neste contracto
el'a expre so 'que o Juiz da Cori)a devia conl1ecel'
do negocio do supplicnnte, como seu Con e1'Yador; 2°, porque,-coohecendo como Juit da Corôa, e julgan,le .0 negocio do' supplicanle na
Me a da COI'lJa-, de cujas sentenças não se dá
appellação, privou 'o snpplicante de>te recursO,
que lhe era 'conccdido pela sobredila condi~ão
quil1ta do seu eontraclo approvado e confirmado
por Vo sa Mage.'tade pelo moelo mais authenlico
e mais soJemrle; 3', po'rque, invohentlo-se neste
negocio o credito da administra 'ão tia Real Fa7Jenda es ~ p·rocedimento tIo Jlliz da Corôa, ataca
io1:lirectamente a lbase essencial da feliciuaJe publiea, pri vando o E tado do credito que lhe póde
liUbmini~trar todos os meio ele provêr sobre a sua
consel'Vação e segurança; Lj", porque violada a
fé dáS estipulàções nos coÍltracto reaes, ·ninguem
quercl'll coutractar com a Real Fazenda, e o que
ie sujeital'em a eontractar, contanc\p Com a falta
de fé da. e tipulações, se segurão na diminuição
do preço das mesmas Tendas. Isto he hum facto
que nãu 'PTeci a c1emon tração, e consta da histtll'Ía das finanças de todas as Ilações; 5°, porque
a'ináa entendendo, como parece que entendeu o
Juiz da Corôa, que lhe obstava o decreto de 7 de
Abril de 1728, para poder exercitar e sa Conservatoria, 'e por outra parte que o seu regimento
não fÔl'a revogado expres amente como era necessario na fórma ela· ord. do liv. 2 til. LjL~, u.üo
tinha e!Je Juiz da Corôa, nem a :.\Iesa da CO,\:ôa
a nécess.ària autoridade para que a sua interpretação podesse estabelecer regra e firmai' certe2a de
julgar. Por todas estas consid~rações nã'l fez justiçá o Juiz da Corôa no pre ente caso, e em taes
circunstancias parece ao ~esmo Conselheiro que
se faz neceSsario qúe do Trono l1ugusto de v.os a
l\Iagestad~ b:ólix~ huma providenCÍ'a que remedie
o passado, e prev1na d.e futul'() esta colisões que'
talvez ten~ão a sua orig-em ua suppo ição de que
o lúgar de Juiz da c.fJrÔa, que he aliás digno de
t~d.a a consielerllção, fica de$r<ldado com o exerCICl? destas Conso'vat(}l'i.s, ~'edHzimlo o J ui" da
TOMO III.

o
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COI'ôa a Juiz de primeira iostancia, quê das sua"
enlença' de"'e tinI' appc113Ç)ôiO para e te Trib5nal.
Vossa 1U3ge~tafle porém na sua alta abedoria resolvel'il o que fUI' mais jU'lo e con",bniente ao/seu
melhor se 1'1 iço. Rio, em 26 de Abril de 1819'Resolução. - Como parece ao Con, elheiJ·o Barão de Salllo Amaro, e defil'indo a providenciá
que se pedem, seja. Juit Consel'vadoJ' li ste contracto o mesmo Juiz ljue está nomeado pará Coo- •
sen'adol'Cto, Contracto' Ilos Dizimos dp ta Provincia, para pernnte elle sc prosef,'Uirem as acções competentes, dandoo recul'so paraoCon·elhonafórma ela condição do co traclo, e (), autos se remettão
para o Juizo de 'sa Con el'l'ntoria pal'a sr. ultimar
a acção de t:onlas., tI:icanuo em cffeito a sentença que in rálidou o chamado eque~tr'o, pois que
não hou "e sequestl10 de bens, e "ú póde considerar-se per huma apprehenção de papeis do contl'acto. Palacio da 1I0a Vi:;ta, 26 de ovembro de
) 819- - Com a I'llbrica de Sun Magestade.A elia-se no Liv. I ° de Reg. de Consultas do Consel/1O da Paunda, afi, )42 até lLj{~V.
~

DECRETO DE

27

DE NOVEi\mnO,

l\'~~nuscripto autheutico.
('

Hei por i;Jerp. que p'~lo ,meu Real F;'l'ario se
entregue mensalmente a Leonardo PinbeÍl'o de
Vasconcellos, do meu Conselho, en~arregado do
estabelecimento da Fabrica da Fiação ela Lagôa
de Freitas" a quantia de Ljoo:tf; rs. para manulenção elo pbredlto estabelecimento, prestando a
competent\'ls conlas no mesmo Real Erario. Thomal, Antonio tle Villanova Portugal, etc: Palacio
elo llio de Janciro,' el1l 27 de óvcmbro de 1819'
-Com a rubrica d'EI·Rci Nosso Senhor. -Ea;trallida do Liv. 5° de R.eg. de Decretos dos annos de
1818 a)lf'!l'ço de 182.0, a fi. 165.,'
RESOJ.UÇÃO DE

27

DE NOVEMIlRO.

l\lanuscripto authentico.

D. João por gl'aça de Deos, 1Rei do Reino Unido de Portug'al, Brnit c Algarves, etc. Faço saber a vós, Ou, irlo!' da Comarca do Rio :le Janei1'0, quc constando na minha real pl'C ença a incurialidade e Dullidade com que se tem pro"ido as
serventias elos oillcio , dando-se pelo
linistros terfitOl'iaes provimento por mais de tres
metes, e fóra do ca~o ela ül'd. do IiI'. l° til. 97
§ 7°, c àté sem preceder o competente pag'amento dos novos dil'eitos respectivo, com manifesto
prejuizo ela minha Real Fazenua, e notavel infracção de tantas leis que recommendão a sua fiscalisação: sou enido ordenar-vos que me deis
conta do estado' elas ser-verltias de todos os oillcio
dessa Cdmarca; e elo pagamento dos novos direi'tos por e{Jas de",'ido ; que suspendais o Serventuarios que não apresahtafem provimentos dado
pela l\lesa do De, embargo do Paço; e que procedais executivamente contra -elles para in~e.ira arrecadação dos 00"05 direitos que estiverem devendo,
dando-me canta dó resultado: e sou outrosim sel'-.
1~

ÂNNO 1>E 1819',

46

~~ido 3d vi;ti1...vos. que' mio deis provimen tos para
servéntias de I'),fficios fóra do caso positivo dadwbl'edita Ol"denaçãcr no § 7·, no qual não se deve
jhmois entender COIDprehendido por. nomeação
dós. proprIetarios nos oillcios que os· tem. C tl mprio- as im, na intclligenci·â' de que esta vos fica.
notado, para na resideneia se vos pedir ra'l'<l'o do.
seu cumpTimelilto, e a fareis registar' no compe-.
tente Hvro· dessa OdvicYoria. El-Rei N,osso·Senholr'
o mandau por seu especial' mandado pelos Ministros abaixo assigníldos., de s~u Consetho· e seus>
Desembargadores d'e Po~o.-Renriql1e Anastacj(}
de ovaes a fez no Rio de Janeiro .. a 27 de 0vembro de 181g.-Remardo José de Sou~aLo~
bato o f6'L escrever.-Bemardo José da Cunba
Gusmão e Vasconcellos-Antonio Felippe SoaI'es
'ue Andrade de Brederode.
Expedirão- e iguaes aOS Ouvidores das mais
Comarcas.-Aoha-se l1i {T. 137 do Liv. 2 de Reg.
0

'

da-s Ordens ea;pedidas pela Mesa do Desembargo do
Papo.
DE.CRETO DE

29

Manuscripto
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aulhell~ico.

Thomaz Antonio· de VilJ:anova Portugal,. d'o
meu Conselho,. Ministro e Secretario de Estado
dos Negocio d'O Reino, encarregado da Pcesidencia d9 Real Êrario, ontenê ao Thesoureiro M.ór
delle que entregue aI) Marechal de Campo, Francisco Manoel da Silva e Mello, por huma vez
sómente, a quantia de 4'.!200:t/J ns.; para pagar
ao Desembarga'dor Claudio José Pe'reira da. Costa
as dozê bra\:as de frente do terreno que possue
com o seu correspondente fundo até o mar ,. no
sitío do largo do Com.ento da. Ajuda,. e que O'
mesmo l\laréchal de Campo ha de comprar pelo
preço de '550:t/J rs~ cada, hraça., para serem incorporadas, nos proprios; e com conhecimento derecibo serà levada em conta a sobredita quantia
ao mesmo Thesoureiro Mór, por este decreto sómente,. sem embargo de quaesquer leis ou-ordens
em contrario. Palaoio do Ri'O de Janeiro, em 29
de Novembro de 1819' - Com a rubrica d'EI-Rei
Nosso Senhor. -Ea;i;rahido do· Liv. 5° de Reg. de
Decretos, eCos annos- de 1,818 (( lIfat~o' de 1820', a·
ft .168 v.
AVISO DE
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ManusoNlpto authentico.
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l11m. e Exm. SI'. -CGnvindo quanto- antes Re....
parar as muralhas· do Arsenal Real do· Exercito,
pelo estado de mina. em que se achão,. e tambem.
ampliar as suas officinas: he EI-Rei Nosso Senhor
en'ido, não obstante as anteriol:es providencias.
dadas sobre e te objecto,..ef.lGar.regar o Coronel Vice-I!nspec~or do mesmo AJ.1senal. Raymundo José'
da Cunba. l\1attos , da direcção e'iDspec~ãf() daquel,.
las obras, e ordena Su·a l\1ag,estadC' que,no priI'l,&ipio de oada mez a Real Junta da Fazenda dos
,Atrsenae da Exercito, Fabricas e Fundi~ões bafa
de pôr á d~ posivão do mesmo Coronel Vice-Ins-,
,I! elo I' ,. a lluanLia de 50EhQu.6.oo.t1) 1'6.,.. para com

r

elia pagar a importanl!ia .nos trabalhos. Deos
guarde a V. Ex. Paço, 19 de Novembre, de- 1'819"
-Tbomaz Ãntonio de Villano,-a Portugal. -Sr..
Vicente Antonio de Oliveü-a-Acha-se a {f. 265 v.
do Li.v. 5° de Reg. dos Avisos das Secretarias de
Estado â Junta da Fazenda dos Á1'senaes do Ea;e1:(Jito Fabricas e Fundições> sob n. 160 I.

9 DE DEZ'EMBRO,
colr. Bt-ar.

DECRETa DE

Havendo determinado, por alvar~ de 25 de
Abril de 1818,. que a contribui\~ão d'os faróes
nos portos do Brazil fosse paga pelos navios estrangeiros, com a devida rêciprocidade ao que
pagão 0"5 navios portugl:lezes nos respectivos portos das outras Nações; e sendo-me presente, em
consulta da Reai Junta, do Commercio , achar-se
em acti vidade o tl'abalho preciso para se melhorar
Q farol deste porto,. e os demais que estão determinados nos outros portos deste- Boino, propondo-me o taxar interinamente bum dineito por tonelada correspondente úqu.elle outBO já estahelecido,.
e q.u.e fos e igual para. todas· as embarcações,
tnnto nacionaes como estrangeiras, afim de se
obter a mnior facilidade da cobrançi1,. sendo pela.
sua quantidade,. posto que modica,. pI'oporcionada a ser inclui da na sobredita determinacão: hei
por bem, 1° que'do pr.imeiro,de Janeiro' de )820
em diante se cobre a contribuicão· de faróes no
porto uo Rio de Janeiro, no do Rio Grande de
S. Pedro, e nos mais portos onde os· bom'er, e.
naquelLes onde· o~ ma.ndo estabelflclll", s,e arrecade
desde o dia em que se apromptarem ,e acenderem;
2° que d'e todos os navios de commercio, assim
estTangeiros como· nacionaes, se cobrem )00 rs.
por tonelada., tantas vezes quantas se· despacbarem por sabida, sem se haver respeito a sahirem
com carga inteira,._meia carga, ou em lastro., á
excepção dos- que entrarem por arribada forçada,
e sahirem depois para o seu destino., que seráõ
isentos, e das sumacas·, bergantins e outras embarcações costeil'as, as quaes deveráõ pagar aquelle direito sómen te huma "ez em cada anno, ainda que dlmtr.o des,,"e periodo se despachem e fação.
mais de n.uma Yiagem; 3° que estes direitos sejão
cobrados pelos mesmos Officiaes que' );ecebem as
contribuições que se arrecadão pela Iíle,ma Real
lunta do Co~mel'cio, entrando em cofre separado este rendimento para as despezas da construc-ção e con ervação dos ditos- faroes-, que está a,
cal'go da sobredHa Junta; 4° e finalmente(, que a
referida Junt'áneste porto, e os Goveroad9les nos
das oul1:as Provincias, fação proceder por tres pecitos ou 3'rbitros juramentadGs á lotação de cada
bum dos navios-de commercio, de q!lalquer lote,
até ao das sumaeas i.ncrusivamente, e deste arbitramento. appro-rado qpe seja pela Junta ou pelo·
Governador (para~ se evitai: qualquer, fraude para.
,maior ou; menor lo~açãe), ae p;tasará aos proprieta11Íos !tum, attestado authéntico, o qual lbe ficará
servindo de titulo para o der,pacbo, e p'àra outrossemelhantes effeitos, remetteooo-se offioialmente
as Üf;tas doS' na;vio,s córo., as suaf resp.,ectivas·)otai-

..
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ções ás E'Stações aoolle c?>mpetir o sel1 00nhecimento, para segundo eJllrs se julgarem os despachos que se lhes devem expedir na conformidade
do que fica ordenado. A Real Junta do Commercio 1 Agricultura, Fabricas e Navegação deste
Reino e dominios UltramarinQs o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos neces:
sarios, mandando affixal' os competentes cditaes
para (Iue chegue á noticia de todos a qnem competir o conhecimento desta min ha real resolução.
Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Dezembro
de 181g.-Com a I'ubrica d'El-Rei Nosso Senhor.
PROVISÃO DE
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Maou5CriptO autbenbicn.

de do Rio Se'C'Co', dc se~ter proéediclo
óemar~· ~
cação de hama sesmaria no Di tricto da Fregue/lia de Pirahy, a requerimento de João Baptista de
Oliveira, a q'l1al, descendo a serra, chegou perio>
da Real Feitoria do Bom Jardim, e entrou em
terras da Re"l Fazenda de' Santa Cru~, e·consulte com elfeito o que pareoer a este respeito, fazendo entre tanto uspender esta e outras semeUlantes medi\:ões e datas na parte dos terrenos
cm que entrarem pelo tenitorio ela mesma Real
Fazenda de Santa Cruz, e que con tal' do antigo
tombo. O que V. llIma. fará presente na sobredita lesa para que assim se execute. Deos guarde a V. Jllma. Paço, em 9 de Dezembro de 1819.
-Thomaz Antonio de Villanova Portugal.-Achase no Liv. 14° da Côrte, a fl. 1 15.

lt

Thoma~ Antonio de Villanova Porrugal, etc.
OR.DEM: DE 10 DE DEZE~fBRO.
Faço saber fi Junta da Real Fazenda da Capitania
da Ilha de Santa Catharina, que EI-Rei Nosso SeManuscripto autbentico.
nhor hc servido determinai', á vidta da sua cflnta
D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unide 20 de Fevcreiro do anno proximo passado, em
do
de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faco aque pedia se removessem para sua administração<
e arrecadação as passagens dos dous rios iUanpi- bel' a vós, Ou vidor desta Comarca que, sentlo-me
tuba e Al'irigua, li(ue até agora tem estado a cargo p,resente, em requerimento do Curcel'ciro das Cada Junta da Fazenda do Rio Grande, com o fun- dêas desta Côrte, Jo é da Fon eca Ramos, e indamento de pertencerem os ditos rios ao tenito- formação do Senado da Camara, a tznacidade com
rio da jurisdicção da Dlesma Ilha, que só lhe fi- que o mesmO' Senado, debaixo de pretexto::;manique pertencendo o rio Aririogua pOl' correr den- festamente frivolos, demora o pagamento do 01'denado- que ao supplicaote, oa qualidade de CartI'O dos seus limites, e o Manpituba ti Junta da
Fazenda do Rio Grande, por servÍl' de divisa dos cereiro- foi estabelocido pelo decreto de Iode M.aio
limites de ambas as Provincias; e nesta confor- de 1815, o qual, devendo-lhe ser pago desde o
midade se participa á mesma Junta, que unica- dia da sua posse, não tem sido até o pre ente samente lhe compete a administração e arrecadação tisfeito de modo algum, apesar das minhas reaes
dos respectivos direitos do rio Aririugua, os or.dens a esse fim expedi~as, e do meu regio aviquaes fal':' ar~ematar (quando já rrão-estejão arre- so d~ 14 de Agosto deste aono, em que lhe dematado pela Junta do Rio Grande) pelo tl'Íennio tel'mlOava que, sem embargo de estar pendente
de 1818 a 1820, á vista do computo da ultima a sua representação sobre a difficuldade de a3'rrematação, e competentes, condições que rece- tisfazer aquelle ordenado, lho pagasse em quanber daquella Junta, quem nesta occasião se faz to não houve se decisão em contral'Ía, mostransaber tambem desta real determinação, ordenan- do-se do despacho do Senado que todo o cumprido-lhes igualmente que, no caso de já se ter ulti- mento e execução do mencionado aviso fôra que
mado a arrematação pelo dito triennio, faça re- seria o supplicante deferido quand0 hou vesse dimettcr pal'a a mesma Junta da Fazenda dessa- Ilha nheü'o .de que o ~enado pudesse dispôr ,. o que
o rend~mento respecth·fj. ao dito rio Ariringua he mamfestamente mtoleravel e offensÍ1'o ao respara as suas despezas, juntamente com as clare- peito e ohediencia que se deve ás mI1l1has reaeszas necessarias para a futura arrematação. O que ordens; tendo' a tudo consideração, e ao que sotudo se participa:' mesma Junta pal'a sua intelli- bre este objecto re pondeu o DesembarO'ador Progeneia e devida e~ecução, como nesta se lhe or- curador da minha Real COI'ôa e Fazenda: mandodena'. JOãoRamalho da Silva e i\lerrezes a fez. Rio de vos que façais pagar pelas rendas da. CamaI'a que
designardes e acbardes desembaraçada, todo o
J~neirQ,. 9 de Dezembro de l8Ig.-Antonio ~la
ordenado
que se eleveI' ao supplicante, dando-me.
l'lanno de Azevedo a· fez escrever. -Thomaz Anlogo conta d@ resultad0. Cumpri-o assim. El-Rei
tonio d~. VilIanova Portugal - Extrahida a fl.
1,50 do ,J,.~1J" 5° de Reg. de. Provisóes expedidas pela Nosso Senhor o mandou pelos iini tros abaixo
assignados, do seu Conselho e seus DesembarContadoria G'ra~da segunda Repartição do ThesourO'.
gad,ol'es do Paço. João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fC't no Rio de .Janeiro, a) O· de DeAVISO DE 9 DE 'DBZEMBRO..
zembro de 1819. - Bernardo José de Souza LoM'aollscripto autbent;i~o.
bato a fez escre\ler.. - B'ernardo José da Cunha
.
".
. Gasmão e Vasconcellos. -Antonio< Felippc Se'aJUro. e Exm. S}. -EI-Rei >ri,osso Senhor he ' res de And'rade de lkederocle. - Acha-3e a fl. 156s
servido· que, vendo-se ~a [\Iesa do- Déseml:iaTO'o do LiAJ. 2° de ReS·' de Ol'deus expedidas pela Mosa áb '
do_Paço ~ omcio itIcluso do Desembarga'd~r Desembargo.
•
Joao ~goa.dlO d~ Cunha,. sob.rea patt1cipa~ãO' qae
lUathias FllanGlsoo"Ramo!', bávia..feito ao V-iscGn-

.

r

ÂNNO DE 1819.

r

r

acharcm devolutos, "e que;~e replltem'nfais_pr{Í;..'
p.eios
ao intento, cpm d'eClaração porém,.a resColl. Braz.
peito dos artigos 16. e 19 dos estatuto&', de que
D. João. por graçA de Deos, Rei do R~ino Uni- as entra.las dos accionistas que 8eth'erem realidó de ,Portugal" Brazil e Algarves, etc. FàÇO sa- sado nos cofres da SOGiedade, iião serüõ alisóluheI' ao,s que esta pl'oyisão ,-ii'em, que senuo-me tamente isentas de penhoras e execuçõe ,',deterp~'esentc, em consulta 'a que man dei proceucl' pela
minand0 antes tfJ1:le os' credores poderáGi usa'!'
Real Junta do Commereio, Agricultura, Fabric,as delles, e /lequeI'er qtle lhe sefão adjudicadas,·táe-s
é Navef\1ação deste Reino do Brazil e do~inios quanL-ias ·entraC!as nos cofres, até á concurrente
Ultramarinos, o requerimen,to de Francisco Joa- de Sl:las devidas legalisadas I por sentença, sem
quim da Silva, em que me svpplicou a approva- comtudü as. poderem extúahir, eificando taes creção e confirmação dos estatutos por elle formados dores subrogados, e em lugar d0S antecedentes
para huma Socieuaue de Agricultura, Commercio accionistas, seus deveclol:es, para receberem os
e Na\-egação do Rio DOl'e, por meio de accionis- clil-idendos que houverem, e debaixo das mesmas
tas que concorrão para tão uteis fins, debaixo das condições (los estatutos durante o ternlJO da Socóndições enunciadas em os dczcnove artigos cieL1ade, procedendo-se do 'mesmG modo pelas
aos mesmos estatutos que por copia, assignarla di"iLlas fiscaes; e de que todas as pessoas podepor l\1anoelMoreira de Figueredo, do meu Con- rilõ ler canuas e barcas suas, para [)lerias fa7Jerem
elho, e Deputauo Secretario da so'bredita Real pelo Rio Doce o transporte' das mercadoriãs e
Jun'ta, acompanhão a prcsente provisão; queren- geneeos, scrvindo -se claquellas da Sociedade por
do auxiliar e pI'omovel' sempre I]llalquer empre- frete, quando volnntal'iamenté qui7Jel'em e lhes
za tendente ti prosperidalie puhlica, e tomando fÔI' conveniente. E ordeno que sobre' li isenção
em cOllsitleração as "antagens que se devem es- fios direitos e diúmos que assim tenho concedido
perar da povoação e cuf~u'ra dos val'tos e ~ertiLis ii Sociedade, haja a mais perfeita fiscalisação pelas
sirilos terrenos que abrange cm seu dilatado UUI'SO
]~stações a quem competil', afim de se ·evitarem
a'quelle .rio' até a foz no mar, entrecortados com quaesql1er abusos que se po são introduzir.'
outros rios tambem por g.rande espaço navega veis,
Esta provisão se cumprirú como nelta ,se ,cOnresultando da abertura e fr-equéncia rle semelhau- , tém, etc. El-Rei Nosso Senhor o mandou.pol' seu
"te nevagação, tirados que sejão os estorvos que especial mnndado, pelos Ministros ababw assigpor ora a empecem no 'dito [\:io Doce, o mais
nados, Deputados do dito Tribunal. Exequiel de
decidido beneficio para a extracção e commcrcio
Aquino 'Cezar de Azevedo a fez no Rio de Janeidos generos, creando-se hum n0VO ramo de ri- 1'0, aos 15 de Dezembro de' 1819' -José Manoel
queza que serú de grande consequencia; depois
Plaoido de Moraes. - Manoel Moreira de Figueide om-ir o parecer do G ovel'OaClol' e Capitão Ge- redo,
.
neral da PrO"incia lle Minas Geraes, e de preceder informação do Deputado Inspector da Agri- ESTATUTOS pam a S,ociedarle de Agricu.ttum, CfilmcultLll'a, -e 're~posta do ConselheÍl'o Fiscal, conmer'cio ,c' Navegação do Rio DfJce'l
,
_
Termando-me com o parecer do Tribunal,- por
_ NilO se tenrio conseg,uido até Q pra,sente a naminha immediata e·real l'csoluçãG de 27 de Outuvegação do Rio Doce, para facilidade dos tl'ans-b~'o do cor~'eilte allIlO: sou servido approvar e
confil'mar os estntutos da SocieLiaue de A,gr·icuItu- portes dos generos de a.gl'icultura e commercio.,
ra Commercio e Na;vegação do Rio Doce, conti- não obstante, as eXlJbel'aotes graçasl,concedidas
do em dezenove artigos, pnra durai' .pl'll' vinte por El-Rei Nosso ~enhor, e os SOCCOI'l:os presta.annos, .além,do prazo oOIl~Jido nu mi'nha <larta
dos com grande çti~peQdi,o da Real Fa7,enrJa, aos
regia de (~ de Dezembro ·de 18J6, gozando nos que se cJetlicassem á cult,ura· dos vastos tenenos
primeiros dez allnOS a Sociedade dn mesma isen- que bOl'Clão este rio,' afim .de serem defendidos
, 'cão dos dil'eitos e dos dizimos que ·liberalisei de das i n{',u I' 'ões dos Indios Botecudos,: .l'ormar-se-ha
meu motupl'oprio aos povoadores dal1ueUe Ser- buma Sociedade com deI;lo,minação de-~ocieda
tão, na minha carta regia de 1,5 de Maio de 1808, de de A.gricultura, Commercjo e Na'-égação do
, e na sobl'edita de 4 de Dezembl'O de 18 J 6, e nos Rio ,Doce -lugo que ella obtenha a réal protecr
\ 'outros nbsequentes dez annos', em que deve fin- ção, e s~jão por El-Rei Nosso 8en1l0/l concedidos.
dar, da isenção súmente dus meios direitos, e de e approva,los os seguintes artigos para o seu re.pagar 5 por üento de dizimo das culturns que fiiel' , gulamento.
, "
oa ooieoade nas oito sesmarias, cada huma de
Art I.· O fundo -capital desta Socied4de será
huma legoa em qun,~ra: qu·c tambem me dignei formado por aC'ções de 200:[b ,'s. cada huma, e
• concedee-lhe pela minha referida immediala e real nella seniõ admittillos os pl'opl'ietal'ios negueian'rc olllção, hão obstante eli1cedercm o espaço de tes, e capitalistas nacionaes ou estrangeiro's que
terreno marcado para tiS demais sesmarias, visto concorrerem ate aó
·de Junho âe 1820, po•que as concedo para interpostos da navegação, e
dendo ql1alqlleF âepe~ assigllar pelo numero de
I onde haja de ter a Sociedade os SOCCOI\l'OS precisos
acções que quizer: pal:a o quc se farárpublico., por
para se dia poder fazer, sendo a primeira sesma- nedita('s e pela gazel", o() lugar ofidé se devem faUJer
,~'ia na Barra,Longa, e ·a ultima nas visi'nhanças
as assi'gnatul'as ne~ta CÔorte, em Villa. Rica, e na
Villa da Victoria.
r"o
,.
,do. J;Ilar) "das quaes deverá, por virtude desta,
pedir a Sociedade os ilom,pelentes titulos das auAl't. 2. ~ Logo que findar b prazo estabelecido
,"toridades á 'que tooar, designando lugares que se para se fazerem as aásie;oaturarJ, seráõ avisados
pnOVISÃo DE
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besta carre ·os maior.,es lftlcionistas para escolhe- apresentarem as conlas, e se reconhecur o esta~
rem, á pluralidade de 1'Otos, quatl'o Directore~, do da Sociedade e o I'esllltado das suas opera~ões,
dps quaes hom sera o Caixa: estes aviso seráô bem como para se deliberar sobre o que se deva
feitos pela pessoa que fôr encarregada de receber de novo faz,E:I" e empl'ehelHler a bem da Sociedaas assignaturas, contemplando com preferencia de; ne~ta occa~iãl) se farú publico o interesse que
os maiores accioni&tas que se acharem proximos, compele aos accionistas, e que lhes de"e ser pago
e' que possão comparecer dentro do prazo de pelo respectivo Caixa.
Art. 9· A Junta central da Direcção da Sociequinze dias, afim de que se conclua a eleição dos
Directores até ao fim de J li lho de 1820; seme- dade, logo que eslí ver formac.la nesta Côrte, e
lhantemente se procederá na escolha de tres Di- tiver recebido as competentes participações da.
rectores, dos quaes hum será o Caixa nas Provin- Juntas c.Ia mesma Socie,lade estabelecida em Villa
Rica e na Vi lia da Victal'Ía, deliberar~1 sobre a
cias de Minas Geraes e do Espirito Santo.
Art. 5.· Cada hurna destas tres Juntas, de Di- época em que os accionistas devem entrar nas
recção terá hum habil Gua'rda-Iivros, para' a devi- caixas da Sociedade com 5 até 10 por cento da
da esçripturação de suas contas, c para a corres- imporlancia das suas assignaturas, para se principiarem as operações da Sociedade conducentes
J'0ndencia que entre si devem ter.
Art. 4.· Os quatro Directores da J nnta creada aos fins da sua instituição, fazendo as futul'as renesta Côrte podel'úõ ser reeleitos ou substituidos quisições qtJande fôr neeessario.
por outros em quem recahir a pluralidade de voArt. 10,· Acontecendo que algum accionista
tos dos dez maiol'es accionistas que fOl'em cen~o n,ão concorra promptamente com a eutradá no
cados paTa a no\'a eleição a que se de,'e p1'oceder cofre na época assigllalada, ficará por isS{) 'excluifio da Sociedade, ponde-se a competente 'Verba
no fim de cada cinco annos,
Art. 5,0 Logo que esl.j~el'em creadas as tres no livro da suhscripção ; as apolices que se devem
Juntas de Di.recção, principiará a sua mutua cor- dar aos accion istas para seu titulo, seráô passadas
respondencia, para que cada huma deltas seja no acto da enlrada que fizerem" no cofre, declacabalmente ;nstruidól do numero de accionistas rando-se nellas a lfuantia {;om que entriÍrão eJl'ecde que.se compõe a.Sociedade geral; a Junta de tivamentc por conta da quantia de sna subscripDirecção que se crear nesta C,irte fOl'mará o pla- çãl'l; e quando tambem aconteça qlJe algum dos
'no que juigar mais c-enveniente á Sociedade, -accionistas se não prest-e a entrar em alguma ououvirú por escripto o p'llrec-cr das Juntas esta'be- tra época em que fôr relfuericlo, com o qlole prolecidas em VilIa Rica e na Villa da ~ictoria, e mcllêra segundo o arbitramento da Junta, ficaril,
resolverá, á pluralidade de votos, o que se deve por isso inhibido de poder entrar em outra qualadoptar para se cOII~eguir, cum pro\'eito geral dos quer 00casião, compelindo-lhe sómente o direito
accionislas e tambem do publico, a agricultura e de accionista pela quantia até cotão entrada no
aproveitamento. dos vastos e ferteis terrenos que cofre.
bordão o Rio 'Doce, e para se facilitar e aeth'ar
Art. 1 I.· As faltas pro"Ve"nientes ele se não reao commel'cio ,pela na'Vegação do mesmo Rio'; no lisarem as quantias da subscl'ipção serúô preenchicaso de empate de votos, será convocado hum das com novo~ accionistas, se' os actuaes não
dos accionistas que fôr pela mesma Junta escolhi- quizerem augtnentar slJa·s primeil'as subscripç6es,
do como mais habil e inlelligente, para decidir. pois que deverúô ser primeiramente convidados;
Art. 6.· A escollla dos Guarda-livros, Caixei- semclhantemente se preceden\, nO caso de ser
ros e A.gentes, tanto, desta Provincicl como das necessal'io augmentar-se o faBdo da Sociedade,
outras já menci(lnarlas, e o arbitr\mento de seus para se empreheBderem mais amplas e exteDsa~
~:eDcimentos, competirá á Junta da Direcção da ·operações.
Sociedade estab,elecida ne, ta Côrte, e á me~ma
Art. t 2.' Sendo necessario vencer as difficulJunta competirfl a nomeação dos tres Directores dades que se eneonh-ão na navegaç.ão do Rio Doce
das .Juntas estabelecic.las cm Villa Rica e na ViIla desde a Bana Longa, Dist..ieto da Cidade de l\lada Victoria~ uo fim de c;lda Ires ann08~ podendo rianna oa Capitania de !\linas Geraes, atô a suá
-ser reeleitos as que ·abtiv.ercm a plul'alidade de faz DO mar, quebranelo-se as pontas do~ rochedos,
'Votos.
alargando os canaes do ai veo do rio, abrindo
Art. ,.' O. arbitramento da commissão que canaes nas suas margens, ou construindo e~trac1as
devem ter os Caixas e Direr.tores d;ls Juntas pelo para t1'ansporte dos generos em carros ou bestas,
seú trabalho e serviços a bem da Sociedade, comnos lugarE:s em que se encontrarem cachoeiras,
petir~ tambem á Junta central da Direcção es- que se não possão vencer eom canôas e bal'clls; e
tabelecida nesta Côrte, convocando-se para este , s~ndo a dis~ancia deste rio que se pretende navegar
fim quatro dos maiores accionistas, para conjunc- para \Itilidade da agl"icu Itura e commercio de cento
lamente com os quatro Directores deliberarem a e cinceenta lego as, he de absoluta necessi.larle que
semelhante respeito, setdo ch'llmado hum quinto hajão pele menes oito entrepostos, onde a Socieaccionista para decidir no ca~o de empate de dade tenha {JS soccorros precisos para huroa tão
'\'otos.
. ~
-extensa na.yegação; sendo o primeiro na Bar$
.
Art. 8.' :No -éim de cadíl 'hum anno havet;á -ra .Longa e o ultimo nas visiohanças do mar, e
hu~a sessão eX'traordintu'ia nesta Côrte, a que fermando-se os outros seis ao longo do rio, e ~
serão cllamados qlj;ltro accionist.as em que reca- principalmente nas visinhanças dos lugares de
'hlr a pluralidade ae votos da J unta da DiI'ecção, difficil passagem; por tanto, espera à Sociedade
Gomo mais hab4lie e i~t(,'lligeDtee, para n~la se que EI-Rei Nosso Senhor se dignará conceder-~c
!fOMO JU.
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Dil'ectores, que lhe pertencem as cjl.rregl4ções, ç
~ue são feitas legalrpenti e 'Sem conlra,'enção qas
leis, sujeit'lnllo-.sll ,flri penas que forem prQPrias,
no caso, de nenhum modo esperado, de qualquel'
pontravenção.
'!,\rt. 18. o Findo o prazo concedido á Socieda.,.
de ~ pl'oceder-se-ha 'I liquidação de sua& cQptas,
e ;1 venda elos estabelecimentos qUIl tiYer feito nas
scsmai'las do lljo Dov'l que pertence-~ á Socj~qa·
de~ afim de seqliviC\jdll o producto lotai 'pllloS'"
accionistas prop.ol'cion~lmente ás suas ~nll'adi\s.;
e na veqclll destes estabelecimentos terá a pre(,..
rencia qUl:\ fôr cqmpatjvel, com os in~eres&es, da
.saciedade, o soCi9 que ~ais vantl4jl>sas condições
.of{creqer-.
•
Art. I g. o As c<\n ôas e b;lrcas dí\ Soci~dade ,~ãe
só tl'anspol'tarftõ os elfeilQ$ que lhe pel'tenl<e..em,
mas poderúõ ser alugadas para cond-uzire~n os de
parte pelo pl'e90 q\le se convenciol1ar, p\lra o
que n1\o ha, el'á uumero certo de canôas c baXO<\s,
l'a1,endo-se tan.tas quantils fOrem precisas a est~
fim, com a declaraçiio porém ,: de que to,das ali
pe SOilS podeplõ ler caoôas e b,arca~ S\lílS -', para
Jw1las fa,zcr'em pelo mo Doçe o tr.aQsporle das
mercildol'ias e g;:encl'os, SCfl)'indo-s(: dilquellas dil
,Sociedade por f,rctq, quando volu~~ÇI,l'i!lm~nte
quiz.el'em e·lhes fôl' coqv~·9ientc.
)
- ,Rio çle Janei.ro" 1I<;l Stlcretal'ia da .llc&\ J\1nta
do ComJ1lerqio, Agl:i.::ultuça., Fabricas. e N'J~egar
ção cl J;\.eino do ~J:~zil e dOW\l'\io,s, UL.tr-an;lal'ino ,
r~ de De~eIIWI'O de 1.819.-l\lano~l ~Lor~ira de
F,i.gu~il'edo•

I •

llei-por bem que na Cas-a da IU~da desta €:Ôr..
te hajá{) 'quall'{) lugare~ de, PratiCQnt~Sl do Ensai»'
d/o OUI'O 'e Pl'aM com la~:tb rs-: ~~r anDO de. aru<la de custo ~ 'p.a~o aos q\1arteis p.ela fotIla respect.h'U ~ em <luanto não passat cm a Ajudantês, e
que nell~ eh~rern Cezar.ió Jroaquim (}a.{;ostat, l\laROel Zeferino &.ol;-Santos, Jo&sá ~lra.lria Coelho Sal>d-anha 6 Ly.izGoul13lllie de(),1iv~tJa,.p01' se achal'am
'oom~t~nteme'~be-appl'ovadosn6 'Là arte, e ha~e-
T-éJ!l'l \irabal&ad()-oom a,&sidlli~.(lau-e naisQ~lledjta Oasa,.
1\homaz Anti0(1io dI! YJil1a'!l~o:va P~~ttuJga1, etc. ia'laolo <lo RiG u'eo J.aoéi:ro, em 2I9.rfé.'&rembro <le
'.s 19. - ~OOl a. ry.b.riGa dliõl-~e1 ~S80 iS,énhon..Ea;trahida tio Liv. 50 de Reg. de Decretos dos. anllos

de I8I.I-&d Mu1'fo á8 ~8~o, afb.- 1;76.
J
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e
real presença d'EI-Rei Nosso Senhor que l! .q~I.a,
~q.Q\Fe~ão, d ,opv ,cl\ix CÇfl~'aJ.Jt (Jj;~holAClda,
~;6) l!al)~q. q l};r a~H 1u~1: ~~Çlie1P' d,e 4 ~ Ju,lho de
18.~,8,,, jiJ R,\ v~~ np.llJ.Pal!o.
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de l'al'ros; nas Illte:ndepcias de Sabará e S. Joào sommil de bilhetes do que a empregada o res-d'EI-Rei, 0& Thesoul'eil'o, das mesmaS' Inténden- gate do buro em pó da respe-ctiva ,Comarca:, o
((ias; ,e eth Tejuco, (;) pl'iJlleil'o Caixa dos diaman- que igualmente 'se deverá fazer pub-lico por edi.
táes:~ Que par
a escriptul'ação e cor.respont~s; ;lOS quaes dér" aS instrucções necessarias, e
que lhes devem sel'vir de: regullllnento, a fim de dencia da caixa filial de Villa Rica 8erâõ destinã..
principial'em suas operações no pl'oximo futuro dos dous ou-tres (}mciaes da Contadoria da.mesanno, visto não t'er sido possível verifiear"s6 no ma Junta que pedir o Administrador da Caixa,
tempo indicado em ,n provisão de 5 de Setembro seódo conser ados em quanto'bem senjrem, conde 1818: foi o mesmo Senhor senido mandar servando seus ordenados e direitos aos accessos que
Ilo"amente recommendar á mesma Junta a sua lhes compelirem na Contadoria: - Que na caixa
mais energica e effectiva cooperação, para se po- filial do Tejuco sirva de Escrivão o dos Diamanderem conseguir as vantagens que são de esperar tes, ou algum dos E cripturarios da Contadoria
do e~tabelecimento das sobrediLas caixas, ficando da Administração dos Diamantes que mais habil
de mais na intelligencia do seguinte: -Que sen- fôl', e que na escl'ipturação da receita e despeza
do a caixa filial estabelecida na Intendencia de elo ThesoUl'eiro da Tntendencia da ViUa do PrinViIla Rica, considerada como a cenlral dessa Pro- cipe, como Fiel do Administrador da Caixa Filial
vincia de Minas Ceraes, para a correspondencia da Comarea, estabelecida em Tejuco, sirva o Escom a caixa central estabelecida no Banco do crivão da mesma Intendencia que merecer melhor
:Brazil, deverilõ ser enviados os cabedaes arreca- conceito: - Que se procure estabelecer 11uma sed_ados pelos Administradores das caixas filiaes do gura e pl'ompta communicação entre Villa Rica,
Sabarfl, Tejuco e S. João d'EI-Rei, ao Adminis- S, João d'E1-Rei, Sabará, Villa do Príncipe e
tl'ador da caixa de Vil1a Rica cm as épocas mar- Tejuco, para o que talvez convenha arrematar-se
cadas, para que 1\0 principio de carla hum mez se a conducção das malas, como se fez com as das
faça remessa de tudo quanto se tiver obtido á cai- corre pondencias com esta Côrte, que tão regular
xa central desta Côrte, não tendo por consequen- tem sido até ao presente: - Que se destinem Solcia lugar a correspondencia directa das caixas fi- dados e Officiaes Interiores de reconhecida probiliaes do Sabará, do Tejuco e de S, João d'EI- dade para conducção dos cabedaes que devem pas,
Rei eom a eaixa central desta Côrte, e dos Thesou- sal,dehllmas a outras caixas filiaes,epara as remesreiros das Intendeneias, com o Real Erario, corno sas que mensalmente se devem fazer ao Real El'ase ha'via ordenado na provisão de 15 de Setem- rio e á caixa central. O que tudo a mesma Junbro de 1818, pois que as remessas serúõ feitas ta assim terá enten::lido e fará executar. João
por intervencão da Junta da Fazenda directamen- ' Ramalho da Silva e !\ienezes a fez, Rio de Janeiro,
te ao Real Erario, c pelo Administradol' da eaixa 2g de Dezembro de l81g.-Antonio Marianno
filial de Villa Riea direc~amente li Junta da. Di- ~e,vedo a I'ez escrever, - Thomaz Antonio de
recção da caixa central eSlabelec'ida no Banco do Villanova Portugal. -Reg, do Liv. 5° das Ordens
Brazil, segundo a repartição a que pertencerem expedidas ás JuntaJ de Fazenda, a {l. 154.
os cabedaes : - Que as notas ou bilhetes da caixa
central só teráõ validade e liHe curso em todas
as transacções particulares e da Real Fazenda,
JYROVISÃO DE 30 DE DEzmmnO'.
tendo, além da assignatura dos J!)ireetores da caiManuscripto aulltcntico.
xa eentral, a assignatura do Administrador da caiD, João pGr graça de Deos, Rei do Reino Unixa filial que as emiltir, o que se deverá 'fazer publieo por editaes, para que chegue li noticia de do de Portugal, Brazil e Algarves, etc, Faço satodas as pessoas: - Que se promova o giro de se- bel' a vó , Thesoureiro Geral das Tropas de ta
melhantes notas, dando em pagamf!nto das des- Côrte e Provincia, que, sendo-me presente em
pezas puhlicas quanto fôr possivel, para o que a consu1La do meu Conselho Supremo Militar de
mesma Junta fará passar do cofre da ThesoUl'ada 26 de Julho desle anno, a representação que fez
Geral as sommas que julgar proprias, em moedas subir ii minha real presença o primeiro Escriptue em ban;as para o cofre da caixa filial, receben-, rario Omeial !\laior, João Carlos COl'I'êa de Ledo a sua importancia em notas da caixa central, mos, que ene de Contador Geral da terceira Ree assim conlinuan(io succes iV3IDente quanto pcr- partição do meu Real Erado, e informações a
mittil'em as circunstaneias : - Que nas Intenden- que se mandou proceder acerca do desconto mencias continue a serem trocados os billleles das sal que deve fazer ás Yiuvas e orfãos ou irmãs dos
casas de'}ermuta, e a erem e cripluradas as tran- Omciaes ~liJilares que recebem monte-pio, por se
sacções respectivas, como alé agora, recehendo ter descontado a bumas hum dia de soldo corre os Thesollreiros os competenles I'undos dos Ad- pondente ao que recebião os mesmos Omciaes,
ministradores das caixas filiaes, e entregando a e a oull'as conforme os seus recebimentos eifectiestes todo o ouro em pó ilrrecadado na sobre- vos; e coril'ormando-me com o pareeer do mesdilas ea as de permuta: -Que os bilhetes em- mo Conselho soure o aI'hiLrio offerecido pelo mespregados nas casas de permuta ~om o resgale do' mo primeiro Escriptur3rio Official!\laior, fundaouro em pó, SÓiJossão ser pa,os pelo Tbesou- ,do em razão, e conforme as reaes determinações
)'eiro da Intendencia por onde farão remettidos nos planos do monte-pio, não podendo deixar de
para as djt~ casas, a fim de mais facilmenle se ser lido como abuso o procedimento em .contrapoder J'econhecer qua~uer falsificação, e para que rio, pOl' não ser fundado, nem ao menos em ananão h3ja tle concorJ;er c01I\u(l1a lntendeneia maiDr logia: sou senido ol'denar e estabelecer em regra '

ANNO DE 1819.

"
o desconto
do mont~-pio que se houver de farer.'ás nuvas, orras e irmãs' dos Officiaes1\lilitares deve ser correspondente a hum dia do vencimento mensal qu~ lhe fôr con~edido, seja eIle
qual fôr. E quanto ao que se tiver recebido de
mais, encontrar-se-ha nos descontos futuros até
lIe ajustar a conta, e. sendo o pagamento feito na
fárma dita. Cumpri-o assim. El-Rei Nosso' Se-

~."qu~

r

nhor O mandou pelos C8ilSç.ffleiros-de Guerra abaí'xo assignados-, ambos áo seu Conselho. Antonio
José Pinto a fez nesta Cidade do Rio de Janeiro t
aos 50 de Dezembro do anno do nascimento de
Nosso Senhor Jesus-Christo de 1819' -João Valentim de Faria Souza Lobato a fiz escrever e
subscrevi. - Gaspar José de 1\latos Ferroira d~
Lucena. -Camillo l\1aria Ifonellet.
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f

Coll. Braz. - Delgadq.

Eu EI-R'Ci faço s"ber aos que e5te ai vará ,rirem,
que, lendo estabelecido no Di:triclO de Cantaga1lo e Fazenlla denóminada ~lorro-Queilllado,
huma colonia de Suis os par~ promoyel' a pr speriJade de te meu R~illo do Brazil, e lle'l'enJo~e esperaI' que da sua indu'Lria ;lprli~alla ;) fertilidade dos terrenos que lhe tenho conce(IHo resulte em breve tempo, 'pela abunJancia çlos meios
ile subsistencia~ grande augmcnlo de popttlação:
hei por bém' crear em Villa o lllgal' de l\10rroQueimado, em que s'e achão estabelecidos agueI::
les colono ,"Com a llenominação de Villa -da Nll"a-Friburgo, e or'denar que se elej;ío dhu5 .ruizes
Ordina60s, hum do Ol'laos, tres Vereadores,
hum Procurador do Conselho e dOll' 'Imotacés,
os quaes allministl:arilõ a ju tiça na confurmidaJe
dos regimentos qlle lhes são dados pellls hlillh~s
leis e e lilos ,do Reino: e sou outr('l im s nido
erear dous oiJieio deT;lbell'ião do PubJic~ Judie
cial e Notas'da 'Iqcsma Villa; ficando ao rl'imeiro
annexos os de Escl'Í'I'ão da Gatnara, ti Im,bl' cci'ia
e Sisas, e 'a~ s~gJlndo' o de Escri vão di): Orlã"ôs;
e os o.fficiós de ~lca.ide e Escl'i,ão llo seu cargo,
os quae~'lodos senil'úõ na conformidade das leis
e regimentos quP- lhes sâo eslabclcciJos.
A referida Villa, que ucar;'t de:membrada da de
Canlagal~o,' teril por Termo o Districto da Freguezia de ·S. Joâo Baptista lia mesma Co.lonia,
que ali mando cl:ear, e gozará rle todas as prerogativas e pri ilegjo' lle que gozão as m<lis Villas
dos meus Reinos.
Pelo que mando, etc. Dado no Rro d,e Janeiro,
lIOS;) de Janeil'o de 1820. - R E I com guat'da.Thomuz A.nlonio de Villanova Portugal. - COIn

.

Parú. e ordenar que entre os tres se repartão por
llistribuição regulai' na fórma da lei do Réino todós o pr.)ces:os ci veis, erimes e Oárlas de segu1'0, fican do p ri vati vos do primeiro, o negoeios da
Policia, JUllta de .lu.'.;Iiça c Oegradallo' j do segunrlo, tudo que pel'tencer ao Juizo dos Feitos
da Coroa, Fazenua e Fisco Real' e ao terceiro, a
Decima do Bairro da CaP1pina e Carla de Usanças com os Proce '50S re pecti"os, A l\lesa do De"embargo do Paço n ten ha a 'im ntendido e faça
executar com os de"pachos neeessal'ios. Palacio
do RIO de Jancil'n, em 4 de Janeiro de 180.0.Com a rubrica de .El-B.ei o so Senhor.
PROVISÃO DE
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DE JA.NEIRO.

l\1anuscripto :uthentico.

• Thomaz Anronio de Villano"a Portugal, etc,
Faço ,aber á Junta da Rea! Fazenrla da Capitania
de S, Paulo, que, con 'Lando officialmente a .EIRei Nosso Sen 1101' que pns"ão para ,os'a Capitania
muitas p'essoas acompanhadas de esel'a"os 1I0"OS
por fóra do: Registos estacionados nos limites
desta CÔ rte e Pro, incia, procu"an~lo para é 'sub"
tl'ahirem aos l'eaes llircitos algumas picadas abertas dê muito tempo, e que tambem sen em á fuga dos criminosos e uesertol'es: fni o mesmo Senhor ervido determinar, a fim de se evitarem
taes abu os, qne em todos os Regist05 qne e acbão
nos limites lle."sa Pro\'incia de S. Paulo rara arrecallação dos direilo de entl'aJas, e exija rIos
Tiandante O pa '"aplIrte e despacho (lo Intendente Geral da Policia, do me 'mo modo que he costume apresentarem Ilns Regi 't<is eslábelccluos nos
lugare limilrophe' ue ta Côrlll com a dessa PI'O"incia e a de l\l illas Gerae :> puis que de não se exigirem naquelles Regis:o ocentl'aes os mesmos des~s registos colnpctc,n.les. •
pachos e pas aportes da Policia que se coslurnão
DECRETO DE 4 DE' JANEIRO •.
dar, depois de mostrarem-se paO'os os competent-es
direilo nesta Côrte, e tem valido muitos YianCplf. Braz, - Delgado.
dau.teô para se sublrahirelll ao resp-ectivo pagaConstando na min ha real presença que os ne- mento dos .direitos que devem á Real Fazenda,
gocio da Ouvidoria Geral da Comarca do Gram- p~ocurando o caminhos e trilhos abertos pOl' fóra
Pará não .tem o necessal'io e promptQ expediente do Registo, onde se lhe pede taes despacho ~ cerque co/1'1'ém ao interes'e publico e, parli ular rios toS' de não serem mais obri"ados a apresenta-los
meus (j~is. va,~sa~los ,habitantes da9\]l!llà'Comarea, nos do interior onde somente pagão c' direitos de
por haver hum só Escril:ão pal'a.j:Quas a depen- entl'ada. O que as~im terú entendido a mesma
-dencia~ da referida Ouvidoria, que, sendo. muila ,
Junta e cumprirú sem du vida alguma, como 'nesta
·comp~lCa.das e labol'iosaé ? não pó'(\e ba~tar para
se lhe ordena. Fernan'do da Cunha Vanela fez:
as, çxpedlr 1 re~ardando-se por estes' motj vos os Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1820. -Antonio
,processos e maIs .negocias que"l.em crescido com Marianno de .Azevedo a fez e crever. - Thomaz
'o'augme~to da.<pQ'I'oalfão li) dqullza; e cOl1\'indo .Antonio de Vil.lanova Portugal. -EaJtrahida a {l.
'atalbar C' pr ver de remedio ~teso inconvenientes' 156 v. do Liv. 5" de Reg. de Provisões e:r;pedidas pe..
e~Jlt~rvd : ~,1:Hilh'do m,eu 'r~al serviço e pro eito la Contadoria Geral da segunda Repartição do The~
d.as p~rles: hei, por .1:>- crear mais dou~ o mcios de &oÚro.
EicrivãQ damencionada OUfidoria Gerál do Gram- 1
o
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'iiNNO DE 1820.
ínformação do Real Er~,~o,., qual o de se dar de
arrendamento os me~JIT<)s' dizimos dos referidos
aDno.§ g'ue esti1'erem jú arrecadados por competente administração constiluida pl'!o Real EI'ario.
Deve por tanto consultars-e ii Sua Magestaele nesta
con 1'0'l1midade. - O que tudo sendo visto, parece
ao Conselho gue o supplicante Manocl Vieira do
Espi.l'ito Santo estú nas cil'cunstancias de podei'
conlinuar a )unçar nos (Jizimos e miunças pertencentes ao Dislrieto da Freguezia do S. Sacramento de Cantagallo dos a nos pretedtos de 1816-(1,
1818, do que tinha sitio admittido por despacho
de 17 de Fevereiro do presente 311no', aberto o
seu ultimo lanço da quantia de 1 :40o:jj) rs., na
con.,;idpração do que os mencionados dizimos nos
dilos anno n:IO tinhão sido al'l'omalados nem admini"tnlllos pelo Real Erario, como se manifesta
da informação dc 5 de Outubro do presente anDO (*), e com o a anteriol' arremataçã'o que se fez do
l'umQ do dizimos daque.lle Districlo em o trienni(} preterito de d~ 15 a 1815, foi o preço de
2:05n:tb rs., o quaLeXGede a quantia 3gora offer.ec-ida pelo supplic-onte em 65o:tb I's., não se mandou arrematarao supplicante por ohstal' a real resolução de 15 de Novembru de 1815 (**), não'h,a-

'nE~OLuçÃO DE 7 DE JANEIRO.
Manuscripto aulhenlico.

Por aYiso da Secretaria de Estauo dos 'egocios
(}.oReinoclc20deJulhoclesleanno,mandou V. l.
se consultaS'e POI; este Co.nselho o requerimento
de l\1anop.1 Vil'ira uo Espirilo Sanlo, tio Iheor' seguinte: - Diz ~lanoel Vieira tio E"pirito Santo,
que,. i13' enílo a~',relllatado os dizimos da Freg'u~.
úa do S. SaCrlltlWlltO, AIdila dl1 PcUra, e S. F1delis, pertenc'elltes ao territorio de Cantagallo,
pelo lriennio,de 1819 a 18:,!I, suubc que os diúmos da pl'tldila Ifreg-ue1ja do S. SacramenlO e"1ão por arrematar de·todo o tril'llIlio antecedente
de 18.6 a 181,8, pois que nem forão arrematados, por l'alta ~lc licilllllles no dilu trienllio, nem
80 adl1lini~trárão por conta da 11~al Fazl!nda. E
pOl'que e~ta arre<:adação se faz facil' ao supplicante, por podê-Ia fazer ao mesmo tempo qlle proceda Íla arrl:cadal)ão dos cLizinlC) jil al:remfltados
do presente tricnnio tle IS 19 a 18'~ I, requereu ao
Conselho tia Fazellda lhe arrematasse tambem
aquelle antecellente trientlio, po :to que jil decorrido. E porque (lepois do Sllpplícante ter lançado
1 :400:tb 1'5., se lhe ol'tle,nol~ pelo mesmo Tribunal que requeres e a Vossa Mageslade immediatameJllte, tal ez pOl' não se complicar a arrematação
com alguma aUmini,tração que sobre esta renda
se tenha onIenado pelo R~al Erario; requer nestes
termos a Vossa Magestade , ql1e, no caso dé con"V>ir aos intel'os es da Fazenda Real aprctendida arrematarão, e expeça ol'dem no Conselho pal'a'a
eODcluir pelo maior lanço da pra a:, pOI'tanto, pede a Vossa '1\lng'eót:nle se cligne deferir. E. H, M:.
l\landolJ, o Oonselho ajuntar a este requerimento outl'O papl'is que respeital'ão a e la pretençâo
do supplicante pl'omovi.cb pelo Con eLhn; e, t1aDdo- e vista ao De3embargaelor Procurador da Fa1!enda, respondeu: -Deve-se pedir inJormação
especifica do Real Erario acerca' da arrccadação
àos dizimos da Fl'eguczia de Cantagallo, coocernentes ao tl'iennio preterito de 1816 até 1818, para se p,odcl' cumpril' o aviso regi o de 20 de J ui ho
proximo' passado, que manda' coo 'tlltal' aom effei1'0 e te negocio, del/endo por isso conhecer-se
se nes'les dizLrnos se aohão oomm.etlidl)8 por adminis~raçãó,a algum para serem al'l'qoadados, visto
q.ue da inrell'liflação do mesmQ Real 'Erurio, dada
em 17 de 'Dezembl'o de 18.18 ~ Dada e póde co,..,
llhecer a este respeito. -O que ati feito, e eonstandtl por eompelnnte informação diqueUa repartição qne sobe com e~ta, estar em arlmini tl'a~ão a colheta dos J'efel'idos dizimos, mandou o
Conselho ultimarncnte OOI'iI' ao me mo De embargadol' ProcUl'ador Regio, o qual rospondeu
pelo theor eguinte: -Coroá agora e manifesta,
pela infor,mação 116 Real J3rario ue 25 ele Setem,..,
bro do cór/:enL'C a,noo, que os dizimos do assucar
e miun.ças da Di:tricto de .<I:arltagalloJ p,el.teoceti,...
tes ao Lrie-n ni o l)1'ete1'ÍtuJ de J 816 a.té· &18, nem
:fbrão,,'neremalados, nen'llaU!T\inistrados po!' alldem
d~R li :&l'ario, como Óurop\'ia; deve": fl~o.oéder
na a.n1emãtução dellàs,\ vi to que appiillll B uborà
Bcitantes, e tem cessado o inconveoiente pon.cle
rado nos meus offiClos;-em que exigi a sobre dita

r

(') 111111. 5 .., Cooselheiro, -O" diziums reaes do assucac
I1miunças d .. Districto de Canta;:allo pertencentes ao tdennin de .S.6 a ISIS, ainda se .chão pQr adlUinistl'ar, e
cdlLlo agora appal:ece licítantc a clles, cnlcndo que se
deveul I>tkelll hasta publica unCOl1-selho da ]I'azenda para,
á vista do lII<1iol' lanço oJ1'el'eeielo, se proced.el' cumo fO~
mais coO\'el'io:nte á Real Faz"nda. Conlallu..ia GCl'al da
sêgunda n'~pa ..tição tio Real EI'a..io, em 25 de SetcmlirCl
de IS '9. - Antonio Mal'ianno de A7.evedo.
N. li. E"ta inl'ocrOaç"o foi acompanhada do ollicio dA.
remes~" de 5 de Outubro, nssignad'O por J'Ilànoel Jacinto
Nogueira da Gama. I
(") 5Cllhor.- Pôz este CnnselhO' na pre ença de.Vo~sa
Alteza Real o marpa demonslrativo dos contractos que
tem an"ade> em pl'aça pam serem arreDlatado~ neste annlt,
COOl o accreHciu>(} e diminuição que tem havido no pl'e~os das sua. arremataçõcs nos tres ll,ienuios, depnis que
est:'! a cste Cunselhn O contt'acta-Ia. Do dito oJappa vê,se
que o contt'aclo de MaS'é chego o ouicamente a 2:000~
de 1'5" lanç!, lf.ue se nãn aceiton por 'dever u-cste h;ie~njo
2: 11 o ~ r . , :déul da tllminnição de !1:S8o ~ I'S. do t!'len'
n,io nnlecedcllte ; e o coull:aclo tlas'Olio.içaH de 5, GonçaI,> e aoucxag, teve HÓ o lanço tle 13:ono ~ de rs." com
a diU'crença de 5:0,)" ~ de "s. para menos do friennio passado; e o cou Iracto dos dizimos da telTa ul'me tel'e O
lanço de 20:000;P ,d,e rs,., com a diJI'erença de l4:000~
de .'s. para menos do lriennio passado; e que pelo contracto dos impostos pelo alval'á de 20 de Outuhl'O de 1812,
com a exclo5ão dos hntequins e taliernas, oll'erecem só·
meute lOS: 100:t1> rs" com diminuiç"n de 2: 037 .'b\ISg rs. "
segundo a S,llmma de 36:7'9.'b\o55 rs. que por hum anno
rendcll ado'inistl'ado; e que pelo contracto da sisa e meia
'isa oll'crecem 64: IS2~ .06 rs. de menos do que rendeu
por adluiuistração; e finalmllnte, que todos oSJ UJais
contractos meucionados no referidu map2a não, tcm la •
çadores. Vendo 'o Conselho os cijmlnutos preço~ que
àll'erecêrão pelOs rcféridos cpntractos, e' a total ausell'
eia de lançadore!; quilo mais, deliherou por novos edi;.
taes que, o'ls'cnnfe.'encias los cüas, 23, 25 e 30 de AgOlt,
to" se reçebcriã~ os ultimos 11\nços. ~obl'e os co~tra.cto,s
qlle anda vão em, r,l'aç,a, ~ que depOIS dellas I~ ~,no re~?
be"i'io mai~, conl',dtlnr1o por este modo aos liCitantes Jl
concór lerem <l'dll'érecerem seus ulti,Jnps lw,>ças', para daI'
evhta a Vossa A,ttez,. roea\. Com 16S~~ djljgenoia.,conseguijl
q,eon,~elhQ I1hega~ 9.cpp.traçtql~a difilP~ ,qll, llha, 9ran,~e
e Parat)! a 24:05p~ rs, 40:000:t,l,malS solJ...c a arrémataça
dó t"ti nÓip~~ ad'o;gué~.aVia sido e?~~rllctladàpôr .24:~(0 $I
I'S,' e chc"ap'(j rama de lJú ,_dos dIurnos da Caplta,nJa.de
'r
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"1lntlo tambel1l-concorrente algum que arronlas e

o preço orrerecido pelo llupplicante; circun~tan
cia, qlle vai á augusla preseoça (1 e Vo,sa l\lnge,tade', para SEl di-gQar VosSa Mage 'tade que, não
obslanle O sup.plicante não exceder nem igualnL'
ao preço .da (lita anterior arl;ematação, e e del'e
arrem.alar ao supplicante o mencionaud conlrncto. Vossa !\lage lade mandarú o que lOr e I'\' ido.
Rio de Jnneiro, 19 de Novembro de 1819'.iBarão (le Santo Âmnro.-Antonio ,lo é da França
e HOl'ta.-Leonal'do Pinheiro de Vnsconcellos.Lui't Barba AJardo de'!\lenezes.-Francisco Bapti~ta Rodrigues. - DI'. Franci~co Xa I ier da Sil I a
Cabrall--'Dr. Luiz Thomaz Nal"nrro de Cnmpos.Foi yotoJ)iogo de Toledo Larn Oruenhes.
R:esolll(:ÍLO. - AI'J'~mate-se pelo maior preço que
houver, ficabdo logo excluido o Disll'iclo da nova C01Dnl:Cl,l erecta em i\Jelrro·Queirnauo. l'alucio
l1ó Rio de Janeil'o, ? tlc: Janeiro de. L820. - Lurn.
-Com 11 rubrica de Sua l\1agestuue. - Ea;ll'altida
do ol'igín.at n,o Cartorio acllfat cio Tltesolll'o.
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nar llue a Juula iurorme 'sobre' este l1bjecto, e
que enll'c tauto ordene ao Juiz da me ma Alrandega, quc deve ob~en'ar :i risca as ordens que detel'Olináo que as mercadoria que Iherem valor
na paula exi ·toule se de pachem por eHe sempl'e,
e em lodo o ca o, quer as parte' digão que elle he
excessi 1'0, C]uer não; não admitlillLlo a este respeito requerimento algum contrario a esta decisão, e que só não ha.I endo valor n:JS pautas p_orque se rr'ge a Alfandega, he que tem lugal' o va101' da- facturas, e finalmeule que, quando eslas
são impugnadas pelos Officiaes examinadorc ,
argoiJl(lo-a de lesi va , tem lugar o serem lomadas coin mai dez por eenlo na rÓl'lua das reaes
orden,. O que a Junta as im cumprirá. Francisco de Paula Souza i\lola a relo no llio de Janeiro,
em ? de Janeiro de 11:120. - João Carlos Corrêa
de Lem os, no impedimenlo do Contador Geral,
a fez escrever. -Thornaz Antonio de Villanova
PoÍ'tllgal. -Ea;lraltida do Liv. de Reg. de O"rlens
ea;pedidas á Junta da Fazencia de PehuL1llbuco, a
{l, 1 V.
DECRETO DE

iO

DE JANEIRO.

Manuscl'ipto aulhentico.

Thomaz Ântonro de Villanova Portugal, ctc.
'Faço saber á Jun'ta da Fazenda dn Cn(Jilnnia de
Pernambuco, que, ~errdo presente n EI-Rei Nosso Senhor o oili.eio incluso do Juiz da Alrantlega
llessa Capitania, que versa 50hre bum requerimenlo que diz fizel'ão a e sa Junta alguns negociantes inglezes ahi residenles, por cau'a da duvidas suscitaua entre elles e o mesmo Juiz, respeito a a valiaç.ões de algumas da' fazcndas de
pToducçãl), industria e manuractura da Gl'amBretanha; foi o mesmo Senhor servido detel'mi-

Convindo fiO bem do meu real serviço, intere se da neal Fazenda II prospel'Ídad~ da agricultura e commerlJio, que lanlo de rjo animal' e
promover, que na Villa da Victoda, Capitania
do E 'pirito Santo, se estabeleça huma Alrandega
para nella se fazerem os de~pachos de todas as
mereadoria, de importação e expo,'tação da mesma ~apitania, á maneira que se pratica nas mais
'AI riluuegas deste Reino do Brazil: hei por bem
creal' no porto da VilJa da Victoda, Capitania do
E 'pirilo Santo, huma Alfandega Pl'ovisoria para
nella se razer todo o de pacho de importação e
S. Paulo, a 9::151>:ti> r:<" ~o:ti> r5. ;'ais do quc rendeu o
exportação de quaesquel' mercadorias ou genel'os
ttiennio an f'Cedcnl<l; e o imposto sobre os boLequins e
debaixo da inspecção e fi,ealisação da J unta da
tahernasa40:4no./p rs., cnm o aecrescimo de4:106:ti>S:>5
Real Fazenda rIa dita Capitania, servindo interi,,"s. sobre o rendimento d.e 56:2.95.:ti> J65 rs. qne linha lido
par adrnioi~lraçã", os quap.s pOl'ece por tanLo aO Cunsenamente de Juiz d' Alrandcga o E 'cri I"ão Deputalho !{ne estão nos termos de ser arrem3 ados; e 'file os
do da rerorida Junta, e os mai oillcios ou emm~is oonlracLos a que hãu cOrl'espoudcm os lanços, e
pregos os Officiaes da Contadoria, fazendo-se o
'IIqueIles que os não th'erão, parecp.u i~ualm nte ao Condespacho nas tardes de todos os dias que não fosclho Jpv,,,' estp. n"gocio ii pl'esenç,a de Vos ~ Alteza Re.l,
para resQlver Q que mI' servic(o.. ,Rio lc J aneiTo, II de
rem santos; 'e regulando' se a mesma Alrandega a-Set~mbro de ISI5.- AnLllnio.José da França e HOl'ta,Fespeito dos mais emp,'eGados, na pal·te C]ue
:A.ntol1io ~cimes Pél'cira d. Silv'a~ - Francisco Bnptista
possa ser applicavel, pelo que se acha estabe"
Rodl'igurs - Antooio Sar'aiva de Sampaio Conh'eiro, lecido na Alfandega da Villa da Fortaleza do CeaConde do U'I) Pa,'dOI - José Egidio Alvares de Almeida.
- Dio~ ,9c- Tolcdo La"a Ordenhas. - Foi voLO o Conscrá, e guardando·se como regimento pal'a a colhe\I'o Leonal'do Pinheiro de VasconceIlos.
brança dos düeitos a bem das leis geraes o foral
Ruo/urno, - Sejão ~lfeetivamcn te arrematadas em hasta
e pauta porque se acha regulada a Alrandega despuhlica todas as ,'enuas' por 'tIH! se olfel'ecer maiór, ou
ta Côrte; ,'encendo o Juiz e mai Officiaes empelo menos igual preço a0-2" antecedente arrematação
on admi~i tração, conservando·se em praça todas as que
pregados os mesmos emolumentos que percebem
nllo esti~e"em nesl:;ls circuo, lancias, tlté que chegllem a
os desta AI fandega, sem mais gratificação pela
ellas para serem elfectivameote arrematadas, ficando per·
Real Fazenda. E outro im, sou servido ol'denar
tencendo ao preço du contl'acto que se fizer, e por conta
que na fot do Rio Doce se estabeleça huma casa
du sen pa~alJlento, tudo o qoe se arrecadar pelos cohrado,
res interino' que mando non\ear, tiebaixo da inspecção {Je registo aonde efi'.ectivamente re ida hum guardo Re.1 E,'ar'io P.c1o que pertence porém aos impostos no
da para fiscali. ar os (lireitos da fazendas que ahi
alvat de 20 de Outúbro .de JS1~, proceda·se ii arrema.
l'oçàb elfeotiva destá rend" !,leIo nia~r p"eço que se achar apol'larem, e ainda os não tenhão pago. Thomaz
c',D bl\sta pnb l ca. ij1dtl qne' oão exceda 00 iguale no .nen· .Antonio de ViIlanova Portugal, do meu Conselho
_~m~ntp q,,\t; b0!-lye nr ,aooo p~~~"do, c\a adlUioishmção
de, Estado, l\I inistro e Sec{'etal'io de Estado dos
_(te endd·sc separar daçá para, () fut\lro'a melhoria desta
Negoçios ,do Reino, encal'l'egado da Presidencia
ren a. ·P. i!,cio da Re 'Faz'eoda de Santa Oruz. 15 de
~6ve'mbro de IS' S,-'-~om "r"ubrica de'Soa Alteza·R~al. .do Real Eravio, o tenha assim entendido e faça
- Ac"a-re 'JIO CarJorio do 1'''BSOlll'O Nacional•
executar com o-s despachos necêssariOs, sem em- ,
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f)ílrgo de qnaesquer leis ou disposições em contrarie. Palacio do Rio de Janeiro, em Iode .Janeiro de ) 820. - Com a ruhrica {l'EI-Rei Nosso
Senhor. - A provisão (oi exlrahidrt do Liv. de Reg.
de-Ordens ea;pedidas d Junta da Fazenda do Espil'ilo
Santo, a {l. I V., e o Decreto do Liv. competente,
a {l.

45.

dos emolumentos que percebem o Juiz e mais
Ofliciaes de que se compõe a A L{andega da Côrte
do Rio de Janeiro.

RELAçAÕ

O Escrivão ele cada oertldão,. 520 rs. , à o maís l)
mesmo que o .Juiz. '0 Fenol' tem àe'cada balde'ação ou I'cexportução, 1:t/)600 rs. Porta principai: o Porleiro lem, dos de~pa(Jhos dos navi'ós.,
4:t/)64o rs.; das 1'umacas, 800 rs.; das lanchas,
24u 1'5. ; e de Iodas as mais embarcações, 2:t/)64o
rs. j de cada volume que entra na Alfandega, oom
capa, 1601'S.; de cada escravo no,'o que entra
pela primeira vez; 50 rs. i\Iesa da Desearga: o
Escrivão da Desoarga pel'eebe das entradas -das
emharcações que o Juiz e Éscrhão da lHesa Grande tem 80 I' . , igual qnantia; de cada cerlidão ,
320 rs. ; de cada baldeação ou reexportação, 2:t/J
rs. , e 320 rs. du ~erll1o que faz; de ·cada bilhete
que passa de descarga, 560 rs. ; de cada 'vistoria
feita a bordo das embarcações, o mc~mo'que leva
pelas baldeaçõns; de entrada, termo e autuação
da embarcações de viagem redonda, 2:jj) rs.
O Guarda ~lór tem das eolrada3 'das. embarcações
qnp- o Juiz e Escrivão da \\'lesa Grande percebem
1:t/)280 rs. , a mesma quantia; de cada baldeação
ou reexportação, 2:t/) rs. j de qualquer embarcação que enlra, até I'isitar, tl'lm du Guarda que
mettc, 1201'S. caua dia; de cada escra"o novo
que entra pela pl'imei'ra vez" ) o 1'5. Sellador,
tem de cada sello que põe nas fa.zendas que IfI
despachão na Alfandega, 10 rs.

Juh e Ouvidor: perçebem de emolumentos 160
rs. d.e cada marca qne ainda nãu fui paga, de sorte
que, pOI' exemplu, viote volumes da mesOIa marca paga huma só marca, aiuua que sejão despachados em ui I'ersas oecasiões, sendo do mesrllo
dono, vinuos no me1'mo nal'Ío, e com a mesma
marca; e.fallando qualquer de~tas Ire- circunstancias enlão entehde-se no va marca. Das e-ntrada . das
embarcações de Ubatuba, Brnalente, Cabo frio,
Campo , G ual'atiba, Ilha Gran de, llapc11lerim,
lIlacahé, Marambaia, t>aí'aty, [lio de S. João,
S. Sebastiiio e Taguahy, 80 1'5. du lermo do juramento da entrada; e das mais embarcilçõr:s de
qualquer outro porto, além dus .80 rs. do juramento, tem mais 1:t/)'180 rs. de cadil huma ; do,
despachos de c(Hla sumaca, 800 I' . ; da lanchas,
240 r . ; e de outl'a qualquer embarcação, 50 rs.
AVISO DE 12 DE JANEIRO.
do sello, os quaes tem tilmbem uas sumacas c
lancha ; das cartas de guia, 30 I·S. cio seBo; de
M:anuscl'iplO authentico.
cada e. ol'avo no o que enlrar pela prilJ,eira ,ez,
70 rs. j cio que conhece como Ouvidur da c~lfan
Foi presente a EI-Rei Nosso Senhor o oflidega, se ref{ula em tudo pelo Ouyidllr da Comar- oio de 5 do cOI'reute, em qne Vm. dá conta
ca. E 'cri I 5u da Mesa Grande: pCI'(.:e1Je das mar- do exame a que procedêra na ehacara denomicas e das entl'adas das emharc<lç-ões o mesmo que nada da Bica, no sitio da Lagõa dI) Rodrigo
o J niz tendo mais 80 rs. da quc a;;,ignão termo de Freit<Js, de que se tinha lerubrado seu ante·
de fl'anquía; fIos lle~pachos das SllmaeilS e lanchas, cesso I' e a Junta Adminisll'ativa do Hospital dos
tambem o mesmo que o Juiz; e de qualquer outra Lazaros, p<Jra nella se edificar o mesmo H'ospitaI.
embarcarão, 6~0 rs.; tendo de lod<Js mais 10 1'5. E á vista dos iJ)convenicnle5 que se encontrão nade sell o j tem 520 r . de cada emuarcay<iO que vai queIle predio, para nelle sel'em collocados semepara a Europa, do tCtl110 que lança no l11ilppa da lhantes enfermos: he o mesmo Senhor scnido que
cal'/p que o Juiz rernelle ao da AIfandega para Ym., na /'óm~a qne propõe, indague se n.a, outra
onde se didge; das oal'tas de guia, 320 1'5., e 10 banda ha algum local cum as proporções propI'ial
I's. do sel'lo; de cada escravo uovo que entra pela para o mencionado ediflcio, e dê parte por esta
primeira vez, 50 1'5. ; de cada eertidão ou termo,
Secretaria de Estado dos Negocios tio RciJ o) do
:;)20 T;'.; un que t!scl'Íplnra em qualidade de Es- resultado e!o seu exalne. O que participo a'Vpl.
crivão ria ('luIiI!OI'ia da Alfa.ndega, regula-se pelo para que a sim o execute. Deos guarde aiVm.
EscrÍlão da OlnidMia da Comarca. Meirinho Paço, em 12 de.Janeiro de 182@.-Tlioma"L.Anda AI l'antl ga: não tem ordenado, e das entradas tOllio ue Villanova POI'[ugal:-Sr. lnlen'dente do
das embal'ca~ões que O Juiz e E. cd vão da Mesa Ouro desta 1)1'0' incia. -A c/ta-se a {l. 126 do Li'/}.
Grande percebem 1:t/)280 r ., tem a mesma que serve de Reg. na lntelldenoia do OU/·o.
quantia, e cm tndo mais se regula co'mo qual!
quel' onlro Omcial de Ju liça. Mesa da Abertura:
AVISO DE 13 DE J ANElRO.
o E cril ão percebe de cada bilhete que lança,
qo r .; de cada ,'olume quc enlra na All'andega
J.1anuscripto aulhenlico.
com capa, 160 rs.; de cada certidão, 520 rs.;
Devendo ficar liITe o Campo de S. Christovão
de bal~learão ou reeKportação de fazenda' de seI·
10, 1 ' 600 rs.; e de qualquer o Itra 1 .. 600 r . para o serviço publico, ha EI-Rei Nosso SenhoI1
O Feitore lem de cada bilhete 20 rs. , e das bal- por bem que d'ora em diante se não afore, mais
deaçõe ou reexportações o me mo que o Escri- terreno algum no mençionadQ' Gartipo semo sua
vão. i\lesn da Balanç'a: o Juiz lia Balança tem , re:lllicença. O quéparticipo a Vm. para qqc fade cada bilhete que se pas1'a na dila i\Ie a, 40'rs, ; zendo-o pl'eséhte na Junta A~mini~trati a po hosde cada bilhete ue carne do Rio Grande, 640 rs. ; pital dos Lazar.os, assim se execule. Dllos guar!le cada baldeação ou reexportação, I :t/)600 1'5. de c a Vm. Paço', em,15 de Japeiro_ de 18:10.-

ANNO DE 182().
Thomaz Antonio de ViU~lDova Portugal. - Sr.
Intendente do Ouro d~stl Provincia. -Reg. II {l.
26 do Liv. de R.eg. da lntendencia Geral do OLt"O
desta Prol'i71cia.
DECRETO DE

13
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Manuscripto aUlhcntico.

Havendo nomeado, por decreto da data de
hoje, a Carlos Mathias Pereira, pal'a servil' ue
Interprete quando f'ôr necessario no expediente
dos papeis e negocias que hão de ser lratados c
julgados pela Commissão Mixta e'tabelecida nesta Capital: ,hei por uem conceuel'-lhe no exercicio deste emprrgo o ordenado alll\ual de :300 .
rs" que lhe el'á pago a quartei' pela fulha da'
despe7,as da 'mesma Comn\i são, Thomaz Antonio de Villanol'a Porlugal, do meu Con elho,
l\linistro e Secl'etario dc ESlado dos Negocio do
Reino, encarregado interinamente da HepartiçãD
dos Negocias Estrangeiros e da Gllerr'a assim o
tenha entendido, e faça executar com os despachos nece~sarios. Palacip do Rio de Janeiro, çm
1:3 de Janeiro .Ie 1820. -Com a rubrica de Sua
Mage tade. - A clla-se nos Arcllivos da SecI'etaria
dos Negocias Estrangeiros.
DECRETO DE

17

DE JANEIRO.

l\IIanu~crjpt~ authenlico.

Tendo cm con iueração o q·:.Je me reprcsenlúrão
os moradores do Arraial rle Santa Anna do Sacramen',to 'lIo Angical c Julg'ôdo rle Campo Largo e
~eu Tel1mo, da Comarca do Sertiin ele PCl'l1ambllco,
sobre a tmpp'sibilidade que lem de fazerrm dar a
convenicnle instrucç;lll ii mocidade, por não ha "el'
ali, nem na Jintancia de rincoenta legllas, huma
escola em que po sa aprender ao menos a ler, escrevcI' c contar: hei por bem crear no referido AI'raiai buma cadeira de primeira letras com 001'Clenado correspoollcnte ao de outra'!; aaueiras estabelcçidas em lugares semelhante. A Mesa do
Desembargo do Paço o tenl1a assim enlendillo e
faça executar ce;>m os despachos necessal'ios. Palacio do Rio deJaneit'o, em 17 de ,Janeiro de 1820.
- Com a rubrica 'de Et-Rei N ()~SO SenhOl'.Acha-s~ a {l. 101 v. do Liv. 2° de Reg. dos Decretos e A lVal'ds da lIfesa do Desembargo do Paço.
PROYlSÃO D;E

17

DE JANEIl\O.

l\lanuscripto aulbenlico.

.1). J{)~O por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Braúl e AIganes, etc. Fí\.ço sabeI' a '\'ó,s Goyernaçlor e Capitão Gc.~eral da CapitanIa do 1''arú, que o Padre José J oaqui01 Martins 1)1e )'epr,6 6Il,tOl,l llH.e°, llaventlo requerido ae;>
G.ovel'llQ inter'l1@ ~l,le "OS p~ecedeu o admitli e
lia COJloul'sC4 da cadei.~a de grartJr;natica latina deslia Cidacle, vaga" pela morte.d.o professaI' que a
regia, o Pª~r~ .oomingQs ~Iarljns Caldas, nunça tiveratodcspacho seu r~uerimlJDIO, e fôra a
callcira occupada por }.ntQIl~p do ESjlirito Santo,
TOMO lJI.
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rapaz de ponco mais de 26 annos e sem' estudos ;
e conslando pelo ducumento auth<:nlico qu.e o ....
mesmo Go\'crno intel'inn ajuntou ii sua infOI'ma~ão sobre aquelle reqnerimento qlle o l'eferiào Antonio do Espiritu Santo fôra provido na cadeiJOa
sem precedei' cooclIr o e exame compelenle, e
eom assistcneia do Reverendo Bispo com infrac.ção notoda das minhas I'caes QI'den , e especialmente da carta I'egia de 9 de Setemhro .le 17'99,
segundo a qual he inui ·pensa\'.elmente nece sal1io
o voto d.o Re,'el'enuo Bispo para o pl'o\imento
das cadeiras; atlendenuo ao I'eferi.do e ao mais
que se me exptlz em con, ulta da !\lesa do meu
De. embargo do Pa\:o, com cu io parecer fui servido oonfurmar-me por minha immediala re oluçãu de 12 de No \'en uro du anno passauo: hei por
uem extranhal' aos dOllS mcmbr.o do GovernD o
seu desregrado procedimento da nomeação do
referido professor; e mandu-vos (Iue fi! 'ais pôr a
concUl'so a l1l encionada aaLillira de grammatiea
lalina para se provcr com o que mais habil se
mostrar lia confol'midade da souredita carta regia. Clllllpri-o assim, fazendo regi 'lal' esta no
li \ 1'0 desse Governo, e dando-me conla <le sua
execução. El·Rei Nos~o Senhor o mandou por
seu especial mandado pelos Ministros ahaixo assignados, do seu .eon 1'1I1O c seu Desembarga.,
dare do Paço. João Pedro ~laynard da Fnn eca
c Sú a fez no Rio ue .Janeil'O, a 17 de Jan iro de
1820, -Bel'llal'llo José de. SOllza Lobato a fez ~s
cre\'er.-Anlonio Fclippe Soares de Antlratre lie
l}rel1erolle. - Ant(lniu Ilodrigues Velloso de Oli.,.
rcira. - AclLQ.-$e a {l. I e 2 v. do Liv. õ· de ap.g.
q,a$ ordens que se expedem pela lI:Ies(l. do Desembal'go
do P{Lço.
VROVISlo DE

17

D'E J .UlElRO.

Manuscripto alllhcntico.

D. João pOl' graça de Deos, R~i do Reino Unido de POl'lugal, Bra7.i1 e Algarv~s, etc. Faço sabeI' a vós, G orernauol' da Capilania do E 'pirito
San lo, 1J1Ie sendo-me pI" 'ellte o reqnerimt:n.to
de Franci co de Souza Sales, hahitante ua poyoação de Linhares no Rio Dpce, a penul'Ía e
precisões qlle na me ma povo<,çfio se solI'rií/, t,mto por não se dar licença aQs mnra~o"es pal'a
ircm ii Villa da Victoria pI'o\,el',se do Ilecessario,
ç::>mo COIU elte acontecêra, nrgal\do-Ihe o vo~s(,)
õ},ntecessor licença e 11 sua Dlulher par'a o uito fim,
c.omo tambem por e ha\'er el1J1>argado :I viagem
da canôa de .João Felippe de Almeida Calmon,
un~ca que iaz.ia a cOülmunicação da me 'ma Povoação com a o1>redita ViJla; e attendendo aQ
que a este respeilo, senJ,o ouvido o V.e;> so anteces O)', se me expôz em eon ulta da 1e a do meu
Des.embargo, do Paço, com clljo pareccr fui seni~o conJormar-me por minha immedia,ta resoluçãQ
l1e 22 de .Norcmbro do anno pass<t,c\o: hei por
bem declarar-vos que mal fe~ o "os,so anleCf:)S,~or
çm negar a re~erida licença, poi ql,le devia fazer
çlilfereJ;Jça entre colonos c dçgradado ,e forçados
e colonos li \TCS, como hl;l o mencionado Sal.f;s,
\los quaes não dev~a júmais embaraçar a sahida,_
b~m como não podia dar li,c,eQ'ç,1l aos prime~ra,s,
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....ainda te1S.~poraria, por dever l'estringil'·se aos
'"( prer.isos termos das sentenças; e pOI' is,o mando-vos que declareis aos moradores lia dita Povoação que elles podem sahir tio lugar da Slla res;,dencia, ou temporariamente ou para semp"e ,
e ainda mesmo as mulheres dos d~gradados que
não tiverem estas qu'alidaues, pois que os delictos e as scntençns obrigão só aos cl'ifllinosos: c
outrasim oqleoo-vos que franqueeis harc'lS em os
quaes cada hum dos colonos possa fazer transporta'r os elfeitos da sua industria. Cumpri ,o assim,
fazendo registar esta nos livros desse Governo, e
danue-me conta de o haverdes as-im executado.
EI-Rei Nosso Senhor o mandou por seu c"pecial
mandarlo, pelos l\linistros ,abaixo assig'nndo.", do
seu Conselho e ~eus Desembargadures do Paço.
João Pedl'o l\laynal'l.1 da FOllseca e S;'\ a fez no
Rio de Janeiro, a 17 de Janeir'o cle 1820. -B'ernardo José de Souza Lobato a fez escl'ever.'~lonsenhol' Almcida.-J sé tle Oliveira Pinto
llotelho e l\Jusqueira.-Aclta-sea /lo I e 'J. do
Liv. '50 do ,ll ego das Ordens que se expedem pela
j{e~a do Desembargo do Paço.
lHlCIIETO DE

1.9 DE JANEIRO.

Cal!. Brn. - Delgado.

Constando oa mirlha real presença pelas repetidas representações tIos Governadores e Capitães Gcneraes, e participações dos' ClTefes uos
Corpos, as militas deserções qne se r.ommelrem,
esquecenuo-se os s'Olda.los da honra·e brio mililar',
e encolltrando facilidade na passagem de h'ulnas
para outras ProYincias, e asilo em alguns Ilistl'Íctos, sem que os Commandantes delles, Officiaes
de Ordenanças e Milicias cumprão com a obrigação que tem de oS,prenuer, e remelter aos seus
":rcspectivos corpos: hei por hem que em todas
as ProlÍncias do Br'azil se ohs~rve exactamente
a lei tle 6' de Ah.ril de 1765, ficando sujeitos fi
condemnaçãd dos 20:t1J 1'5, e pcrda uo posto os
Capilães de Ordenanças quando forem tambem
Commandantes do Dislricto, ou qualfJuer outro
Omcial, eja de ordenanças, seja de milieias, que
esteja exercitando o referido cornmando do-Districto aonde fôr encon trado, ou declarar qne este~
Te acolhido qualquer desertor. No caso porém
que o COJ11mandante tenha dado parle ao Governador da Provincia dos desertores que eslão no
seu Di~tricto, por lhe ser necessario maior força
para os prendei' , nesse ca o se deverá atiender á
escn~a como ella merecer, para o relevar da imposi~'áo das referidas penas; e quanto aos receptadores, e ob el'Yará o que foi determinado pOl'
ordem minha na portaria de lide Junho de
18] 8; e ordeno que esta determinação principie
a ter' igor tres mezes depois que fôr publicada no
Qual'tel Genel'al de cada Provincia, e durante
este tcmpo concedo perdão da pena a todos os
deserthres qlJ.e se apresentarem, os quaes "01tariJõ a sel'\;r nos seus corpos, c aquelles que ti'Verem de'erção "antiga OU algnma justa caú a 'de
isenção sc' me ilará parte, Findo porém o referido
'prazo se procederá na (()I'ma das sobrec1itas 'leis,

imponelo-'e as penas'e~t;belecidás na 'Ol'c1enança
de 9 de Ahril de 1805 MlS 'deser'!ores dn tropa de
linh ... , e aos das milieias as penas:e~tabelecidas no
§ 25 do 'r.:gimento de 20 de Fevereiro' de 1708.
O Conselho SlIpl'emo MilitaI' o tenha assim en"
telldido e o faça execular exped.indo as ordeni
neeessaria,. Palacio do Rio de Janeiro, em 19 de
Janeiro de 1820'. - Com a rubrica de Sua 1\1agestade.
DECRETO DE

22

DE ,JANEIRO.

Sendo-me presente o grLlnde trabalho e despeza com que se tem reparaJo c muni iauo as fortalezas, e sendo necessario dar pro"'litl"eneias sobre
ã sua conservarão, addicionancto os §§ 65, 66,
67 c 68 do 1l1'gimento do Exercito, de 20 de Fevr.rciro de r ;oR: 'ou senido delerminar que Oi
Gm erllad'ores 7 ou qllaesquer O'fficiaes Comman~lantes ele praças, fortalezas on bLlterias, sejão
olHil)ádo, a fazei' conservar em bom estado a al'tilheria, reparos e palamenra pertencentes á sua
praça. Quanuo ó1collteya qualquel' ruina nas muralhas, quarteis, armazens, estacadas e semelhantes, que poderem logo faze~ coneel'lar pelos
soldados al'lifices, ou por faxina, o de\cráõ mandaI' fazer; e qllaFlflo forem obras maiores, pedi_o
ráõ ao Governador da Provincia as ordens e os
meios para ns cnanda'r\em apromptar, com a ava·
liação da despeza que róI' necessaria. Todos o.
seis mezes farilá [?intar com composição as peçai
de fcrro. e mais ferrageJ']s que Çõr pl'cciso resguardar' do tempo, e pintar a oleo 011 alcatroar
todos os reparos e madr-iramentps que se costuinão assim resgllardar; e mandar!\õ fazer a folha
da despeza que, sentlo appro v,ada pelo General,
sel'il pag... pelas J!lnlas da Fazçnda. Aonde fôr
neccssar.io fazer construir arrrjazens ou telheiro.
ao pé uas baterias, para estarem em resguardo ai
peças que não forem precisas nas mesmas baterias, mando flue se construão no lugar que o Govel'llador da Província destinar com,o mais proprio; e O Coml1landante ficará ol)('igado á conseryação e ao resguaruo das peça8 na fôrma declarada.
O CoJnmantlante que rôr achado em culpa ou
omissão a este re peito s8!'á ~çmo~ido do comm ... ndo, e conforme. o caso terá a pena do meu
real arbitrio. Nas fortalezas aonde, ou por necessidade ou por utilidade, houver batcrias fluctuantes ou barcas artilheil'as, serllõ reputada\;
pertencerem ás mesmas fortalezas; e o Commandante será respoosavel pela sua cons(f\'vação
é resguardo, e se farúõ os telheiros necessarios
para esse firo, o que comtu'do não impedirá a
inspecção 'q'je a esse re. peito deve ha,'er pela
Repar.lição da Marinha." Para que sejão eil'ecti vas
estas pro'viden'cias, hei por bem crear no Conselho Suprell'ib !\lilita-r desta Côrte huma Commis...
são Geral das fortalezas e postos 4e t;:uerra, que
'será exercita,da por(llUm dos Co~)selheil'os que cu
óomear, o qU,al deverá ter li seu cargo..,a inspecção geral do Reino d!> Brazil "ficando sempre em
seu "igor a aetermin,\-ção do § 107 do sobreditQ
r
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regimento, e a mandará fazer pelos Officiaes que
proporá no Conselho; (lQda hum dos quaes irá á
Provincia, ou Districto que lhe fÔI' determinallo,
para fazer a inspecção, e dará conta ao Conselheiro Commissario, o qual; sem perda de tempo,
a fará presente ao Conselho, e este me consu)tal'á
com as obsenações que merecer, tan to' para eu
providenciar o que fôr necessario, como para
eu louvar ou punir os Commancl'antes, No Districto da Côrte esta inspecção se farl! todos os seis
mezes, e na Provincia do Rio de Janeil'o todos os
ano os, Nas ma.is Provineias a inspecção se fará
pelo Comruissarjo Geral todos os tres an rros, Entretanto os Governadores das PI'ovi'lcias farúõ a
que lhes pCIlLence, pelo sobredito § 107, cada seis
mezes nO' DisLricto da respectiva Capital, P. todos
os aonos oa Provincia, PoderilÕ' ser nomeados
quaesqucr Oillciaes e de qualquer al'ma, attendendo-se sómente, para recahir a m:colha, ao
mereeimenLo, intelligenci-a e mais qualil1a(les
necessari'as para o bo-m desempenho da commissão, hum ou mais para'a mesma PI'ovineia; sendo temporaria a commissão e amovivel, como
parecer aia Con elheiro Commi sario, e approvall
o Conselho, Os Officiaes mandadOi pelo Commissaria Geral teráõ os vencimentos, nü tempo
de sua com missão , que tem 05 Officiaes Engenheiros em commissão activa, e o Conselheiro
Commissario vencerá huma grati·ficação de 60:t!J
rs, por lDez, em quanto eu não mandar o contrario, o. Con~elho Supr.emo MilitaI' o teuha assim
I'lntendido e faça executar, expedindo para esse
eITeito os d~spachos necessal'ios, Palacio do Rio
de Janeiro, em 22 de Janeiro de 1820. - Com.
a rubrica de Sua i\Iagestade~

DEcnETo DE

22

DE JA.NEIRO •.

Manuscripto authenticb,

I\Iagestade, - A c/za-se a {l, 159 v, do "Li1l, ? de....
Decretos na Secretlll'ia do fmperio_
PI\OVISÃO DE

24 DE

J A.NEmO.

Manuscl'ipto authentico •.

Thoma'L Antonio de Villaoova POl'tug-al, etc:
Faço saber 6 Junta da Real Fa'teuda da Capitania
de Guiaz, qne sendo prc:ilmte a E1-Rt:i Nosso Se-nhol' o arbítrio fJue o Go'eroador e Capilão General dessa Capitania tomou, de acordo com a
mesma Junta, de slIpprir com 2:000:t!J de 1", o
estabelecimento da fahrica de fia('ão, tee~lagem
e malha que ali se manduu erigir, paI' nã~ ser
bastante para. ficar em estado de 1abol·ul'. o conto
de r . dado a.o seu emprehendedur João Duarte
Coelho, e (lue apena' chegarl! para O' reparos das
casas: foi o mesmo ~en ido, não ~ó nlantlar appro"ar a referida despe7,a tlos 2:000:t!J de rs. ,
que sem pro"ia provisão do diLo Real Erario s-e
arbitrárão úquelle e,tabelecimento,. como tambem que, no caso de ser preciso ainda maior
àu.xilio para se monta.r a mencionada fabrica,
se lhe pre Le pela mesma Junta, fioando obrigado o referidu emprehendedol' a em boI ar por
prc tações mai modicas á Real Fazenda o que
ti,'er desp~ndido além de I :ooo;jj) de ''', que
Sua l\lagesLade lhe mandou dar Cr'lm 05 engen hos.
E f!nalmente, que ao dito emprchendedor João
Duarte Coelho, em attenção ii sua ni mia pobreza ,. e para não ser distl'ahillo dós trabalhos da
dita fabl'jca, cujas,uLHidades se esperão, se confira
tambem diariamente huma modica quantia Rara
sua subsistencia, em quanto nno percebei' lucros
da mesma Jabrica, O que tudo se participa á
mesma Junta para sua intelligencia e inteiJ'o cumprimento como nesta se lhe ordena, Joflo Ramalho da Sil "a e l\lenczes a fez, Rio de Janeiro, 24
de Janeiro de 1820, - AnLooio l\1arianno de Aze,'edo a fez escrever. - Thomaz Antonio de Villa nova Portugal. - Extrahida a {l, 161 V. do Liv,
5° de Reg. de Provi.lões expedidas pela Contado/'ia
Geml da segunda Repartição do ThNOUI'O.

Tendo-me feito presente o Commp.nd'ador Antonio Gomes- Barroso ,. F'idalg.o Ca va4leiro da .minha casa, que, desde que se reconheceu qpe
nenhum lôcal era mais proprio para o eSLabelecimenta da Villa de Tag.uahy , que tenho mandado
PROV.lSÃ,O DE 24 DE JA.NEIRO.·
crear, do em que se acha sifuada a A.ldêa do mesmo nome, elle d'e muito bom grado, e com a
Manuscripto authentico.
maior satisfação, se resignára, com' a perda do
. terreno quc experimenta, tirado das teáas do seu
Thomaz Antonio de VilIanova Portugal, etc,
engenho para logradouro d'aqueLla nova Villa, na Faço saber ú J anta da Real Fazenda da Capitaconsideração de ser assim ..:onveniente ao bem nia da Parahyba do Norte, que sendo presente a
publico, em o qual oelleficio, e pelo meu real EI-Rei osso Senhor o scu ameio de 18 de Junho
serviço, 'sacrifica os seus ínteresses particular-e, de 181?, em que, além de outros objectos, ree igualffi"P.nte no caso de querer eu, pela minha presenta a neces idade'que tem d~ mais Officiaes,
alta grandeza, prover soúre- estes na· fórma que para occorl'er ao e:x:pediente da sua Contadol'ia a
fui servitio indicar oa minha real I'esolucão de este respf'ito: foi o mesmo augusto Senhol' ser18 de Outubro do anno ~'oximo passadõ, nevido determinar que se augmenre o numero dos
nhuma compensação mais desejava e apreciava OIDciaes da Contadoria dessa Junta com mais hum
do que a continuação das graç~s com que, por. terceil'o' Escripturario, hum Amanuensc, e dous
cffeitos da mitllha real munificencia, o tenho hon- Praticantes, os· quaes, com o lugar ele segundo
rado e distinguido: hei por bel'h fazer-lhe mercê Escripturario Contador que já se acha creado e
de o nom!1ilr Alcaide lUór da refp.I'id-a Villa de provido na pessoa de José icoláo da Costa, pl'eTaguahy em sua 'Vida Pala cio do Rio de Janeiro, fazem o numero de Officiaes que exige a Junta ne
:12 de Janeiro de 182Õ. -C~m a rubrica de Sua
seu predito omcio; propondo a Mesa para elles as
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-pessoas' a ('que competir pelos seus merecimentos
" e antiguidade. O (Iue se participa ti Junta para assim o executar', sem du dda 011 embaraço algum.
Carlos Jo é Coelho a fez no Rio de Janeiro, em
261 de Janeiro de 1820. -No impedimento do
Cootador Geral, ,João Ca"los Corrêa de Lemos a
fez escrever. - Thomaz Aritonio de Villan'ova
Pprtugal. -Extr<i/ti.da do Liv. 5° de Reg. da$ Ordens çxpedidas 4. Junta da Fa~enda da Parahyba do
NOl·te, a Jl. I.

Capitania. O que tudo éé ha por Il'jui reçomm.enda~o fi mesrlla, ,I unta, pa'l'a'que assi(ll sç execute.
LUlz da Costa Franco e ,Almeida a fez no B.io pe
Janeiro, em 10 de Janeiro de 1820.~João Ca,r1los
Corrêa de Lemos, nQ impedimento do Contildor
Geral, íl fez escrever. - TbomélJ. 41}tonio de Villanova Portugal.
A V~so DE

29

UE JA.NEIRO.

Manllscripto alltbentico.

Sua ~lagestade EI-Rei Nos o 80n.1lOr" por de'Creto de 10 -do corrente mez, tem m:;r ndado orear
l\Jannscripto :II,1lbenlico.
na Villa da Victoria desta Capitill1ia huroa Alf;lO,dega Pro"isoria pal'a os despachos das mercado.,.
Eu EI-Rei faço saher aos que este alvará virem,
rias c generos !le impQrt<.lç~o e exportaçã"o ; ten~
que allencJendo ao que me repr'csentoLl Henrique I
do outrosim orc;lenado que np forte em que sé
Jo é ~lal'Ía de Souza Galhardo, Porteiro e Guaraquartela a pouca tropa dessa guarnição 'se csta·
(la Mór da Chancellaria l\1ór e das tres Ordens
beleça a casa do despacbo e armazen' da mesma
l\lilitare , sobre a maneira di,'er'sa com que se
Alfandega, pa ando a tropa a ser aquarLelada no
aclla hoje contemplallo relativamenle ao le"adol'
(:ol1\'ento do Carmo, apnde se fez o hos;>ital; e
das glosas nos emollHncn\o que percebe, deventen,cl.o-se ne,sta con formidad.e eXtleoido ali ,·uas
do alias ;;er igua!ac.lo: hei pOl' bem fazer-lhe mercê,
reaes ordens á Junta da B.eal Fazenda dessa Cllem compen ação, do angmento de mais 100:tf> rs.
pitania: he o Il;le. mQ Senhor' senido T\1!\lJda-Io
DO ordenado que até ag'Jra percebia do mencioi\ssim participar a Vql. para sua intelli"'eR~la e
nado olIi(;in.
devida execução n.a Pilrte q\le, Jhe tooa. D~os guarEste alrarú se cumpririt como 'nelle se con·
de. a VIl;). Palauio do lUo pe Janeiro, 29 de Ja-.
tém ~ e1c. Dado no Rio de J a!1eiro, eD) 28 de
nClro de 1820 - ThÇlmaz Antonio de ViII ano I'a
Janeiro de 1820.-REI.-Ách(t-se na CltallceLtaria
Portugal. - Sr. Balthazar de SOllza JJotelho e
.«O lT11pel·io.
Vasconcel!os. - ExtraltiçLa do f.,iv. de Reg. ete Or~
• dcns cxpedu(as á Junta da, FctZendq. dI' EspiritQ ,s,«nI'~OVISÃO DE 29 J:lJl J A.NEIRO.
to, a fi . • v.
ALVARA.' DE

28

DE JANEIRO.

Manuscripto allthentico.

Tbomaz Antonio lk VilIano"3 Portugal, etc.
Faço s'lber ii Junta da ReaJ Fazenda da Capitania
Q.o Espirito Sanlo, que, havendo m·Rei Nosso
Senhor, por decreto de lodo corrente mez, de
que e rem lte copia, assignada por João Carlos
Corrb de Lemos, pl'Ímelro Escripttll'ario çlo Real
]i:rado, que sene de ConladQr Geral da t(lrçe)..ra
Repa,rti:ão do mesmo Erado, mandadl) crear na
VWa da VictOl'ia dessa Capitauia bllIJ;la -Alfallde""a
Provisoria para nella se fazerem os de pachos d~s
mercallorias da importação e exportação; ordenando outrosim, que na foz do Hio Doce se e, tabeleça huma casa de r~g-isto com a e1fectiva residencia de bum guarda que Hscaljse 05 direit()s das
fazendas que aiuda os não tiverem pago: be o
me mo Scohor servido mandar recommendal' a
e.ssa Junta a perfeita e liLlel'al observancia do refcrido real decreto, tendo muito em "~sta a ecoDomia da fieal Fazenda, e o que e acb;! e labelecido na Alfandega do Cearú para cr applicado
na par'te que fôr compati vel a e a Capitania, re·
gulando·se a mesma Alfandega na cobrança dos
direi~o pc.la panla d" Alfandega desta Côrte,
de que tambem e remt'tle copia. E conyinclo de.terminar qual devc ser a ca a de 'tinada para o despacho e armazem da mesma Alfandega: he o mesmo Sen.hor e..."ido que no forte em que e aquat't~la a tropa des a Capi.tania, se estabeleça a refenda Alfandega, passando a tropa a ser aquartelada na parte do Cor,lYcnto do Carmo em que se
feL o hospital, como se avisa ao Govel'Qa,dol' dessa,
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lIIannscripto allthentico.

Attenden::lo ao que me representou Antonio
Homem do Amaral, Co.nlador Geral Gl'aduado
do B.eal Erario, com exercicio de Ajndante do
Thesoureil'o Mór: hci pOI' bem conceder-lhe o
Ol'rlenado de I :200't/j) 1'5. , que vencem os Contadores Geraes ell'ect),-os do mcsmo Erario al~m
da ajuda de custo de 200.'tb r5. annuaes 'que já
tem, e qne o accl'e!'CÍmo de 200~ 1'5. dc orde.!lado que fica percebendo lhe seja págo da ,d~ta
úo decreto da sua nomeação de Cont,adol; Geral
Graduado, fazendo-se o competente assentalll~n
to. TllOmaz Antonio de Villanova Portu""al d.Q
meu Conselho, Ministro e Secretario cleCE;tado
dos Nego!lios do Beino, encal'l'eg;do /la J'1·e~.i
dencia do B.eal Erarin, assim o tenha e'~tendido e
faça executar com os despachos necessarios, u~o
obstante q~aesquer ~eis, or?ens ou ~i ,posi~Q,~s
em cOIl~rarlo. PalacIO do RIO de JançJrp, eJ7l.~9
de Janell'o de 1820. -Com a rphrica de ~I-Rm
Nosso Senhor. -Extmhida do Li?;. de Reg.. (1"
Decretos dos annos de 18 J 8 á 1I1al'(:o de .8lO ,.
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Eu EI-Rei faso saber ao 1ue este alvará :irem;
que tenc\q a el'-pl\rj!'lr~cia..mostrªd.p que dó;!. re,Qniã"
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ANNO DE 182<:1.
dos Julgados de S. Demó'rdo da Parnahiba e de
Pastos Dons da Comarc!! e Capitania do Maranhão, ao Distrieto da Villa de Caxias das Aldêas
Altas, estabelecida pelo aI vará de 51 de Outubro
de 1811, bem longe de lerem resultado as vantagens da melhor administrarão da Justiça em be·
neficio publico e dos seus habitantes, pelo contrario não só estes tem experimentado a mais extraordinaria falta de protecrão tias leis, pela
gl'ande ui tanGia em que cada hum daquelles
Julgados se acha da referi lIa Villa, sendo-lhes
por isso mui ,limcil e penoso il'em_ a ella sollicitar as suas dependencias eÍl'is e criminaes,
com grave prejui7.0 dos trabalhos e occupações a que se dedicão, e de que tirão a sua
subsistencia, mas tambem tem som'ido grande
detrimento o bom rr.gimen e segurança publica
pela diD1culdade de ,e pnnirem os deliclos e de
se executarem as mais diligencias do meu real
seniço com a pl'omptidão c exacção queconlem;
e constando··rne que cada hum de tes Julgados,
pelo augmenlo que tem Lido de po,'oação , póde
subsislir independente e separado da mencionada Villa, sem que deixe de ucar ainda a esta hum
Termo bastantemente amplo: por estes respeilos
hei por bem desmembrar do Termo da Villa de
Caxias das Aldêa Altas os Julgados de S. Bernardo da Pal'l1ahiba e de Pastos Bon ,e erigi-los
em Villas com os Termos que linhão anteriormcnte ú sna reunião, tendo eada 1l\1m a sua Camara
composta de dou Juizes Ordinarios, lres Verea.dores e hum Procurador, aonde se eleger[lõ tambem dous Almotacés.
Todos estes OlJiciaes se I'egularúõ na governança da- mesmas Vi1Ias pelos regimentos e norma prescripta na ordenações e leis do Reino, e
estas Villas gozarúõ de todos os privilegios, franquezas e pl'erogati "as que competem ús Villas, e
por taes erúo havidas e reconhecidas com as denominações de Villas de S. Bernardo da Parnahiba e clt: Pastos Bons.
Sou outrosim sOI'I'irlo crear em cada huma del. las hum umeio cle Tabellião do Pul'lico, Judicial
e Nolas ~ que seniril como annexos os de Escrivão da Camara, Si as, Alrnotaceria e Orlâos, e
além deste haverá hum Alcaide e seu Escri,'ão.
Pelo que maneio, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, aos 29 de Janeiro de 1820. - REI
com guarda. - Thornaz Antonio de Villanova
Porlugal. - Com os "egistos competentes.
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l\1anuscripto autuentico.

D. Manoel de -Portugal e Castro, Governador
e Capilão General da Capitania de l\linas Geraes. Amigo. Eu El-fiei .os envio muito saudar.
Houve por bem aceitar a inslituição de herança
que Lourenço de Nossa Senh·o~ l\lãi dos Homens
fez das ten"as e Çapella que fossuia na Serra do
Caraça, pelo testamento com q'Je falleceu, e foi
aberto eMl 2G de Outubro do anno proximo passado de 1819, par~ a minha real pessoa, pedindo-me a inslituiçjo ue hUI1l Hospicio de MissioTOMO UI.

,

61

narios; e consi,leranclo eu quanto a l'eligião deJesu·Christo, que fclizmenle prore samos,. e a
pura moral que ella ensina, faz felize o povos,
e cham;! sobre o Rei e seus vassallus as bençãos
do Céu: fui tambem senido apf,rovar a mesma
disposição testamentaria, concedendo as dispensas que, pelas leis da amortisação e outras determinações, são nccessarias para taes fundações,
e determinar que no ediflcio e Igreja fique e tabelecido hum Bospicio para os Padres da Congrcgação da Missão de S. Vicenle de Paula, aum
de que e tes não sómellte naquelIa Igrcja administrem a palavra e SOCCOITOS espirituaes, mas
dali hajão de sahir em Mi:, ões pnra os lngares
da rereriela Provincia de Mina Geraes, e para as
outl'as Prol'Íncias, e onrle possão acudir e os 01'dinarios do lugar lhe pedirem, e para esse eIreito
fiz doação ela me:'ma casa e Igreja, terra e mais
pel'lences tia dita herança ii Congregação da i\lissão, e determinei aos Padres Leandro Rebello
Peixoto o Castr'o, e Antonio Ferreira Viço o, que
fos:'elll della tomar posse e e ·tabelecer a oa casa
regular, na con rormidade cios sens es/atulos, e
principiar a exercer as missões, com a clausula
porém que derem ali dar hospitnli,Jade a outros
quaesqner l\lissionarios de outra qnalquer Ordem
Religiosa que e de 'tinem de passagem para essa
Provincia, ou por ordem minha eslejãu para o
mesmo piedoso um. No caso porém que os rendimcntos das sobrerlitas terl'as não chegnem para
a snstentação da missõ,'s, srrúõ soccolTidas ú custa da minha Real Fazenda; e vós ordenareis ao
Ouvidor da Comarca do Sabará que lhes vá dar
judicialmente a obredita posse, servindo-lhes
de titulo esta minha real ordem, do que fará os
aulo' e termo neces arios, que eráõ entregues
aos mesmos Padres, depois de regista,los onde
con\'Íel'; e manJareis tambemo fazcl' inventario
do que hourer, e o remettereis com a copia do
titulo para a Secrctaria ue ESlado dos C'gocios
do Reino, para se induir tudu na carta de doação
a que se ha de proceder depois da vossa in formação. O que me pareceu parti~ipar-,os para que
assim o tenhais entendido e execuleis. E~cripta
no Palacio do Rio ue .Janeiro, em 51 de Janeiro
de IS20.-fiEI.-Para D. Manoel de Portugal e
Ca troo - A efta-se a fl. 78 v, do Liv. 5° de Cartas
Regias, na Secretaria do Imperio.
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lI1anuscripto aulhen Iico.

D. João por graça de Deos, Rei do Rein o Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber-a ,rós, Governador e Capitão Genel'al da Capilania de Goiaz, que sendo-Dle pl'eseote a vossa
representação de 28 de Novembro de 1816, sobr'e a desordem e confusão do cofre dos orfãos
dessa Ciuade, que o tem inteiramente de acre":'
uitadu, e Sl)bre o recenseamento geral a que
nelle mandou procllder o Juiz dos Ol'lãus em
180\l, por Zefcrino Pereira Pedroso e João Jos~
ria Piedaue, arbitrando-lhes por esse trabalho o
excessi \'0 premio de 180:tJ; rs. , com que mais se
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lim ti vcsseis hum homem Barlicular c pago â TO!"jJrejudicMão as legitimas dos infelizes orfãos,
"
'
r
O tlv~'a
a vO's~o antecessor; e
". principalmente as de José Frandscu Guimarães e sa cus la , corno p
attendendo
ao
que
a
esle
rcspeitO'
infoTll101!l o meu
Relisaria Ali ares Ribeiro, a favor dos quaes,
mandando r) Ou \ idor, por pro \ imcn! o ,Ic correi- Desemhargador do Paço; Chance'Jer da Relação
çãio, que rep'ows~em os rccenscadores aquelle do Distr'iclo, c ao qlH! sobre ludo re pondeu o
alario para cum dlc ~e compôr o damuo destes Descmhargador Procurador da minha Beal Corôa
miscrareis; e ordenando-\o~ ultilllamcute, com e Fa7,I:nda: hei pOl' bem qlle se estabcleça hum
a pena de pri.. ão, a ob~erraneia de:lc prorimcn- Correio para a, ditos' rins com 11 ol·tlenado annual
to, que se procurava illudir com ellllJargos, que de 50WJ' I"" o qllal scrú nomeado' e pag-o alternaforão a linalreccbidos e julgados no Juizn d05 til'amenle jlf'las Call1aras das dua's Villas, prin:
Orfãos, absol vendo os reeemcadorcs dã reposi- cipiando r'cla de Jagllaripe. O qlle mando partição, despre ando-se in limitle os elllll'I!'glls com cipar-vos para vos-a intelligencia e para o pôrdes
que a c te julg-amento se oppllZeráll itqllelles dous. IlIn cxecuçãlt, fazendo regi 'tal' esta nos livros das
Camqrasre~peCLila!i, para a todo otempo constar
orfãos prejmlicad'o" que ill'tcrpnndo appellaç-do,
lhcs foi csta recehida n'hum só em'ito, o que que eu assim o hou\e pnr bem. EI-Rei:Nosso Se-tudo TO mo\êra a aVOI~ar o." autos que me re- nhor o mandou pelos Mill istros a·baixo assignados,
meltestes, mandando 50llreslal' n? exccução até do seu COII"el!lo e scus'Desembargadores tlo Paço,
minba real decisão; tendo a tlldo consideração " João Petlro l\laynard da Fonsec<l P. Sú a fez no Rio
e ao mai qne, com re~po~ta do Deselllbargatlor de Janeiro', a 51 ,le Janeiro de' 1820. -BernarProcurador da minha Rcal C0rôa c Faz 'mIa" pre- do ,José de SOllza' Lobato a fe.z eSCTe\'er. -José
cedendo informação do Desembargadol' Juiz dos tle Olil'cil'a Pinto B(l~elho e lVImsqueira.-AntoFeilos dclla , se me cxpôz cm consulla' da ~leso do nio Felippe Soares de Andl'alle de Brel\crode. meu Desemhargo do Prrço, eom cllju pal'ecer fui A c/la-se a {l, 2 v, e 5 do Liv. 5° de Reg, das Ordens
servido confo'rlllar-mc por minha illllllediala re- que se empeâem pela lIlesa do Desembargo do Pa,:o.
solução cte.12 de NOI'emhro do arlllO passado:
hei por bem, relevandO-TOS POI' c~ta vez sómenDECRETO DE 3 DE FEVEREIRO.
te, rcprorar e estranhar o exorbitante proeedimenlo com que TOS ing'el'i~tes no cnnbecimel1to
CoI!. Braz. - Delgado.
e decisão dc hum negocio Iratado, procc'satl:o,
e ate ju Igado pelo· Juiz ue Fóra do Ch el e Ol'fão.,
Tendo pelo mell decrC'to da data dc te mandanos aulo que me remellestes, e que indevida- do' estabelecer. huma A.lfandega na Ci,dallc do Namente avocasles; estando pendenleli por appella- tal, Ci'pilal da P.'o\incia do Rio Grand_e do Norção, depois de havei' eu por lantas' "ezcs decla~ te, para quc os habitantes della, gozando da franrado que os Go\'crnadores e Capitães Gcneraes qucza do commercio que tcnho C'oncedido a este
Reino, po, ,ão dircctamente commerciar com tonão tcm juristlicção alguma nos negocios fOI'-enses,
nem clcl'em intrometlel'-se pOl' mouo algum na
dos os povos, meu - nssallos ou e:lrangeiros; ~
sua decisão, debaixo de- gra ves penas, O que com indo dai; prolidencias para que, pela má fé
mando participar-vos para que fiqueis nesta in lel- e dólo de alg'uns, se não perca a reputação rIa boa
ligcncia, fazendo registar esla nos li \'1'0 campe- qual idade do algodão da mesma Pro,'ineia, e se
tente~ desse Governo.- Cumpri-o assim. El-Hei
não diminua consequcntl:.mcnte a sua extracção:
Nosso Sen hOl' o mandou por sen especial manda- hci por bem crear na mesma Cidade huma casa
do pelos l\lini'tI'OS abaixo a signados, do seu de inspc'cção para o cxame do algodão que fôr exConsp.lho c seus Desembal'gadol'es do Paço.- pOI'tado do PI"lttO da mesma Cid'ade, a qual se reJoão Pedro I\Jaynard da Fonseca e Sá a fez' no Rio
gularú pela de PCl'rlambuco, e obsel'l'arú o que
de Janeiro, a 31 deJaneiro dc 1820,-Bernardo fÔI' detcrmrnado pal'a a regulação desta. A Real
Jose de Souza Lobato a fez cscre\'cr, - Lui?, José Junta do Commercio, Agl'iclIlllll'a, Fabricas e
de Carvalho e l\lello, - Antonio Felippe Soares
Navegação llesle ReinO' e dominios ul!ramarinoil
de Andralle ele Brederode.,-Aclta-se a {l. 4v. e 5
o tenho assim entendido e faea executar com ali
do Lil'. 5° de Reg. das Ordens que se expedem pela despachos neccs arios. Pala~io do Rio de JaMesa do Desembargo de Papo.
neil'o, em 3 de Fc,'ereiro de 1820, -Com a I'Ubrica cl'El-Rei Nosso SenhOl'.
PROVISio 'DE
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DE FEVEREIRO.

l\Iauuscripto 311lbentico,

D, João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de pOI·tugal, Bl'azil e Algal'ves, etc. Faço sabei' a ró , Juiz de Fóra das Villas ue Jaguaripe e
lflarago"'ipe, que sendo \li ta a vossa representação sobre a necc, idade de hum Correio para a
communicação das orden supel'iores de huma
para outra Villa, atlenta a grandc distancia dellas c para a facilidade da administração da justiça, o qual l'os e pago pelos rendimentos de ambas' as Camaras , por não Ser justo que para esse
J

- Thomaz Antonio de VilIanoyu Portugal, etc.
Faço sabei' á Junta da Real Fazenda da Capitania

da Dahia, que sendo presente a EI-Rci Nosso Senhor a inl'ormação<de'sa Junta de 26 de Abl'il do
anno passado, sobrc o requeri~rrto lios Officiaes
da Casa da Moeda dessa Capitania, pedindo isenção de tirar provimen tos anr..uaes: foi 'o mesmo
Augusto Senbor scnido de!e'r-minar que essa JUr:lta qrandc passar aos' supplicaQtes prolimeoto.
r
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~m limitação de tempj>, pagando de noyos direitos metade do ordenado·annu3l, e qU3nuo por
3ccesso p3ssem a lugares de m3ior oruellado, deyerflõ pagar metade uo augmf:nto que tiverem,
sendo consenados 005 logares em q1l3nto bem
senirem, o que semelhante(J1ente se pratica com
os empregados na Casa da Moeda desta Côl'te. O
que se participa ii Junta para que assim o eXI:cute. Antonio José Goncalves Villela a fez !lO Rio
do Janeiro, em 3 de Fevereiro de 18~w. - João
Carlos Corrêa de Lemos, no iOlpe(limcnto do
Contador Ger31, 3 fez escrever. - TllOiTIaz Ar:tonio de Villanova Portugal. -E.7:trahida do Liv.

de Reg. das Ordens expedidas d Junta da Fazenda
Il fl. 3.

da Bd.hia,

DECRETO DE

4.

DE FEVEREI1IO.

CoIl. Uraz. - Delgado.

Querendo f3zer graça aos Cirurgiões Ajudantes
do Corpo da Brig3da Real da M3rinha:, hei, por
bem fazel'-Ihes comprehensi va a di 'posiçüo do
decreto de 18 de Outubro de 18og, concedendolhes a graduação de segundos Tenentes i:om as
clausulas expressas no mesmo decreto. O Conselho Sup.remo Militai' o tenha assim entendido- e
faça executar. Palacio do Rio de Jaoeil'o, em 4dp. Fevcreiro de 1820. - Com a rubrica de Soa
}lagestade,
RESOLUÇÃO DE

4.

DE FEVEREIRO~

Manuscripto anlhcntico.

POI' a"iso da SecI'et3ria de E~tado dos Nl'gocios
do Reino, de 16 de A!\,osto do anno proximo
passado, mandou Vossa iUagestade se consultasse o requerimento de José Caetano Bartlett, do
theol' seguinte :-Senhor. Dib José Caetano BartleU, que lenelo requerido 3 Vo a· lagestade remuneração dos serviços do Chefe ue Divisão da
Armad3 Real, João Dougbs, que delles ha"ia
feito d03ção ao supplic311te "eu pare'nte, conforme se acha justificôdo;' {'(li 'Vossa Môgestacle sel'vido defel'ir ao supplicante que se Ilabilitasse na
fórm3 da lei. O supplicante, Real Senhor, justitificou a ideutidade da sua pess03, e o pare:ltesco
eom João Douglas, a mOI te deste, e 3 f3lta de
successão; ajuntou o p3pel de d03ção dos serviços, e foi sua justific3ção julgada por senlençô;
mas não se p6de habilitar competentemente, porque, sendo Inglez, não tem aqui meios para se
)Iabilitar." razão porql,le implor3 a Vossa Magesta·
de a gl'aça de o dispensar da referida habilitação,
afim de pocl'el' sem a mesm<r verifiear-se no supplicante a metcê_ que a real m3gn3nimidade de
Vossa l't'13gestade conferil'ia ao prúprio João Douglas se vi"esse. Pede' a 'Vo~sa l\hgestade se digne concetl'el' ao supplicante altraça que implora. E. R, l\'1."
. Mandou o Cons~lho ajuntar',.aos mais papeis,
e que informasse o Desembargad'or Ju.iz dos Feitos da Corôa e F'3ze a com o seu parecer, ao
que alisfez o dito [Uini tI'O pero theor segninte:Senhor. Manda VC?'6sa lUa~e tade quc eu informe

com o meu p31'eCer sobre o requcrimento de José
Caet3n'l U3rtlett, em qUj: pede 3 gr3ça dé- ser
dispens3uo d3 ll('oess3ria habilit3ção jJ3ra requerei' a c'ompelente remunerôção dos scni\:os feit~s
pelo seu pilrellte João DOlIgI3S, que morrel1 no
posto do Chefe de Divisão da Arm3t13 Real. O
Supplíc3nte esr.u~ou-se de 3presentar a or.lenadaescripl tira de clo'3rão daquelles sel'l'iços, pelo·
motivo que expée no requerimento que me dirigio, é, que cu remello incluso; 3 prc'tenção do·
sllpplicante, nos termos em que expõe no seu
requel'imt:llto, he unicamente de grar3, que Vossa l\h~e:;tade lhe' póde fazer, se as:im O, houver
por b~m. Be O que me parece. Vo, sa Mage t3de
porém malldarú o (Iue fôl' enido. Rio de Janei1'0,28 de Outubro de 1818.-0 Juiz dos Feitos
da C o l'Éi 3 , Pedro Alv3res Diniz.
.
Sobre e ta inl'ormação, di se o De cmbal'g3dorProcul'adol' lia Fa1.cnd3 sendo 011 yj,lo: - Deve
aprl'senlar a escl'iptur3 origin3l da d03Çiio , e as
patentes orig'in3es ltO d03dor l de cnj3 remuneração se trata.-Elllão I'ez o sllpplicante a Vossa M·agestade imlllediaL3mente outro requerimento"
que Vos a l\lagcstade m3ndou novamente consult3r, por a\ i'o da Secretaria de E tado dos el%0cios do Reino, de 25 de o\'embro du 3nno proximo pa sado, nos seguintes lermos: - Senhor.
Diz Jo 'é C3elano B3rtleu, que forão-Ihe cedidos
por seu p3rcntc o fôllecido João DOIIgl3 , Chefe
de Di"i ão, hum3 escripturô para obter o supplicante de Vos'a l\lôgeslade as·gl-aç3S e mereês que
hou \ er pOl' bem neste firn pelo Conselho da Fazenda, chegou o Procurador da.Real Fazenda juntasse o supplicante os origin3es, c estes sç dcsencaminlião, não tendo senão public3 fÓl'ma ; pOl' i 'so
1'em o supplic3nte ela- real pJlovident:iô de Vossa
l\-I3gestade, de 0l3ndar por seu real aviso, atlenelenuo como se li \ esse'ps origil\3es. Pede a Vossa
1\lagcstade attendel' ao supplicante como implora. E. R. 1\1. (N. B. He tal e qual o theo7' do 7'e-

que7·imellto.)'
Mandou o Conselho ouvir o Desemb3rgadot\
Procurôdor d3 Fazencl3, depois de unida esta supplica á antecedente, e de ter o supplicante' procluzülo o instrumento, que com eslô sobe, dOpapel de doôção de seniços de que se tl'3ta; e,.
á vist3 de tudo respondeu o mesmo Desembargadol' I'I'ocur3dor da Fazenda ~- A doação do
serviços elp. que se 'trata , feitô ao supplicante por.
João Douglas, não foi celebrada POI' escríptura
publica, mas sim por escripto partieular com inten'enção ele qU3tro testemunhas·; tendo sido lançado na nota do Tabellião J03quimJosé deCa tro,
donde se extrahio o iustrumento em publica fól'ma que o supplicante 3presenta, na falta do original que eUe diz' se extraviára, estando junto ao
requerimento primitivo em que o mesmo supplícante pedia a remuneração dos sobreditos serviços, sem est3r ainda habilitado. Pede elle que,
com este moti'vo, e com os outros de ser Ingleli
de nação, faltand'o-lhe por isso os documentos
necessarios, qn1l Sua lagestade lhe faça a graça
àe o rli~pensar da competente liabiliroção·, para
requerei' a mencionad'a ]'emuneração, grôça esta
rarissimas vezes concedida, e sóme,nte a pessoas:
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muito conhecidas e recommendaveis pela sua
notoriedade e circunstancias, pois que devem
mostr:lr no Juizo U:lS Ju tincações não só a eôcdptura original da doação, màs o seu parentesco
com o doarlor que fez os servilfos, dentro do
quarto gdo, e que além disso tem serviços pessoaes.
e tas circunstancias, ainda reconhecendo
com o Ministro informante que á pretenção do
supplicante be unicamente de graça, ella I~ão
deveria extender-se á dispensa total da refenda
habilitação, mas tão sómente ii di5pensa total do
cscripto Griginal da doação, em atten?ão ao verosimil extravio que se ollega, e ao lIlôtrumento
extrahiuo da nota do Tabellião em que se acha
lançado, visto que se deverú pI'ovar a sua veracidade pelas testemunhas presenciaes chil'ograpborias que ossignárãu com o'doador, que era
Chefe de Divi ão da Real Armada, devêra merecer credito om juizo segundo o direito. Deve-se
pOl' tanto cons,ulrar a ·SU<l I.\lageôtaue nesta confonuidade.-O que vis~o, parece ao Conôclho que
Vossa l\lagestade se dignará conoeder. ao supplicante a graça de dispensar da apresentação do.
titulo original da doação, ti ,-ista das respostas
}lOnderodas . do Desembargador Procurador da
Fazenda, procedendo em tudo o [riais na babilitação na fórma da lei e estilo. Vossa iliagestade
porém mandar:l o que fUr servido. Hio de Janeiro, cm 26 de Janeiro de 1820.-D. Antonio
Coutinho de Lencastre. -Franciôco Baptiôta Rodl·iglles. - DI'. Luiz Tbomaz a ,·arro de Camp05.
- Foi ,·oto o Conselbeil'o Antonio .Luiz Pereira
da Cunha, e e Conselheiro Luiz Barba Alardo de
l\'Ienezes.
Resolu(:ão. - Como parece. Palacio da Boa
Vista, 4 de Fevereiro de 1820. - Com a rubrica
d'EI-Rei Nosso Senhor. - Extrahida do original
no Carto1'jo actual do Tlusoul'o.
DECRETO DE Ú DE FEVEREIRO.

Coll. Braz. - Delgado.

Tomando em consideração os repetidos requerimentos que tem subido á minha real presença a
pedirem o ser reconhecidoõ Cadetes peôsoas que,
ainr!a que merecem a minha real atlenção, não se
achãocomtudonascircun tancias dalei: sou servido queo filhos de officiaes de patente das tropas de
linha do exercito do Brazil, ou dI:; pessoas condecoradas com o habito de alguma das ordens,
pos ão Sei' arlmittidos como segundos Cadetes,
e Os de outras pessoas que ti vel'em alguma consideração ci vil, ou pelos seus empregos, ou pelos
seus eabedaes, se possão allmitlir nos corpos de
linha como soldados particulares: e hei outrosiOl
por bem que nos corpos de milicins pos ão tambem haver praças de soldados particulares para
aquellas pessoas que, pelos seus bens, o~ por
outros re peitos mereção essa consideração. O
Con elho Supremo Militar o ~en ha fl~sim enten4ido e faça ~xecubar, exp.edintlo para esse effeito
os despacho necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de Fevereiro de 18.20.:- Com a ruprica de SUjl Magestade

APOSTILLA DE"6 ~E FEVEREIRO.

...

l\1anuscriplo 'luthentico.

Por quanto, atlendendo ao que me representou o dito Antonio de Menezes Vasconccllos de
Drumond, Eôcrivãú Guarda-livros dns n,'aluações dos nol'os direitos, rio maior trabalho do seu
o1Iieio, e á boa satiôfação' que tem dado dos seus,
deveres: hei por bem fazer-lhe mercê de augmental' u ordenado que até agora percebia com
moiô J oo:jj) I'S. , para qué d'ora em dionte vença
annualmente (~oo:jj) rs. E mando se cn)npra esta
ap~stilla como nella se contém, etc. Rio de Jaueiro, em 6 de Fevereiro de 1820. - Acha-se na
Chancellal'ia 11161' do Imperio.

RESOLUÇÃO DE

7

DE FEVEREIRO.

Manuscriplo authenlico.

Antonio l\Ioreirn Lirio, Con.tl'nctador dos Impostos a faVOl' do Banco do Brazil, pelo triennio
de 1815a 1817, em que pede ser isento do pagamento de 1: 200i/j) rs. de propinas ao Real Era·
rio que se lhe arhilrão; por se persuadir que he
assistido ue direito bastante para se não entender
com o seu contracto celebrado anteriormente, o
arbitramcnto de propinas a qne se proceden, o
qual 5U deve regular os contractos de futuro,
por não ser o supplicante estipulado nem explicita nem implicitamente de se sujeitar a semelhantes arbitromentos.· Parece ao Conselho que
estando nrlJitrada e estabelecida a propina liquida de 1':200:t!J rs. aos contractos reaes do imposto a favor do fundo do Banco, cm lugar da propina que pogavão outros contr'actos reaes aos Deputauos da extiocta Junta da Fazenda desta Pro"incia, a dere o supplicante pagar pLr ser materia resoldda por Vossa lUagestade em caso identico, sobre ó que se fez consulta por este Conselho, em req lIerimento de José Joaquim llc Almeida, conhaclador das rendas dos impostos
sobre os botequins e tavernas, a qu~l sobe com
esta por copia. ão obôtonte que o eontrncto do
supplicantc, celebrndo em 5 de Fevereiro c!c'1816
1'05sc anterior ao arhitramento, e computação
da uita propina, que só teve lugar depois do
dia 11 de Junho .le 1818, em que por de pacho
do Presidj'lnte ao Real Erurio so mandou lotar pe1;1 que pagavão os contractos do dizimo do assucal', como informou o Contador da primeira Repartição do mesmo fie;)l ErariQ no seu officio de
16 de Fever'eiro de 1819, exigido para'instrucção de. te negocio, bem que o mesmo éontl'acto
fosse anterior ao de Venancio José Lisboa (e não
posterior c~mo por equivocação suppõe o Desembargador Procurador da Fazenda na sua res....
posta) o qual pagou a dita propina, segundo I>
arbitl'amento qut: della ~e fez. Vossa l\lagestade
resolverá o que f9rservido. ll.io, rcm 26 de Novembro de 181g.
Resoluf.iio. -Como pareç_e. Palaci{11do Rio de
Janeiro, 7 ue Fevereiro di! 1820. ---=-Com a I'qbr;ca de Sqa l\lage~ade. - A,&hà-se 710 Liv, 10 d,
r

.,
ANNO DE 1820.
Reg. de Consultas do CfJlI.se{ho da Fazenda, a {l.

146 v.
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PROVISÃO DE

7

DE FEVEREIRO.

Manuscripto authentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, BI'azi! e Algarves, etc. Faço
saber a "ós, Officiae's da Camara da Cidade de
l\1arianna, que sendo-me presente, em consulta da !\lesa do meu Desembargo do Paço, a
-representação que me fizesles sobre a deci ';:10 que
eu ha"ia dado de que o Vereador Joaquim Coelho
de Oliveira Duarle, em lugar de Leon.e\ de Abreu
Lima, que repre&enlastes não hal'er tal Cidatlão,
fosse considerado mais v'elllo, se assim er'a na
idade, aHf'gando-vos que neste caso não podia
ter applicação a regr'a geral da precedenda em
razão da idade, por ser esta nomeação de barrete, na qual o nomeado enlra na precedencia da«Uelle a qllem ni substituir; e sendo-me tambem
presente a representação do dito Joaquim Coelho de Oliveira Duarte, em que allegava não deTer elle reputar-se Vereador de barrete, quando
'O não era, por isso que, não existindo nunca, como vós OIesmos me ha, ieis representado, tal cidadão, vinha eHe a ser primeiro nomeado: fui ser"ido declarar por minha immediata resolução de
25 de Novembro do anno passado, que se deve
observar a provisão de 16 de l\lal'ço, pela qual
mandei que o referido Joaquim Coelho de Oliveira Duarte fosse eonservado no pdmeil'o lugar,
pois qur., p"ovando-se evidenlemente pelos lermos da ordenação do li v. I" tit, 6, § 6, que a
nomeação de barrete presuppõe huma pauta completa de homens legalmente nom.-ados, alguns
dos quaes não podem senil' por qualquer dos motivos nella declarados, não se podia tal verificar
no caso cm questão, em que ,eU e foi nomeado
para completaI' a pauta incompleta. O que mando.participar-vos para "ossa intelligencia, e para
assim o ficardes observando para o futuro. El-Rei
Nosso Senhor o mandou por seu e~pecial mandado pelos l\linistros ahaixo assignados, do seu
Conselho e seus Desembargadores do Paço. João
Pedro l\iaynard da Fonseca e Sá a fez no (lio de
Janeiro, a , de Fel'ereiro de 1820. - Bernardo José de Souza Lobato a fez escre,er. -Monsenhor Almeida. - Antonio Felippe Soal'es de
ândrade de llrerlerode. - Acha-se a {l. 6 do Liv.
5· de Reg. das Ol"dens que se expedem pela Mesa do
Desembm'go do Paço.

65

batalhão de caçadores n. 5; e attendendp' ás diffi·
culdades de serem .rcmettidos com a preeisa segUl'ança os degradados para as Provincias 'centraes deste Reino. pl'Íncipalmente as mais remotas; e a_ outros justos, e ponderosos moti V~5
que me fomo 'presentes: sou sel'vido qlle a sobredita Mesa me não con~ulte mais d'ora em diante sobre commlltações 1,le degredos para as Provincias'
de Mato-Grosso e Goyaz. A Mesa do Desembargo
do Paço o tenha assim entenqirlo e faça e~ecutar
com os despacllOs neccssarios. Palacio clu Rio de
Janeiro, em 8 de Fel'ereiro de 1820. - Com a
rubrica de E~-Rei Nosso Senhor. - Açha-se a {l.
102 V. do Lw. de Reg. de Decretos e Alvarás que
baixárão á Mesa do Desembm'go do Paço.
PROVISÃO DE

l?ECRE:rO DO

8

DE FEVERBIRO.

Manuscripto authcnlico.

DE FEVEREIRO.

1tlanuscripto authcntico.

Thomaz Antonio de Vl1lanova Portugal, e~c.
Faço saher ú Junta lIa Real Fazenda da Capitania
de S. Paulo, que sendo -pl'esente a EI-Irei Nosso
S('nhor, pelo mesmo Real Erario, a informação
que a dita deu em conta de 8 de Jnlho do anno
passado, sobre a questão de quem deI-cria sel'vir
nos impedimentos du Juiz da Alfandega da Villa
de Santos, se o Escl'Í\ão da Mesa Gl'ande, se o
Administl'ador, inf.lrmando pOI' parte deste e não
do respecti vo ESCl'i \'ão. segundo o exemplo de
outras Alfandegas, e na conformidade do que ao
mesmo respeito lhe informava o Juiz da mesma
Alfandega, e da resposta do Procuradol' ,la Corôa
e. r.azenda dessa. Capitania, quando logo em prinCIpIO da serventia do actual Allministrador se offerecêl'a a dita du I'illa: foi o mesmo augusto Senhor -servido determinar que, não obstante o
exemplo allegado de outras Alfandegas, del'e à
re~pectivo Escri ,'ão da Mesa Grande servir de
J.uiz nos impedimentos do actual, e não o Administrador, que he hum r,iscal, para I'equerer dC\
que decidir o dito Juiz. O que se participa ti mesma Junta para sua intclligencia, e para que assim
o faça cumprir na Estação competente, expedin,
do para esse fim as ord ·'ns necessarias. Luiz de
Almeida Cunha a fez. Rio de Janeiro, 8 de Fc..
vereil'o de 1820. - Antonio l\larianno de Azevedo a fez escl,ever.--'-':Ihomaz Antonio de Villanov~
Portugal.-Extl"ahida a {l. 16.1 v. do Liv. 5° de
Reg. de Pl"ovisões expedidas pela Contadoria Geral
da segunda Repal"tiçcio do Thesoul"o.
PROVISÃO DE

•'

8

10

DE FEVEREIRO•

Manuscripto anlhentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino UniPor effeitos da minba r~l clemencia, btli por do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sabem ordenar a Tbeodoro Gonçalyes o degredo de heI' a vós, Ouvidor da Comarca das Alagôas, que
dez annos pal'a a Capitania cle-}1ato-Grosso, cm . sendo vista a vossa representação de 2 de No I' emque, pela mÍLIha real re!olução de 2 de Junho do bro de 1808, e o que a seu respeito respondeu o
anno passauo, tpmada sobre 11 consulta da Mesa Desembargador Procurador da minha Real Corôa
do Desem~argo do Paço de 24 de Maio antece- e Fazenda, e não produzindo vós razão alguma
de»te, lhe fói com~ tadu o de ângola que te,'e que faça alterar a determinação de não serem adp.or senten,çá; (levendo tQdavia assentaI: praça 110 miltidos nos Auditorios de~sa Comarca, Ad"V,ogaTOUO III.
~
'
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,rJos e Ajl>dantes dos Escrhães sem provisão da
- Mesa do De embarg() do P.aço~ pois fllle, àlém de
que uflnhum fllncciullario 'de\ c ser al1millil1o sem
titulo competp.nte, acére ce p.or huma parte I}!'tar'
d"cidido, por portaria 'do' Conselho da FaienJa,
que os A<Nog;,dos n<1o p'agllem maiO!' quantia de'
novos direitos tio que a esliplJlal1a no regimento
de 11 de Abril de 16(h', e pl~r oll~ra 'parte estarem hoje comm~ttiJas li sol r~:l1ira Mesa aspJ'o-'
visões dqs Aju(lalÍtes /los Esc)'Í\'iie~, exelnsival1len-'
te pelo deereto de }6 d.e Janeiro dô annl) passado,
c com a restriccão' nella de(;larada; e attenclendo.
ao referido: héi 'por bem ordell~r-~'os cumprais
as minhas ordens flue a este respeito 'vos· fllrão
expediJas em 24 de Oll'tllbro e em .5 de Delembro de 1814. El-Rei Nos~o Senhor o mandou
pelos ~J inistros abaixo as ignad,os, do seu Conselho e seus Desemhar'gadnre~ dl~ Paço, João Pedro
Maynard da Fvn (!ea e Sá a fel no·Rio de Janeiro,
a Iode Fevereiro de 1820. - BernarJo José Je
Souza Loúato a fex escrever. -'Bcl'Ilardo José- da
Cunha GUSU)ito e Vascnneellos, -·Antonio Felippe Soares -tle AnJl'acle de BreJernde. -Acha-se
a {l. 7 e v. do Liv. 3° de Reg. ela,ç Ordens que se

°

expedem pe/~, Mesa do DC3e1nbàrgo elo Paço,

,
DEC'RETO DE

,

1.1.

D,E liEYEREIRQ.

lIIanuscri'pto aulhentiro,

,

.

f

,

Attendendo a'O 'qde 'm~ I:epresentou o Conde
da Figneira, Governa'crol' 'c eapitiío Genel'al da
Capitania do llio GraoJe rle S. P el~o' clo Sul: heI
por h'em conceder-lhe -faeuldadc Ip'ara 1J1I~, seC?'
embargo do'ca"go de Governador e Capitão Ce.!
nera.1 que e, erce j possa r.éservar pai a ~ir'hum
rincão, pO\lC'o mai's' ou menô~", da 'extensãó. ela
sesmarias claquella Pro\Íncia nos terrenos clesa'proveit'âelos qlle 'uvanção pela no\'a r1~marcá~ão
â9s Iim~les enllte elle e lUonte",'idéo, e !rue, em
cobformidacle Jas minhas reae' ordens, Jeve dividir 'p'elas trepas lple müis se distinguirem no
meu real serviço. ti Mesa do Desembargn do Paço
o tenha assim ententlidü e faça executai', pasSan"
ele-lhe nos termo,s ordinarios a competc'n te con~
firmação, sem ~mbarg~ lle quaesC(l'All' leis Ol~ ordens em contl'ário. Palaeio elo ·Hio 'de Janeiro;
II de Fevereiro' de IS2d, -Com a I'obriea d'E!Rei o. so Senhol'. ~A {l. 103 e v, .do Liv. 2° de
D,crefos dirigidos ao Desembargo do Paço.
I, \

I'ROVISÃG DE

1.4.

DE FEVEREIRO.

,

Manuscripto aulhenlico.

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc.
Faço saber á Junta Ja' Real Fazenda' da Capitania
do Par:'!, que' EI llei Nosso Senhol', attendendo
ao requeÍ'imen,to dê José Caetano Ribeiro Cunha,
Aimoxaril'e rIa Tntendencia da Marinha e armazens
reae' cle :a' Capitania, em que pedi,! se expedisse
ordem a essa Junta, para que aSJuas contas sejão
toma'ela 'ànl1u'alm~nte '. evrtando-se a sim mais
facilmente qualquer prejuizo que a lleal Fa.zenda
ou Osupplicanle possa ter: he servido determinar

fjue a·Junta tome cont-as ao supplicante no fiin
de cada anno, na fÓl'lna. eras reaes orJens, passanJu-lhe a cnmpeten[e quitarão. O que se participa:'1 dita Junla. para que assim o execute. João
Carlos Corrêa Lemos Jllllior a fez no Rio de Janeiro, em di Je Fevereiro cle 182'0, -João CarJós COlTêü Lemos, no impc~limenlo cio Contaclor
Geral ,.,a' fez ,(;\SCI'ever. -Tllflrna~ Antonio de VillaJlrH'l1 Pórtll~al. - ElVlra/tida (lo 'Liv. de R.eg. deli
Ordens expedj,/as á Junla da F.'azcnda do Pará, a

{l. . 1

V.

DECRETO DE

16 DE

FEVEREIRO'.

lIIanuscripto aulhenlico.
Havenl1o~me repre en tado os Officiaes da Camara tli: ViJla ,do Aracaty, que 5-Cll\lo aquella
Vil.la a mais pnpnJosa e COll1l11el'etanre das da Capitania du Cear:'! Granlle, se lhe Jél'a na sua
Greação o Jilllinuto termo de huma legoa, o
qual. ainda que pO!ite'riormente ampliado pela
pro \ is;lo de 17 de Dezembro Je 1/'93, cxpedi~la
pelo Cj}IJ~elhu Ultramarino, nem' por isso se
pro\ idenciou cabalmente ao bem da IDe ma Villa,
seu comm 'rGin e puL!ico socego, porque, 'Verificandu-se aquo'Ue alJgmento sÓl11enlc na parte
erieotal do I~iu Jagua)'ibé. em cuja margem. está
situada a Villa,. e lbe sene cle limito pal'a o oeeidenle, fioQu ,privada das ab~ndantes e rerteis fazendas de n1o.lnÜI1lentós e de algodões, sitljadas
Ba parle ocoidental, com cujos lavl'adore;; tendo
a mais intillla communicação d«! commercio
quando acontece fal.Larem estes ii boa fé do
seus conlrac~o~, experlrnentão os negociantes da
sobredita Villa a dura necessidade, ou de desamparm'cn'l os seus- interesses, ou cle )'ecorrerem á
Villa de Aquiras, na distan.cia de vinte lego as,
para intel'ltarem as suas ac.ções-, su<;lental'em os
seus dil'eito<;, Gom gl'a"Íssimo- incolllmodo e di.spenJio, e os facinorosos se animáo affoitos a
perpetrarem os mais atrozes cl'imes, procurandô
élll menos de hum quarto de hora, que lhes basta
para pas:ar raquelle rio, hum ponto seguro em
que se poem a sall'o da i usta punição que merecem.; eqllerendo 'cu attencler aos supplicapte.s
como convem ao meu real servi'go, e l1em el\terrdido interesse d.os haLitantes daquclla Villa c ~u'a
p-ubliea s.egurança: hei P,OI' bem que, clesmeID'T
bi'ülldo-se da Villa de Aquirús aquella parte do
seu termo que actualrnen~e pertence ii Freguezia
do Ar3caty, seja uniJa á Villa do Aracaty, para
d'ora em di<lnte ficar incorporarIa no termó della.
Ao l\lesa do Desembal'go do Paço o lenha assim
entendido e faota executa!, com os despaéhos necessarios. Palaeio do llib de Janeiro, ém 16 de
Fevereiro de .I ~ho. - Com a rubrica d'EI-Rei
Nosso Sen ~Ol', - Acha-se a {l. 103 v. do Liv. 2" de

'Reg. das' O"Cle.iI.'s e A lvr.rás da Mesa do Desembargo
do Paço.

.
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ManuRcripto 3111hentico.
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TendO-me representado~ ManoeI dos Sa'ntoil
PO,rtugal, ser filho ,Jlrimogen}to da fallecicla l D.
(
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ANNO' DE 182().
Francisca Maria da Con"ceição, ultima administradora da Capella insl'ltQi\1a pelo Conego Antotonio Lopes Xavier nesta Côrte, na rua Olltr'ora
denominada do Bom ~esus e hoje do Sabão, supplicando-fl1e por e~te .'esp,citQ e por ter sangue do
instituidór, e pór ser l1érdeiro e tes[amenteiro da
sobredita sua mãi, eu lhe confeJlisse a administração da,mesma Capella, bem como ella obteve
como succe~sora e testaOlen~eira de eu mariiIo e
pai do 511pplicill1te : hei por bem fazer-lhe mercê
em sua "iua da admini tração da mêncion'ada Oaopella instituiria 'pelo sobredito Cunego, não occorrendo prejuizo de terceiro, e tJbri'gando-se
pOI'terOlo, nã'ó s6 a conservar o patrimonio da
mesma Capena', mas tambem a restabelecer o
hospital que lhe- pel'tence, ponelo e reciu'lindo a
melhor eS1.ado tu'do que fôr concel'nente ao pio
fim de sua instituição. A Mesa uo De embal'go
do Paço o' ten ha as~im enten<l'ido, e faça ex:ecu~
tal' com os despac.:ho' nccessarios. Palacio elo IUo
de Janeiro, 2'2 de Fevereil'o ele 1820', - Com a
rubrica d'EI-Rei Nosso Senhol'. - Aclta'-se a
fl. 1 10 V. do Liv. 2° de Decretos dirigidos ti Jllesa dô

.

RESOLUÇÃ.O DE 2lJ.l)E FEVERillR

..
f

l\Ianuscl'ipto aulht:nlieo.

9 Deseml1argador. João Ignaci'o da Cunn:J requeren, expolit!o. q,ne tend'u-I he S na ~lagesraae
feito mercê ue o nUlfillal' Juiz Conservador dos
I
I
'
Contrilctos Reae, uns Dizilno', dignando- e de
e'tabelecel' a e·té lu~al' o ol'dl~nadu 'de 500 ' 1'5.,
por imme.liala re,;olução de 18 .Ie Outnbro do
anno pilssado, tomiltla em e0nslllla do Conselho
da Fazcnua., rogal'il il 8uã Magl~:t~U(: q,ue, tendo
altenção a estar o,supplicante iii de milito autes servindo o lugal'lIe C'on~er\'all'Gr dos Contractos Reaes
dos Dizimo~, e ser u ordenado e'labeleci(lo a qualqner emprego.Jevilfo a q~lelll o sene pelo eu tra·
balho, fos8e seI"\' ido fãzer-I!lr. a gra<,'a de ma ndar declar'al' que o snpplicilnte vença o llelerminado 01'denillfo ([estIe que se achil no ell'ccti 1'0 exerci cio
do dito lug:lI'. Respondeu o IJcsemr)argado~ Procurador da, Fazem1a que o snpplicante fl'í nonieado Juiz Conservador dos Conlractos Ileaes uos
Dizimos por decreto de 12 d~ OUlubro do anno
proximo passado, tendo ao depois o onlenado
DesembargO' do Paç()'.
de '300:jj) I'S" que lhe foi concedido p,ela real resolução de 18 do referido mez e anno, nãô tem
titu\Q algum de ju tiça para vence.: este ordenaDE,CRETO DE 22 DE FI(VERErRO.
do- desu.e o anDo de 1809,. em que serl'Ío até o
presente o lugar .de Juiz 'PrivulÍ\'O dos mesmos
Manuscripto authenticQ.
contl'actos P91' I?"o"i~ões (10 Conselho sem perceber
,
]
l' •
"
,
- ,I
Julgando conveniente,'reunir na mesmll Repar- oroena( o a gum ~ por I,SSO que nao esta, a nação do Cornmb-sariado das Trop'ls do Exercito quelle tempo creado o mencionadu 'lul;l'ar, nem
de Portugal destacado nesta Côrte a incumbcncia e tabelecióo o referido orllenaelo. J-I e éomtudo
do fornecimento dos generos em especie qne ~'en de huma equidalle muito bem en.tendilla a sua
cem as tropas de.sta guarnição, e os Officiaes do pretenção, Ror i. so,.;que elle senio com ell'eito
Exercito do Brazil ql),e tem taes vencimentos,: S9U ? lugar de Juiz Privativo dos referidos contracien'ido ordenar que tio Iode Março do, c.QI;r/:lnte tos em todo o tempo sem ordenado algum, o
arno em uiante se principie !1 fazlH pela refel'ida qual lugal' era o equivalente dest'e, sem outl;a
Repartição do Commissó;lri.ado aqllelle l forneci- diITerença mais do que a d-o nome, e não foi (ta
real vontade de Sua l'rI"agestade que este ordemento el~generos em especie, tanto aOs Regi~
me,ntos e BataU1ões das Tl'opas de Linha da guar- nado fosse jilmais pago á custa dos respectivos
nição da CÔI'te, '001')10, aQs Officiaes Generaes e contractadores, como em todo o outro tempo
mais' Officiaes do Exercito do Bra7.i\ que tem taes se praticava; que por tanto se devia consnltal'
vencimentos a ti,tulo d~ menestras, satis[azendo- ,a Sua Magestade nesta confo.rmid.ade. Parece ao
se-lhes e8tes forn,ecimentos de gel1eros pelQ ,rnes- ,Conselho o m.eslOo que ao Desembarg,ador ~ro
curadol' da F~zen~la, co~n, g~em inteirurnente se
1~0 n:odo : na mesma· propor.çãp pBr que tem
ildo;lol'nec!dos pel<\ IntendeQcia da ~larinha, em cQnform~. RlO (ré Janeu:o" 7, de Fevereiro éfe
quanto não estaboleç'o 9 reg\llamentfl que se ha 1820.
-- Resoluçii.o. -Como parece, Pa1acio daBoa Visd~ ?bscl'\'ar para o future neste I'amo de serviço
ml,litar; por tanto pel"Ü meu Real Erario se abo- ta, 24 àe Fe.ve eiro d'f 1820. -Com a rubrica de
.narúõ regularmeJlte á sobredita Repartiçã.o do Sua l\Iages'tade. - A clza-s~ no Liv. 1 ' e RegisJt~ de
Commis ariado aii q,uantias que para estas.de'pe- 'çonSlLlta,s do Conselho da Fawí4a,. a '/l, 146 v.
. I
.
zas se abona vão ú Intenllencia da ~La,rinha" PQr e 147,
onde ficarú oessantlo desde a referida época do
I
')
·1
1° de M,a~ç~ em,diante, devendo-se na competen-'
nEs'oLuÇAÕ j)E 2lJ. DR FEYEnnmO'.
(
.
's
te,Repal'tlçao do mesmo ;Erar~o tomar mensatlrnenAvulso. I
.le conta ao Deputado Commis ario do Commissarjado, como se pratica com o 'rhesoureil'o Geral
Sua l\lagestade EI-Rei N ossd Senhor, por sUa
das Tropas. Thomaz Antonio de Villano,'a POI'- hnmediata resoluçãO' de ~4 de Fevereiro do cortugal, etc. Palacio do Rio de Janeiro, aos 22 de rente anno, tom3Ja em consulta do Conselbo da
Fevereiro d~ 182o..-Com a rubrica de Sua Ma.: F,a'zenda de J 8 de J un ho de' 1818, foi servido,
gestade. -Aclza-~~ a {l. ,48 e tt. cio Liv. 2,0 de De- além ele outras pro'videncias- ramptial' as que iii
cre103 na Secr;etaria da Guerra.
ante~ se aéba"~ qadas pelo, alvàrá d'e 1:5 de Novembro de 18:06, a respeito dá concessão de franqüias, permittindo quP. o pra'zo dellas, depois de
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.r:concedid'.ls, possa ser prorogado por mais de
hum termo, .0 que se deveria entender, precedendo verilicação e conhecimen:to de causa justa,
como já tinha ,~itlo decla!'a~o no decreto de 9 de
S.etembro de 1747' E pal'a constar geralmentil.se
manda fazer publica a sobredita real rcsolução
,por esta fórma. Lisboa, 14 ue Junho de 1820.
.:.-D. Miguel Antonio de Jliello.• - Joaquim José
,de Souza.
:DECRETO DE

26

DE !FEVEREIRO~

l\1anuscripto authcntico.

'Havendo determinado, por decreto de 22 do
.corrente mez de Fe."ereiro~ que se reunisse na
mesma Repartição do Commissariado das Tro.pas do Exercito de Portugal destacadas ne~ta Côr.te, a incumbencia do forneéimento dos generos
em especie que "encem as tropas desta guarni·
ção e os Officiacs do exercito do 8razil., q~LC tem
.m~nestras, de"endo prinCipiar-se o fornecimento
pelo Commi~sariado do 1° do proximo mez em
diante, época em que deve ccssar pela Intenden-cia na Marinha: sou servido que no meu Real
Erario se ab'onem á sobredita Repartição do Com;missariado, com a precisa regulal'idade, as quantias que para estas despezas se abona,'ão á 10tendencia da Marinha., r1estinanu~He fi Contadoria, por onde se deverá tomar a conta ao D'eputado Commissal'io, Albino Gomes Guerra de
Aguiar, do mesmo modo porque se pratica com
o Thesoureiro Geral das Tropas. Thomaz A.ntQnio de Villano,'.a Portugal., ele. Palacio do Rio
de Janeiro, em 26 de li'ever'eiro de 1820. -Cotn
a rubrica d'EI-Rei Nosso Senho·r. -E:ctrahida do
Liv. 5° de Reg. de Decretos dos annos de 1818 a
Jlarço de .J 8~0, a {l. 194 'V.
,pl\OVlsio DE

28

DE FEVEREIRO.

Manuscripto authentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Bra7.Í1 e f\Jgarves, etc. Faço saber a vós, OudeJor da Comarca do Maranhão,
que senuo expresso na lci d.e J 8 de Outubro de
1806, que ás contas (:as casas da lUisericordia assista o Provedor da Comarca, o qual Dão se deve
entender outro senão o Provedor da Comarca que
tem <> seu regimento incorporado na ordenação
do liv. iO tit. 62; e chaQ1ando a mesma lei na falta deste o C orregeeJ 01' da Comarca: hei por bem, e
mando vos que assistais ús contas que annualmente d(lve dar a Casa da l\'lisericordia dessa Ci.dade, executando a referida lei em toda sua exten ão pela parle que vos toca, dando-me conta
de assim o haverdes cumprido. EL-Rei Nosso Senhor o mandou pelos Ministros abai~o assignados, do seu C onselho e seus Desembargadores
4.0 Paço, João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a
fez no Rio de Janeiro, a 28 de Fe'l'ereiro de
1820.-Bernardo José de Souza Lobato a fezescfever.-Bernaruo José da Cunha Gu~mão ç
f aseonc.eHos. -=- 4-n~onio Felirpe Soa~'~s de ,Ap-

dracle de llrederode. -51 c/la-sé a fl. 9 e v, iLo LifJ.
5° de Reg. das Ordens qlJll fe expedem pela Mesa do
Desembargo do Paro.
DECRETO DE

29

DE FEVERBIRO.

Manuscripto authcntico •

Thomaz Antonio de Villano~'a Portugal, etc.
Ordene ao Thesoureiro Mór deite que entregue
ao Reverendo 8ispo de l\iarianna a quantia de
d :30o:tiJ rs" f(ue SOI1 erviuo mandar-lhe adiantar
para as uespe1.as da sua sagração, e ql1e deverá
ser· lhe descontad{) pela quinta parte nos futurgs
;vencimentos de sua congrua, pilra o ql1e se expedirão as convenientes participações á Junta da
Fa1.cnda da Capitania de Minas Geraes; e com
conhecimento de recibo será levada em conta a
referida quantia ao mencionado Thesoureiro l\'lór,
por e. te rleCl'eto sómente, sem embargo de quaesquer leis ou disposição em contrario. Palacio do
Rio de Janeiro, em 29 de Fevereiro de 1820. Com a rubl'ica de Sna l\'lagestarle. -Acha-se a {l.
186 'V. do Liv, I ° de Reg. de Decretos, Alvarás,
etc., de 1808 a 1820,
,PROVISÃO D'E

2

DE MA:RÇO.

.l\Ianuscriplo aulbentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino 1Jnido
de Portugal, Brazil e Algar'l'es, etc. Faço saber a
'Vó.s, Vigario da Freguezia da Villa dePorto Alegre,
que, sendo-me presente, em representarão dos
Officiaes rla Camal'a dessa Vma, o incivil comportamento que com et1es em corporação seguida de seu estandarte tivestes no dia dos meus
faustissimos annos, negando-lhe o civil cortejo
praticarlo pelos vossos antecessores, e por ,'bs mesmo, de recebei' a Camara com aspersorio á porta
da mat1'Íz, e de vi-la acompanhar á sahida, aggra'Vando-vos de mais esta inci vilidade com o escandalo publico,de alterar a ceremonia na ministra'Ção da paz e do incenso; e "erificando-se estes
factos pelas informações que mandei tomar pelo
GO\'ernador e Capitão Geral, com audiencia vossa, na qual não produzistes I'3zão alguma attendh'el que vos excuse de tão estranhos pl'ocedimentos; e constando-me, por informação do. Desembargador Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda
que o costume gel'almen te praticado e<>m as Camaras, ou seja em Portugal, ou nos Algarves,
ou finalmente no Brazil, quando et1as ",;io incor.:.
poradas àssistir ás festhirlades solemnes 11-:lS Igrejas, foi sempre o de receber-"e á porta da.Igreja,
ministrando· lhe agua benta e acompanha-la até a
mesma porta, na sahi:la, Ujinistrando-lhe tambem o incenso no evapgelho pelo DiaGono' e~a
paz pelo Subdiacono da missa ~ tendo.a tudo considera,ção, e ao m~is que, cO}ll r,espo ta do Desem·
hargador Pl'ocurador da minha. fi'eal"Corôa e ~a.
tenda, com cujo p-arecer fui sêniào conformar.
me por migha immedia,ta resolução de) o dó Dezembro do ann o passad.o : h~ i por pem e mandoros, c '.l0~ yos.s,Q~ sup~essores, que procedais nes·

,

,

,

.,
ta fÓl'ma geralmente 04sen ada em oeca iõe semelhantes, sob pao1a de 1Jeal'de incul'::o no meu
real de agl'ado ç dns mais que re::ervo ao meu
real nrbitrio. Cumpri-o assim, f'nzendo regi tal'
esta nos eompetente li HOS da Pnrochin, pnl'a a
todo tempo constar que eu assim o houve POl'
bem. -EI-Rei osso Seu hor o mnnrlou por P.1I especial mandatlo pelo l\lini tI'O abailLo' a ::ignados, do _e!l Con elho e seus DC!'embarglHlores
do Paço. João Pedl'O Pílaynard da Fon ecn e Sú a
fez n o Rio de Janeiro, a 2 de ~l,frço de 1820, Bel'Oàrclo José de Sou7.n Lobato a fez escl'ever.Bel'Oardo J,osé dn Cunha Gusmão e Va ooncellos.
-Antonio Felippe Soares de Andrade de Brederode. - A cha-~e a {l. 9 e 10 V. do Liv. 3° ele Reg.
r

das Ord§l'lS que
do Paçer.

fe

ea;pedem pela Afesa do Desembargo

PROVISÃO ;n~

3

DE MARÇO.

lIIanuscriplo aulheolico.

Thomaz Antonio de Villano,'a Portugal, etc.
Faço saber ti Junta da Real Fazenda da Capitnnia
do Rio Grande de S. Pedro do' Sul, que sendo
presente a El-Rei Nos o Senhor, pelo dito Rcnl
Erario, a SUa conta de Iode Outuhro de 1 S 18,
ollicitarido a deei ão de outra antecedcnte de 6
ue Setembl'o de 1816., relativa ii execu~'ão promovida pelo Juizo da Corôa nessa Capitania,
contí'à)o:'.io Antonio Calvet e seu fiador o Coronel José ,Antonio da Siil-eil'a Cas-edo, pela quantia liquida de 5:652.Jj)50o r ., I'e to do seu contracto de carne verde rle vacca arrematado pelo
tl'Íennio de 1813 a 1815: roi o mesmo Augustc;>
Senhor servido determinar ao dito ,'cspeito, depois de ser ouvido.o Desembargarlar Procurador
Reg'io, que a mesma Junta mande prosegllir os
termos da cobrança daquella dil'irla, cujo." autos se rlizem a"ocados para o Juizo rios Feitos
da Corôa da Ca a da Supplicação de~ta Côrte,
ou pelo traslado deJles que del"Ía (l0ar no Juizo inferior ou no ~~aso de uão tel' ficado o Iraslarlo,
promovê-la de noyo pelos meios ql~ são privativos ti R.ea1 Fazenda; por quanto, na conf'urmida~e do regimenlo, § 88, o Jui7.0 /105 Feitos da
COl'ôa não conllece de aCyão no\'a, fóra das 15 legua , donde estú a Casa da Supplicação, e menos póde a"ocar fora daquella rli:;tancia a acções
começarIas em outro Juizo, que a sobl:l'dita execução f'osse em virllllle da enlença em julgada
contra o deve 01', quel' unic<lmenle por meio· execnti \'0 ue penhora, pois que em regra as execuções de.vem ~er feitas no furo rio executallo, em
ql~e tOl~ seus bl'ns, c nelles não tem lugar a clechnatol'la, ne,m por oonseguin'te a ~Yocatoria. O
que se pai tieipa ii mesma Junta para sua inlelligen'cia, neste e oylro ca o , e para que assim o
cumpra como nesta se lhe-nrllena. Jo é Fel'Oando de Castro a fez no
de Jlineiro, 1) dr. l\larço
de 1820. -Antopio l\larianno de Azevedo a fez'
escre"el·. - tllOl1.1.fJz Antonio de ViIlano"a Portugal. -;-Ea;tr(lhida a {l. t 68 tio' Liv. 5° de Reg. de

mó

Provi ães m'pedi/l(ls pela CÇ)ntadoria Qeral da segltnda RepartiRão do The:souro.
TOMO ln.

'.
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DECRETO DE

7

DE MARÇO;

1\I ao uscri piO au lh(~nlico.

Attendendo aQ que me representfll'ão José Luiz
;\[endes'e C.o, boli 'al'ios nppl'oyado re:idente·s
ne, ta Côrle, c ao quanto convém fi saude publica que haja nesta Côrte e Provincia em venda
publica a agua das caluas da rainha: hei por
bem conceder-lhes o pridlegio exclu iYO por
tempo de dez annos, para que no ref'I'I'ido tempo
sómente nesta Provincia, elle po.,ão mandar vi~'
pal'a se vender a agua das caIrias, de"elHlo ,'endêla ao rllhlieo por prcço modico, e dando-5e-lhe
o auxilio quc preei:;arem para ser bem aoondieionada e tl'ansrol'tada regularmente. A Me a do
Desembargo do Paço o tenha a' im entendido, e
faça exeeut:tr com os de paeho uere:sarins. Palaci o do Rio ue Janl'il'o, em ? de Março de 1820.
- Com a rubl'Íca d'EI-Rei MsO Senhor:-Acha,~e a {l. 106 v. do Liv. 2° de Decretos e A lvards da

Mesa do Desembargo do Paço.
PROVIS,io DE

13

DE lIIA.RÇO.

Cul!. B'·3Z.

D. João por graça rleDeos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e A I"'arves, etc. Foço sabei' aos que esta p"ol'i~ão virem, que, ~endo-me
presente o methodu irregular com qlle em algum<l" Alfandegas de,te Reino -e uominin se PI'Ocede DOS despacho' do' na dos que tocão os respecU,·os porto por fl'anquia: fui servido ordenar
ao ,Conselho da minha real Fazenua qlle expedisse a orden' necessarla a toda a' suhreditai
A.lfandegas, para que nos casos de entrada de
na' ios quaesqucr por fl'anquia, que desc<lITl'guem
alguma carga' e P!'etelldão (juro. o rc,to seguir
lambem por fran'lnia para outro porto, ou em
ultima derrota, se observe a regra ue uar ao
l\lestre do navio o manifesto original, e hnma
lista da carga l]ue despachar em carta de omcio
dirig:da pelo Juiz da Alfanll '3a dvntle l'ôr assim
despachado o nado, rara o Jn'z da A.lfandega
do porIa a que se tlestinar, afim de que por
e tes documentos authenticos ali se possão fazer
as comhinações a nnal neces al'ios, evitando-se o
extravio e de'agradaveis conte tações que do contrario podem ler lugar. E para que e:;ta minha real
determinaçiio tenha o eu devido eITeito no expediente das sobreditas Alfanuc[as, a mao dei [azer publica por meio de ta. E1-Rei osso Senhor
o mandou pOI' seu especial mandado pelos MiniStros abaixo assignados, do seu Conselho e dro de
sua Real Fazenda. l\1anoel.José de Souza Franca
a fez no Rio de Janeiro, aos 13 de ~larço Ode 1820.
-A.ntonio Felicianno Sel'pa a fez escre,·cr.-Luiz
Barba Alal'llo de Menezes. -Dr. Franciseó Xaxicr da Sil\'a-Gabral..
CA.RT,\ REGa DE

16

DIl MARÇO.

lIiaOlJscripto authcntico.

Luiz do Rego Bal'l'eto, d{) meu COllselho, Govemador e Capitão General da Capitania de Per-

J8

...
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'.nambucô. Amigo. Eu El-nei vos envio muito do ,registo das folhas, '5So:tf; 1'5.; Thesoureiro ,
sauuar. Sendo-me pre:i"ente a vos,a conta de 2 5'oo:tf; 1'5. ; Porteiro, 2!Pf/j) 1'5.
de Ago to do COlorente anno, ~obl'~ as reformas
Mesa d:r Inspecção du afgod'ã'O.
dos abu os que no commercio do algod.'o dessa
Deus Inspecto'res, caua hum 6a0W> 1'5. T Escrieapitania se tem introduzido, com gravamc dos
lavradores commel'ciantes do dito genel'o, e gl'an- vão do registo, Soo:tf;. rs.; Porteiro, 240:tf; 1'5. ;
l\leirin..ho , !250:tfi rs.; dous l\larcadores,. cada
de damno ela min ha Rcal Fazenda; e querendo
quanto antes promo\'er a utilida~lc d~s Lneus fieis hum, L.20:tJ; rs. ; Escrhã'O da I3lllança, 550:tf; rs.
Secretaria de Estado dos Negocios do Reino,
vassallo na parte do in teres~e que tem" nlio,
sómente no trafeo-o de hum tão impOl'lante ar- em 2{~ de Julho de 182.0.-José Joaquim Caroeiro
tigo de commercio, mas na boa arrccadação dos de Ca-mpos.
reaes direitos applicados fi manutenção, da causa
publica e corpo politico do E,tudo : fui sen'ido
PR01'ISÃO DE 16 DE M!:RÇ'O.
resolver, que ,logo que receuerdes apre en,te,
Maollscripto aUlhenLic?
,
façais eOIl1 toda a exactidão cessar o clandcsLJoo
manejo dos imprensarLos do algodão uess.a Praça,
,O'. João por graça de Deos, Rei do' ncino Unifazendo re('.olher todo o que ,'iel' ao grande ar- do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço 53mazem <Jlé agora denominaclo da Inspccção, que 'ber' a vós, Governador da Capitaoia do Piuuhy,
sCl'1'ia ele Alfandega do elito gcnel'o, com inteira
que, attendendo ao que me representou por vosjndependcncia da M~&á da J)l'pec~ã@-, a qll~ t:lO . 5a \'ia a Camara. da, Villa da Parnahyba sobre a
sómente toca o Teriflc,ar a qualidade do l'c['qric!<;)
faltà em que se acha dç llluna Cadeira de gramartigo, sendo o peso vU)lifir-ado primeiramente na
malica larina, que fú oulrrora tel'e, achando-sc
Alfandega para os arlic-"s de compra e !lrnharque,
em grande augmenro d'c popul'ação e riqueza:
afim de ~e cI'ital"para o futuro oulr'os alguns con- , hei por' bem re 't'aurar a Cadeira de grammatíca
flictos de jurisdicção entre os O/Iiciaes de Jlllma l'atina que ali hou ve para ins,trucção da mocidade
c outra ca a fiscal, seguinrlo-se na fon:na1idade com o ordenado -que lhe (oi assignado. El-l\ei
do de pacho, não sômente as n,o'r.,mas por 'ós ex.- Nosso Senhôr o rnal1Llou por seu' especial mandapostas, mas tudü o mais que 'a Junta da ne,al (]o pelos ,Ministros abaixo ,assignados, do seu
Faz.enda dcssa Capitania, a quem nesta.,occas.ião Con elho e seus Desembargad'ores rIo Paço. João
se expedem pelo Dleu Real Erario as competen- Ped.·o l\laynard' da Fonseca e S'á a fez no Rio de
tes ordens, i ulgar con ducent'es para a J)oa admi- Janeiro, a L6 ue Março de'18w.-Bernardo Jonistração do dizimo e. imposto de lodo o algodã() sé d'e Souza Lobato a fez escrel'er. -Bernardo
dessa Capitania, pagamento de armazens e ela José r;l'a Cunha Gusmão e VasconceHos. -Ant'oprensa, qne 'tlel'e qL1anto antes trabal11ar logo de- fI'il) Felippe Soares de ÃndJ'ade de Brederode. baixo da admitiislração real em utilidade publica, Acha-se a IJ.. 10 e L I V. do Liv. 5° de Reg. das Orpagando os donos dos na~'ios de de peza que na dens que /e expedem' pela llfcsa do D'ese71!bargo do
pres ão das. accas se fiz~r, vi~to que e;ta_ reduh- - Paço:
.
da unicamenle em proveIto das embarcaçoes p'elo
augmenlo do frete: e hei pOl' bem que 05 Officiaes
DÉCRETO DE 17,DE ~J.\.RÇO.
empregados pas,em a servil' 05 offieios de liuma
l\fanuscripto alltlientico.
e outra casa, na fÓl'ma -que se pl'opõe na vossa
informação, yencendo pOl' ora 05 mesmo; o'l'de':,
Deferindo,p que' me representáJ'ão os habitannado que percébião, e creal' de novo 0'5 omcios t~s e pais de famílias do Julgado dp. S. Romão
de nlarcatlOl'e e de Escrivão dos armazens, à~im Comarca r;le Paracatú da, Capitania de l\Iinas Nocomo o de Thesolll'eiro e Escriviio das folhas dia- ~'~s; sobre a necessicfade que ali ha de h1lm3 Carias, e de Escriyão do registo delle" "encendo' deira cf.e primei'ras 1etras para instrucção da moeste, até nova delerminação minha; os ordena- cidade: fIei por bem crear no referido Julgado 3
do apontados na ,'ossa informação. E pero do mencionada CadeiJ'a de primeiras fetras com o
zelo com que me ser'l'is, hajai d~ dar o mais mesmo ordenado qpe tem as mais Cadeiras da diexacto e pleno eumprimento a esta minha real ta Capitania. A l\1e!la do Dcsembargo do Paço o
,determinação; o que 1'0s. hei por muito recom- tenha assim,entendido e faça executar com 05
mendado. Rscripta no Paíacio do Rio de Jaoeiro,
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeir~.
aos 16 de Março de 1820. -REI com guarda. - . :17 de' Março de IB'io, - Com a rubrica deEIPara Luiz do nego Batret,o.
nei. Nosso Senhor. -.Jcha-se a fi. 108 v... do Liv.
2° de Reg. dos Decretos e A lvurás da Mesa do Dr.EXTRACTO DA nELAçAõ.
sem,hargo do Paço.

qes-

Officiacs da Alfandega do algodão.

Admini trador, 600:tb 1'5.; EscrÍ\'ão da receita,
360:tf; 1'5.' dito do dizimo, 400:tf; r .; Juiz da
Balaoça, 500 . 1'5.; seu. E cri I'ão, '550:tf; 1'5, ;
hum Capataz, 30o:tf; 1'5.; Eserivão dos Ârmazens,

360 r.; Guarda l\'1ór, qoo:tf; rs. ; Escl'Í\,ão do
embarque, 30o:tf; L·S.;' F~el do embarque, qoo:t/J
1'5.; E cri vão das folhas diarias; 25o:tf; rs. ; dito

PROVISÃO

1m 17

•
Mannscripto

DE

,

MAnnCO'.
"

autl'e~tico.

"

Thomaz Antoni~ de Yi1Ianova Portugal, etc.
Faço sabel' á Junta da Real f,azenda dorpará que,
sendo presente a Sua l\l.ágestade El-nei Nosso Se·
nhQI' a sua conta dàtada de ? de Agosto do anno
r

ANNO':OE 1820.
. proximo passado, em que partircip:lva ter daelo mo Sacramento para reterem os bens ?l capellas:
pelos cofres da sua T1H;~ouraria Geral ao PI'ove- . que lhes tenha resah'ado a provi ão. de 15 de Fedor e Irmandade da Santa Casa da Misedcordia vereiro de 11J1JO, tanto porque esse 'al1'ará não
a quantia de '800:t/) I'S. para ~OCC(1rrn dos poures trata de cncargos pios, como porque clle na Sua
que soffr8rão o flagello de bexigas: foi o mes- letra c espil'Í~o não deve entender-sc." além dos
mo Augusto Senhol' senido acudir com os seus bens que essas Irmandades possuião' até a<juelle
augustos, 'piellosos e paternaes sentimentos e l11 tempo, não podoendo entender-se sem offensa dos
approvar para hum 11m tão justo a mencionada mais solidos, pTincipio-s d'a a'dlllinistl'açãn publica
despeza. O qne se participa ~ JIIFlta para assim e elas leis posteriores, que pelo referido alVal'll
o ter entendid,o, João Carlos Co J rêa de Lemos fossem as mesmas Irmandádes habilitadas pal'a
JUDiol"a fez no Rio de·Janeil'o',. em 17 de M'arço novas, mai,ores e illitimaelas adqnisições, nem sell'de 1820.-João Call1as COI'rêa Lemos, no im- do yel'osimil qne, querendo Sua Magestade .bepedimento do, ConVado[" Geral" a fez eserever,.- neficiar o COlIIlDCl'cio e culrul'!l das tel'ras destes
Thomaz Antoni-o de' ViIlanol'a Portugal. '-E.'v- Reinos, para a justa' felicidade e necessal,ia 'subsistrahida dn Liv, de Reg, das Ordens c.'1:pedidas á JUIl- tencia dos seus povo-s, em que tanto interes-sa· a
Igl:eja e o Estado, abo'lindo- para este eITeito 'geta da Faunda'~o Pm'd, a {l, 2,
rai e indistinctamente todos os-sobredilos encat''''
gos, ainda que foss.em impostos a henel1cio das
EDITAL DE 20 'DE lIlAnço.
lHisericordias, que siio da sua irnmedita protecção,
lIIanuscripto aulhcn tieo,
hOlHes'e de permitti-Ias- a estes corpos, nos quaes
~ogo se rel'undirião .todas· as outras Confrarias,
O~col'l'endo varias administ,rações de cap.ellas
para con~eguil'em indi'r.eel;'lmente 'por este meio,
e aDnÍ1~ersaJ'ios a pedirero- a aboli~'ão dos vinculos o que 'pelos meios legitimJQS não· poderiãú obtel'.
insignificantes- e seu's encargo, e entl'<\O.lo em E pal'a que assim se haja de observar, se ma.ndão
duvida se ue,'ião abolir-se os encarg'os e~ legados públicar POI' esta maneira as sou.reditas rcaes redeixados ús Irmandades do Santissimo, impostos soluções, Lisboa, 20 de ~arço de 1820 - Aleem bens de raiz, e ainda mesmo as qapellas que xandrc José Fcrreira Castell0,,- A.ntonio Gomes
se acl)a\'ão, na sua administração, dllvi.dando,..se Riheillo.
- ,
jgualrnent!l se se d.e,,'iiio abolir e extirlg.uir as pensões e encargos estabelecidos a favor elo cu,lto u~
AVISO DE 28 lIE MAUÇo'•.
vino e daj; Irmandades- de Nossa Sen.hora, os,deixad'os para dotes ele orfãs ,e mulheres honestas,
l\~an'l1scripl'o aulhentico.
creação e educação de expostos, as pen'sões e e~
'II\m, e Exm, SI'.-E1-Rei Nosso Senhor, ancargos dei.xados ás ~lisericordias, e para se disnuindo ao requerimento de Joham George Baner,
tribuirem em esmolas a POUI'OS e necc~silados,
artifice allemãp, que ficando no real serviço, não
como tambem os constituidos a favor de collegio's
ôpstante ser findo o tempo do sen engajamento,
de educação, ou para se CI earem e edúcarem os
pretende ser pago com os mesmos vencimentos·
meninos desauipal'ados de hUill e outro sexo, ,pOI'
de seus comp.anlJeiros empregados na CapUan'ia
issQ que a lei de 20· de ~la.rço de 1'796 que 1nsde S, Paulo: he servido determinar que o snpplitaul'ill'a o § 21 da de 9 de Setembro de 1769', uecante,sendo empregaáo na fortaleza da Conceição"
clarára por abolidos todos os cncargos sem fazer
e casa das armas cOllveníentémente, tenha os
excepção, E sendo presentes á Sua Magestade, em
mêsmos vencimentos efue aquelles de
Paulo,
consulta ela Mesa do Desembargo 110'Paço, os moob.ervanc\o-se com e\le as mesmas condições q.ue
ti.os porque parecia l!everem su·usis-til' os sobccos out~'os aceitúrão, e ,'ão por copia, na parte
ditos en0al'S'os e capeJlas'adefuiridas pelas confraquê 111e fO'rem applicaveis. O que V. Ex. Jarií
rias do Santissimo, e ainda depois do mencionapl'e ente na Junta da Fazenua do Arsenal Real
do a.lvarú de 20 de' Março de 1796 : foi o· mesmo
Militar, para assim se e1liecutar. Dcos guaTde a
Senhol' servidl) detel'minar por sua peal J'esoluçiio
V, Ex, Paço, em 28.d·e Mal'ço de 182()'; -Thode 20 de Junho de 1,8f> I,. tomada na dita consul;:
ma7, Antonio de ViLlanova POI'tugal. -Sr. Vice.nta, que a Mesa dcvia obseuvar literalmente as
te,Antonio de Oliveira·,
leis esté\belecidas e existeptes,. não seguindo pra-,
tieas, nem US{)!\ ou estilos em cOl1trario,. decla- CONDIÇÕES propostas em consequencia das reaes 01'rando POI' outra especial rcsolução de 4 de De-'
dens~, pelo Official' Maior da Secretaria de Estado
zembro ~de 180.2, tomada em n@<va consulta, que
dos Negocios Estrangeiros e da Guel'l'a,. Camillo
,ubio ú sua real pl:esença,. depois de ser ou 1'ido
Martins Lage, aos lIfesb'es Espingal'dei1'os Pi'uso Procurador da C
a, que a legislaçãú que resianos aba,'.a;o assignados , as quaes elles aceitál'ão,
gia sobre a aboliçãe dos encargos pios, óenhum
c se 'obrigão a cumpri!' ponÜl.atmente" cada lIum
exccptnára, antes expressá'rneJll'e havia dissoll'ido
peta par'te que lhe toca.
todas-' e até, os Pl'OpriOS vinculQs a f'avEH' das UI'",
g~l)(}ias do Estado., por seI' a c>l1usa publica suI'.' OS mestres E pfllgardeiros abaixo assignados
perior a tod~s e quaesquer 0~tra5 caU9as pias, renô"ão por cinco aonos o anteriol"con~racto pelo
como já havia deolarado em outlia especial reso- ql!al entl'úrão no sel'viço de Sna IUegesrode' Fidelução de 116 de Noverpbro de 180 I, sem que pos- Ijssima" com' as-rilodificações espeoificadas nos
sa senil' de argnmento o alvará de :10 de Julho seguintes artigos, para serem cmpregados na
.d.e 1795, que habUitou as, C'Onfrarias do Santi~si- Capitania dc S. Paulo naquelles mistcr.es quc são
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.propl'ios ~e seus omcios, nos quaes se occupal'áõ
com,telo e assiduidade de ~I'abalho que de,'em,
sem que por pl'Íncipio algum possão excusar-se,
salvo estando doentes,
• 2." Obl'igão-se os referidos me tres pelo sobredito espaçO t1e cinco annos deste novo contracto, a trabalharem na fabrica em que forem
empregado , não só na qllaliuade pai' que cada
hum vai abaixo designado, mas tambem em
qualqller outra para que tiverem capacidarle, a
saber: João Koenig, serralheiJ'o; EmanllclKrastz,
coronheiro; João José Dermom1irp, forjador dc
Ganas; ElIstasius Lcbek, forjador (l polidol' de
~anbs; João Julius Lebek, ferjador, bl'ocador,
polidor e amolador de llanos; Benjamim Baer,
forjador de baionetas e de lOllas as ferramenta ;
João l.\lartil1s Riga, serralheiro e forjauor 1 João
Daniel Vogl j forjador,
1>." O' l'('feridos !lIt,stres partil'áõ desta Côrte
para a Capitania de S. Paulo, logo que para isso
receberem orue(lll, As de pezas do sou transporte
.até o lugar do !leu destino onrle,lIão rle ser empreITado seritõ Ú ousta· rIa Rp-al Fazenrla,
q." EUe estarilõ sllgeitos na fahica onde 1'0...rem empregados, ao Administrador ri ~lla, debaixo
da ordens do G I ernaúor e Capitá'o Gelleral da
Capitania: o lhe olJedeceritõ em t11do que respeitar aos seus cifficios e obrigações, em. dlll'ÍLla
alguma. Quando porém seja preoiso, o rllesmo
Admini~tradol' os ad verLiriJ, e porá ponto em seus
venúilllento todas as \ czes que.• sem Oloti 1'0 i llstO,
deixarem
trabalho; e se a au,encia. do sen-iço
fôr mais dilatada, ou no ca o que 05 ditos ~les
tres 'se achem cOlllprehendidos ern álguma falta
de maior con idera 'ão,
A.dministrador da rabl'ica daeá dis~o inlluediatamente parte ao Goverüador c Cap,il_ão General da Capitania, p:Jra pro\'er de remccLio como .fôr ju to,
S," Dllrante o prazQ de cinco annos do presente contracto, e tão órnente pelo tempo do mesmo, I'encerilÕ (' ditos me tres 60:tj) ró'. pOl' me7,
cada hum, e i to em quanto a fabrica sc não
achai' em actividade e não houver huma tarifa confôrme a qual o. mesmcs l)'lestres pos 'ão ser pagos
por peça, li pl'ÓPOI'Çiio do tralJalho que fizerem.

°

°

6.' ,Logo porém que se liverem datlo as neces·
sarjas 11'0 idenci.as, e que se tivel' feito a sobredita tarifa para e pagar a carla mestre peça por
peça çe,sarú o tl'abalho desio-nado de 611:t/J rs,
Dien aes tleclarado no § antrcedente, e cada hum
serll então pago li proporÇ<.'\o do ell trabalho per(cito e completo peça pai' peça, confOI'me a dita
tarifa ali I'egulamcnto que se ha de e tabeleéer,
~.' li fubrica rOmCCel'lI a.cada hum uos lVlestres
trabalho -!:lu lolHe para qlle possão ganhar assim
pagos peça por peç.a, ao m nos o 6o:tiJ rs. ·mensue' qlle ~Io at'ligo 5" se lhu a segura.

8," 'o ca o, porém, que por qualquer motivo
se não po 'a fomecer a cada hum trabalho sumciente para ganhai' o que se estipula no § àntecodente, li fabl'i a, ou 11 al Fazenda uppl'Í~'il com
que fedtal' para completar os referidos lio;jj) 1'5.
menj!aos. Igual indcmnisação terú lugal· no caso
ue qualqu6r do m. tres seja impelllidQ por

°

doença ue preencher pelo seu tr·abalho aquella
quantia.
". "
9," O GovernQ ou a fabrica- dal'i! a cada hum
do' mestres casa {)Tatuila para elles residirem e
suas familias, e na occasião de Inoleslia de qualquer dellc' seriÍõ tratados mui Cuidado amenla fi
custa da Real Fa7.Cnua, ou no hospitül, ou assistidos com i\leJico ou Cirul'S'ião e botica cm suas
casas, como escolherem, sem que cessem os
seus \'enlJin-.entos.
lO,' Os sobreditos mestres serúõ obrigados a
trabalhar todos os dias 110 anno, excepto o domingos fJ rlias santus de gual'lla, mas MillO possa
aconteccr que alguns delles tenha necessidaue de
repre lllltar pcssoalmente ao Governador e Capitão General alguma circunstancia relatil'a a seus
interes 'es, em tal cas/) podt~rú participar isto
mesmo ao Govel'l1ador e Capitão General, indo
acompanhado o . eu requerimento de informação
do ArJnlinisll'ador da Fabrica.
11." Os sohreditosmestres se ohl'igão a ensinar
durante o tempo deste contracto aOs apl'elidizes
que lhes forem confiados, irtstruindo- os em todas e quacsquer particnlal'idades dos dilferentes
ramos do' seus omoios, e seUl qué receb:io em
recompcusa deste ensino COUSa alguma, além do
salario e tipulado,
12," Para se apromptarem para a sua' viagem,
recebel'ú oada hum dos mostres tres mezes adianl'auos dos seus salarios..
15." Este adíantamento Ihes~r:'t abaLido na proporção dos 10 por cento dó que ganharem ~e16
scu trabalho ou .salario, começan'Jo 5éi~ mezes
depois tle terem chpgauo <:0 lugar do eu deslino.
14.' Os Olhos e de cendente dos mesmos mestre'i, serúõ, bem como elle , isentos de todo e
qualqucr sen-iço militar.
15." Se algum dos referidos mestres vicl' n t'allecer durante o t<\mpo do pl'e 'ente conlt:aoto, o
GOl'eroauor e Capitão General da Capitania de
S. Paulo prol'el'á a educação dos filhos que lhe
ficarem,
16," Finda o tempo do pre ento contl'acto, e
alguns dos mestrrs quizel' vollar â sua patria com
a sua familia, a despeza l10 seu tramporte para
a Pl'Ussia será a cllsla da neal Fazenda.
17·" Como. recompensa extraol'dinaria, -e em
attenção ao ensino dos aprendizes, Sua ~lagestade
concede a cada hum dos mestres, findo o tempo
do presente contracto, a tença ou s'atificaçáo annual de 220:jj) 1'-., a qual tença passal'11 por morte de qualquer delles ú sua viu va, em quanto esta
não contrahir no"as nupcias. _
•
18," Como o meslre João Julius Lcbek, s\!Ipplicóu e obtcve d·e Sua Magcstade a graça de quo
pela (olha das de peza da Secretal'Ía da ~iis ão de
Sua ~lagc tarJe em Berlim, se assistisse com huma
pen 'ão de 600 I", dfaric,s, contarla do l ' do
col'l'ente met de Abril em diante ú·mulher do mes910 mestre, Frec!'erica Carlota, que com seu lfilho,' João Fernàndo Lebek". se franspol'tiirão
para Hamburgo b custa da Real Fazenda, des..
s.onlal'-se-ha ao sobredito mestre, .leão Julius
Lebek, no pagamento que se lhe fizet inensal.o
Q}e;nte dos 6e45 venoimentos n-a fabrica a~i)npol"
r

" ~".r

,
tancia mensal da l'eCerida pen ão de 600 réis
diarios que se manda m.r a suá mulheL' de de a
sobredita époea do Lo de Abril deste anno em
diante. Secretari'l de Estado, 19 de Abril'de 1817.
- Gamillo Martios Lage.
,E temIo-nos sido lidas as condições espeCifioadas no pre ent-e contracto, 005 a signa010s e promettemos exactamente eumpru' oada hum de
nós pcla parte que lhe -compete. E para que assim conste, aqui aS5ignamos de'nossa propriamão.
Era at suprd. (Seguem-sr' as assigoatmas.) Conforme, CamiHo l\lartins Lage.
Pl\OV1SÃO DE
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Manuscriptn nlllht:.nt·i-co.

'rbomaz. Antonio de Villanova .Portugàl, etc.

Faço saber 6 Junta d.a Real Fazeilda da Capitania
do Esp'irito Santo que, levando' á augusta presen-

ça de El-H.ei Nosso Se'nllO.i: a conta dessa Junta, .
·datada de L2 de N overnbro proximo passado, elR
que expunha os moti\'os que teye para oon\'ocar
ao Go"el'l1o interino a assistir ús sessões da n1'1Sma. contra o disposto,na pro"i ão. de L, de Julho
de 1817, a fim d\l que as negocio da Real·Fazenda não soITressem prej~izo : foi'o me mO-'Ãngu to
Senhor senido approvar a mencionada delibera-ção, vi to que as suas sessões se n50 podião fazer
sómente oom dous Deput~dos., achando-se ansente o Ouvidor, e tamb~ai o Juiz de Fóra, .o que
e participa 4 Junta para ua intelligencia. Cados
!osé Coelho a fez no Rio de Janeiro, em 2 de
Março de 1820. - Jo.ão Cados COITêa Lemos·,
no impedimento do Contador Ger.al a fez escre,'el'. - 'fhomaz Aotonio de Villanova PortugaL.
-Extmhida do L;v. de Reg. elas Orelens I'xpedidas
ri Junta da Fazenda do Espirita Santo, a fi. 2 V.

,/

V. S. I , e ta a esta Contad6ria Geral 'lia terceif'à
nrpartl ~o do Real Erarío com a maiOl' bre~ida
de pos -i 1, !ruma c-opia exacta de todas as ordens
regias de v bo ad '1-erbum" expedidas pelo Real
Er<lrio de Li bOa a e a Junta, tendentes unicamp.nté li objectos e negocios da.H.eal Fazenda,
principiando pela primeira; e como erá penoso,
o fazeI' V. S..:.-e ta remes a de toda' pela primeira
embarca cão , remetterá huma parte dellas pela
primeira embaroação, e eguidamente' POI' todas
quant<a. sahit'em para este porto alé a llltima, eguilldo as suas datàs. Igualmente huma copia da
-carla regia e in trucções POI' quese mandou creal'
essa me 'ma Junta, O que se e pera do seu zero pelo
real serviço. As im o cumpl'ir~, Deos guarde-a
V. S. Rio de JaneÍl'o, em 8 de Abril de 1820. ~o
impedimento de Contador Geral, João Carlos
Corrila deLemos.-Sr, 1 idoro Martin' SOI'ianno.
- Ea;tralúdo elo Liv. úe Reg. das Ordens expedidas
li Junta da F'azenda de Pernambuco, a fl: 6 v.
PROVIS,\,O DE
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Mannscripto aulhenlico.

D. J.oão pOI' graça de Deos; Rei do Reino Unide de Portugal, Bra",i1 e A.lgal'Ves, etc. Faço saber a vós, Ouvidor ele ta Comarca, que José
Egidio G ordilho de Barbuda, prop detario- dos
oOicio de Iuquiridor, Cuntarlor e Distribuidor do
GeL'al de ta Cidade, me represenlou que, tendo
estes oillcios o seu dever e direit(} e tabel~cidoil
e marcauo na Ord. do IiI'. 10 tits. 85, 86 e 91,
e de passagem 00 tits. 65 § 5°, 78 § 10, 79
§ 20, e estando igualmente declaràdos fia mesma
Ord. tits. 27, 58, 62 e 86, §§ 5° e 4°, e nos
a!y.arús de 27 de Julho de 1765 § 2°, e de 2L~ de
Janeiro de 1809, os juizos e causas em que eUes
It'dO tem exerci cio , ião-s{) .todavia introduzindo
nos di(ferentes Juizos inferiores, em prejuízo dos
DECRETO DE ê DE A.BRIL.
ditos officios, alguns abusos, os quaes constavão
Mnnllscripto aulheRtico.
das respostas dos Escriv.ães que aju'1tava. E porSendo informado da quanto he d?minuta.a con- que não havia algllma determinação rçgia que
dúogasse a legislação antel'Íor, antes, pelo congrua estabelecida para os Paroéhos das Igrejas
do Bis,pado do Paril~ relativam,ente Ú actual oares- trario, fô!'a ella mandada observar pelo aI \';irá de
26'de Abril de .625, mepeelia que, a exemplo
tia dos generos de subsistenoia: h.ei pOI'-bem que
dns pt'o"'idenoias dadas pelo alvarú de 26 de
d'ora· em diante to.dos os Parochos do referido
Abl'il de 1816, e por l)utras ordens minhas a faBispado, ainda que sejão de Igre.jas de Indios,
'1',enção a congrua anoual de 200;jj) 'rs., e que, na5 vor dos Inquiridores, Contadores e Distribuidores
das diversa Comarcas do Brazil, houve se eu
n ~vas Aldêns q~e se formarem, os seus Vigarios,
alem .da mencIOnada congrua, perceLão mais POI' bem restitui-lo aos direitos de que tem sido
esbulhauos seus omcios, devendo estes compl'eannualmente 100;jj) rs. nos primeiros sei' anoos
a titul~ de ajuda de cust{). A Me a de Coo cienci~ hender o oontencioso dos ;1ui7;Cs da Provedoria
e Orde!1s o tenha assim enteodid@, e faça execu- dos Ausentes~ Capellas e Residuos, e a distribuitar oom 08 de pachos oecessarios. Palaeio do Rio ções dos in vental'Íos e contas que se fazem entre
de Janeiro, em 6 de Abril de 1820. - Com a ru- -herdeiros maiores para o pagamento da uecima.
brica de Sua l'tlages·tade. - Acha-se a fi. 179 v. do oonforme o alvaril de 17 de Junho de 180!) §§ 8°
e 9 0, e não de\'endo os Escri,ães e Tabelliãc inLiv. 8'" de Decretos."
,
quirir com outra pe soa quaesquer testemunhas,
,
_ haja 0\1 não citação de parte, fóra dos §§ 50 e 4°
t, .....
3.(}FFI~IO DE 8 DB ABIUL.
do tit. 86 da referida Ord. d6 Liv. 10, nem os
,
Juizes nomear outro Inquiridor ou Contado~ sem
Manllscripto lluthentico.
ser competentemente ouvidl'l o seu Serveotuario,
"
. ~ bem do real st.rviço de Sua i't1agestade EI- salva a mesma Ord. tit. 1° § 25, tudo com as
ReI Nosso Senhor, se faz' muito ncceSsario que penas do alvat'á dito de 25 de Abril de J 72.5;
:rOMO

m.
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e'sendo \'1sto seu requerimento,

infol'maçãó que
mandei tomar pelo Desembargador dos Aggravos da Casa da Supplicação-, Sehastião Luiz Tinoco da Sil\'a, e fl que solHe tllc1,j respoOlleu. o
.b~sembargador Procurador da miollhá Real COI'ôa
e Fazenda, e náo podendo prevalecer qualquer
costume que se haja introduzido, por isso mesmo que por ser contrado !Is· sobreuitas leis não
póde constituir estilo na fôrma ua lei de 18 de
Agosto de J 7ê9' como já foi implicitamente deliberado na provisão de 26 de Julho de 18'15,
expedida por immediata resolução minha a favor
do Inqui.ri<1ap do Geral de Pernambuco, e no
aI vad) de 26 de Abril de ~8 16, a fa VCtl' dos· Tnquiridores c Cantadores deste Reino do Brazil,. relativamente ao Juizo des Orfâos acel'ca- de- outros
semelhantes costumes abllsi\'os l fui seniuo determinar que nus Jnizos inreriol'es desla- Cidade,
ú excepção dos da Pro-veuoria dos Ausentes, Capellas é Residuos, e da Conservat01'ia dos Tnc\ios,
sejão os Juizes inhibiJos de inquirir testemunhas,
contar e distribuir, tanto nas causas civeis, corno
nas criminaes, exceptuando -se' un:cameute os
casos declarados nas mencionadas leis do Reino
concerneutes ~ este objecto e aqui citadas. E por
isso manlro-vos que assim o fiq.ueis entendendo c
obsena'lldo pela parte que vos toca, fa7tendo registaI" esta nos competeFltes li vrus desse Juizo,
para a' todo O· tempo censtar esta minha real determinação. EJ-Rei Nosso Senhor o mando-u pe. los l\1inistros abaixo assignados, <lo seu Conselho
e sem Desembargadores do Paço. João Pedl'o"
Maynal'd da Fonseca e Sú a fez n.o Rio de Janeiro, a I:; de Abril de 1820. -Bernardo José' de
Souza Lobato a fez escre"er. - João Severianno
Maciel da Co ta. - Antonio Felippe Soares de
Andrade de Breclerode. - Á cita-se a {l. J:; e v. do
Liv. &0 de Reg. das Ordens que se expedem pela Mesa
do Desembargo- do- Paço', e a {l. J 86 do Liv. lIdo
Reg. da OlJtVido,.i~ da Comarca.
PROVISÃO DE
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Maooscripto aolhentico.

D. João'pOi' graça de Deos,. Rei d'O Reino Unillo
de Portngal, Brazil e AJgarves, eto. Faço saber aos
que esta provj,'ão vi-l'cm, que attendendo ao que,
por pUl'te da Santa Casa da l\lisericol'dia da Cidade do Maranhão, me requereu o meu Desembargael'or Anto-nio Rodrigues Velloso de Oliveira,.
a informação do Governa-dOt' e Capitão General
da mesma Capitania, ~ ao ma-is que, com resposta
do Desembargador Pl'ocurador da minha Real
Corôa e Fazenda, se me expôz em consulta da,
Mesa do meu Desembargo do Paço, com cujo
parecer rui servido confOl'mar'-me por minha immediata resolução de 19 de Janeiro deste anno :
hei por bem oonceder á Ilita Santa Ca a da Mizerioordia os mesmos pri "i1egios, isenções, franíJuezas e liberdades de que actualmente goza a
Casa da l\liserioordia desta Cidade e Côrte, sendo
copiados os seus rei>peoti "OS titulos dos compelen~es originaes e registos pela maneira a mais
authentica: e hei outrosim por bem conceder·Jh~

•

por tempo de dez annos hurpa lotel'ia pri ,'ativa em
cada hum anno, que tenh'úo o' fundo de sessenta mil
crullados, de que ti-re o lucro·de 12 por cento para a
cl'iaçã& dos- ExpoS'lios,. a qI]'ül teril pl)inoi pio fendo o
tempo das loterias conoer.li'das para a edifioação d"
theatro da mesma cidade: e mando-ao:Govrnador
e Capitão General do I\lat'anhão, e mais pessoas
a quem· tocar o oonh~cirnelltO' desta, que a cumprão e guardem, e a fação cllmpl'ir' e gnardar como' nella, se contém, EI-Rei Nosso Senhor o mandou pOl' seu especial mandado pelos Ministros
abaixo assignados do seu Conselho-, e eus Desembar'gadorcs do Paço. João Peul'o l\1aynard da
Fonseca e Sú a fez no Rio de Janeir-o, a 15 de
Abril de IS20.-Bernardo José de'Souza Lobato
a fez cscrevel'.-l\lonscnhor Almeida.-Bernardo
José da Cnnha GlIsmãu.-Ácha-se d {l. 17V' e 18
dn Liv. 5" de Regíst'o das Ordens que se ea;pedem pela
Mesa do Desembargo do PaÇO'.
PROVISÃO- DE

17

DoE AnRI);, •.

MannscriplO autlieotico.

D. João por graça ele Deos, Rei d'o Reino Unido
de Portugal, Brazil c Algarves, etc. Faço saber a
vó', Go\'ernador e Capitão General da Capitania
de Minas Geraes, que, attem:lendo ao que me repl'esentárão os haoitanles 1'1'0 Julgado dp. S'. R'omão
da Comal'ca do Piracalú : hei' por b'cm crear no
referido J ulgad'o huma Cadeit'a de primeiras letras pat'a instrucção ela mocidade, com o mesmo
ordenado flue tem as mais Cadeiras des5a Capitania: o que-mando participar-,'os para a proverdes
por concurs@'; segnndo a!tminhas I'eaes ordens na
pessoa que fôl' da meniur con'clllcta e saber. EIRei Nosso Se011OI' O' mandou pOI' seu especial
mandado pelos l\'linistl'Os alJaixo assignados do
seu Conselho, e seus Desembargadol'es do Paço.
João, Peuro l\1aynal'd da Fonseca e Sá a fez no
Rio de Janeiro, a I? de Abril de 1820.-Bernardo
José de Souza 'Lobato a fez cscrever.-Bernarllo
J9Sé da Cunb5 Gtlsmão e Vasconoellos.-Antonio
Felippe Soares de Anrll'ade de Brederode.-Achase á fi. 14 v. e 15 do Liv. 5° de Reg~3to das Ordens
que se expedem pela Mesa do Desembargo do- Papo.
PROVIS'ÃO DE

17

DE ABRIL.

lIfanuscripto autheotico.

D. J oã-o por graça de Deos, Rei'do lleino Unido
de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sabcr
aos que esta pro"isão virem que, attendendo ao
que me l'llpresento-u a lFman.clade de S.. Gençalo
Gal'cia dos homens pardos- da Villa do Penedo, ao
que,. com i,nfol'mações do Ouvidor da respectiva
Comarca <Tas Alagoas,fi sobre seu requerim~nto
respondeu o Desembargador Procuradol' ela minha Real Corôa e li'azenda, e ao mais que se mo
expôz em consulta- da l\1esa do llleu Desembargo
do Paço, com cujo parecer fui servido confol'marme por minha, immediata resolução ~e J 4 de
Agosto de J 816: hei por' berÓ' eonoeder-Ibe licença p,ara a fundação e tlrecção dEi. hum hospital, e
(

...

ANHO DE
para este poder possuir às dez propriedades de
casas, que já tem; com il~laração, porém, que se
mudará esta fundação e erecção para meia legoa
de terl'as doadas antigamente ao norte da Villa,
para quem nella quizer edificar, junto á Capella
-de S. Gonçalo de Amarante, erecla sem as neeessarias licenças; vendenuo-se em hasta publica a
casa existente, e applicanuo-se o seu pro dueto
para a nora obra, o que tudu se fará debaixo da
inspecção do Juiz de Fóra da mesma ViUa, na
-qualidade de Pruvedor das Capellas deli a; e hei
outrosim por bem conceder-lhe dispensa da insinuação regia da doação, que ae nove das &obreditas propl'Íedades, e de doze mil cruzados, e seus
juros lhe fez o seu instituidor' o Coronel João Pe--reira AI vares pela escriptura lavrada em a Iwta
do Tabellião da mesma Villa,. Joaquim Rodrigues
Pereira, aos :5 de Fevereiro de 1770. E mando ao
Governador da Capitania das Alagôas. Ministros
e mais pesso:\s a quem tocar o conhecimento' elesta, a cumprão e guardem, e fação inteiramente
cumprir e guardar como nella se contém, El,Rei
Nosso Senhor o manJou por ~ell especial man-dado pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conselho e seus Desembarg.adores do- Paço. João
Pedro l\'Iaynard- da Fonseca e Sá a fez no Rio ele
Janeiro, a 17 de Abril de 1820. -lkrnardo José
de Souza Lobat-o a fez escpever. -Bernardo- José
da Cunha Gusmão e Vasconcellos. - Antoniu Felippe Soares de Anelraue de- RI'ederode, - A-c/tase a {l. 17 e v- do Liv, 5° de Reg. das Ordens que se
expedem P!la .Mesa do- Desembargo- do Papo.

1.8 DE

ABRIL.

Col1. Braz.

CONDiÇÕES da Companhia de Seguros-Restauradol'a- estabelecida nesta Praça do Rio- de Janeiro,
em 18 de Abríl de 1'820.
I.· Esta Companhia denominar-se-ha - Restauradora-, e pl'Íncipial'á no seu ellel'cicio logo
que esteja pl'eenchído O' furrda que a constitue;
a sua duração be sem limite de tempo, e o seu
capital de 500:ooo:tt> de rs., di virlido em acções
de I :ooo:jj) de 1'5'. :' nenhum accionista será admittido com menos de cinco acções.
2.· A responsabiliuade dos' allcionistas he in solidum, tanto' pelo capital tle suas acções ,- como
por tudo o mais que se' expn~er a risco.
5-.· Entrará imll'lediatamente- cada socio para
a caixa com 1'0 por cen to do seu- interesse, e
ficará sugeito a fazer as ulteriores entradas que
as circunstancias exin-irem; todo aquelle que não
satisfizer a esta condição perde o lucro yencidó,
respande pela perda que lhe competir nos acontecimentos- ad\'er as, e palJa os juros da demora.
. 4.· Nenhum accionista admiltirú sacias em
SUas acçõ-es sem cánsentil)lentil da pluralidad-e
dos intcressallos ,. ,e- menos JYoderá ser sacio em
qualquer outra Companhia' de 'Seguros que para
o futuro Srt hàja> de estabelecer, pena de ser exoluido dest~.
•
5.· Cessa de se{ soei!> tol1o aquellc que mo!re
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natural ou chilmente, .(lU aquelle que.> faltar a •
estas condições por todos assignatlas, e nem elle
nem seus hel'lleiros podem pedir contas, em
quanto se não liquillarem os riscos pendentes a
que fica obrigada a herança; c outrosim não poderitõ ser conferidas as acções que ,-agarem, pOf
fallecimenlo de qualquer dos socios, a seus herdeiros, debaixo de qualquer prelexto que seja,
sal\'o aquelle que ficar possuindo a fit'ma da casa
do fallecido socio, e continuar em giro mercan ti I.
6,· Tomará esta Companhía todos os riscos
maritimos incliliuuados nas suas apolices, cujas
clausulas ficão a apI'azimcnto dCJ5 contrahentes,.
e outrosirn segura lambem esta Companhia predios urbanos con tra o risco de fogo. Desconta
tambem fetl'as que tenhão pefo menos duas boas
firmas, não cxccdendb o seu vencimento a seis
mezes; o que lodavia se- farir hal'endo fundo sufficiente em corre ~em immedíata applicação.
7.' Terá esla Companhia trcs Directores, dos
quaes hum será tambem o Caixa, que tOlllaráõ os
seguros con forme a procuração que lhes será
dàda, ficando ao Caixa mdos os documentos con,
cementes para huma escripturaç50 regular e em
dia, e cada hum dos Dircctores, conjúnctamente
com o GaÍlra , eleverá possuir huma chave d-o
cofre, por isso que todos tI'es ficão responsaveis
in solidam p-elo dinheiro ou letras que deva existir nelle,
8.·' O Caixa fará o pagamento das perdas e
avarias legalisadas e approvadas-pelos outros dous
Directores; tem a seu cargo as cobranças, convocar para huma sessão- geral no ultimo de-Dezembro de cada anno todos os socios, e estes
devem comparecer não estando impedidos. Nesta
sessão se apresentará hum balanço demonstrativo
do estado da Companhia, e o Caixa fará os dividendos aos socios, que forem compativcis com
as circun.tancias della; deverá lambem convocar
os socios extraordinal'lameL1le quando se faça nccessa rio , e o interessc' da' Companhia assim o
requerer.
Ç),' Em remuneração dos seus respectivos trabalhos, receberâõ os Directores e o Caixa 6 por
cento de todos os premi-os que grangearem, partíveis por todos tres, pagos pelo Caixa da Companhia; fazenJo porém á sua custa as despezas
respecliva-s d'o Escl'iplorio, livros, e O' ordenado
ao Guarda-livros, e'todas as mais 11eráõ por conta
da Campanhia.
10.· Poderá cada socio ou Director r~tirar-se da
Companhia ou aáministração quando lhe aprouver, com tanto que o participe por escripto aos Directores seis mezes antes àa conferencia geral,
para nena se prover so.bre a substituição da sua
falta.
II-~· Não se correr;1 risco em cada embarcação
ou navio a mais de 6 e meio p-or cento do capital que constitue esta Companhia; e o mesmo se
eutenderá a respeito de cada hum predio urbano,
ou propf'iedade de casa.
- 12.· Os premios seraõ pagos em letras segundo
o prazo eonvencionado entre as partes, a contar
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, da assig~atura das apol,ices que os Directores de-,
'vem expedir com a bre\'idallc possi\'el.
15." Todos os negocio da ,Ce'mpanhia serúõ
,decidido á pluralidade de votos dos intere sados, as im na sessão annua] com o nas extraordinarias, clepoi de convocados oJlicialment~,
J 4,' Em tudo quanto não he expre 50 nestas
,condiçõe s~ sugcilãll os,lnteressados ao regulamento dado á casa de Seguro de Lisboa, e aos
uso e costumes marítimos estabelecidos pelos
codigos das nações mais ci vilisadas.
"

.

quel'Ímento algum em c6ntrario, e sendo incoherente e entre 'si cOl?;t!adictorio arrecadar-se a
terça parte dellas, que foi por mim aceita pela
carta regia de 6 de Novembro do mesmq ariDo, e
não fazer-se an'ecadação da c)uas partes q,lIe com
aquella fazem bum tode}, havendo apenas diversidade nas applicaçõe~, não deviei~ suspender
,esta arrecadação, e só mente representar à duvida
que vos OCCOl ria, e e peral' a min.ba'Teal resolul,ução, ainda quando, pelas grandes despezas que
tem a Camara a fazer oom as obras da casa, caâêa e mais officinas da fórniâ determinada pela
Dlinha re,solução do- 1° de Outubro do anno pasPROVISÃo.IiE 20 DE A~RIL.
'iludo, as qua~s exigirião 'grandes fintas na falta
desta dita arrecadação, para cuja legalidade c.onManllscripto alllhentico.
corre a min ha roal approvâcão implit:ita e vtr'Thomaz' Antonio de' Villal'lova Portugal~ etc., tualmente contida na sobredita carla regia da sua
Faço saber á Jlfnta Ja Real Fazenda da Capíta- ,aeeitação. E por is se mando"vos que façais iílcor:nia de Pernambu,co, que., sendo presente a El- . porar ,as mencionadas dnas ,pa,rtes ri~s rendas da
Rei r O 50 Senhor o reqnerimento de Francisco
Camam da referida ViIla de B'aep.endy, assim e
Sergio de Mattos, Praticante da Contadoria d,es a
do mesmo 'moelo que actualmente se obsel'va na
Junta, em'cflle requer o lugar de Ajudante do
Villa e Termo da Campanha dá Princeza, e as
E.5cri\'ão da Mesa da E,stiva na Alfandl';ga ,(lessa façais arrecadar para à mesma Camal'a, em quancidade, com successão ao de Escri vão ~ no caso
to eu não mundar o contrad'O, e não cessar o
de yac-ancia, assim como tedas as informaçõe~ tl.1otivo da- suu aceitução, ·El-Rei Nosso Senhor o
,que hnu verão .ao dite respeito, pelas quaes cla- manJou pelos ~linistros abaix,o. assigpados' do seu
ramente e evidenclou a neces id~de que. havia Conselho e seus Desen1bargadores do I?aç~. João
de crear-se aquelle lugar, e igunlmente a capa-, Pedro ,l\Iaynard da Fon eca e Sú a fez, no Rio
cidade e sufficiencia do supplicante para o preen- de Janeiro, a 20 'de Abri1 ele·'i820.-Bernardo José
cher: foi o mesmo Augu-to Senbór t'rvirlo crear
de Souza Lobato a fez' escreve'r. - Bél'l1ardo ,José
o sobredito lugar de AjuJante do Escrh'ão da ,da Cunha Gusmão e Va'sconcello's. - Antonio Fel\lesa ela Estiva na AlfandéO'a dessa Cidade, com !ippe Soares de Andrade de Brederode. -AchaO ordenado annual de 300:tj) ': .• e nomear ao
se 'a fi, J 5 v. do Liv. 3° de Reg. d,!s qrd6ns que se
supplicante Fl~a}lCi co ScrJ,rio de Mattos :para o eã;pedempela ilfesa do D.esembargo db Paço. '
5el'\'ir com o sobredito or~énado, O qu~ se par,ticipa ti Ju'nta pal'a sua int,elligencia é inteira exeALVARA' DE 24 DE ABRIL.
cução em duvida ou t:mharaço algum, Caetano
Jo é Barbosa do Canto Brum a fez no Rio de JaMannscripto authenticõ.
·.neiro, em 20 de Abril de J 820, - João Carlos
.col'l'êa Lemo, no impedimento do Contador GeEu El-Rei faço saber aos que o presente alvará
{"aI, a fez eSCI'ove1'. -Thomaz Antonio de Villa- com força de lei virem, que, constando na minha
pova Portugal. ~Ea;lraltida do Liv. di Reg, das real presença, em consulta d~ Mesa do (!leu De01'dens etcpedidas d Junta da Fazenda de Pemam- sembargo do Paço, que na Villa do Pitanguy,
buco I a fi, 7 v.
COrnarca dQ Sabar~ e Capitania ele Minas Geraes,
havia hum só Tabellião do Publi'co, Judicial e
PROVISÁO DE 20, DE AjlRIL.
Notas, que não bastava para o expeJiente das
par~es nos muitos negocios qne, occolTem, seg.unlI1nn~lSCl'jpto nuthentico.
do a extensão' e povoação da referida Villa e seu
D. João por graça ele Deos, Rei d{) Reino Uni- Termo, havenclp repl'esenlado o Juiz de Fora que
do de Portngal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa- er.a PO)' isso necessario cl'ea.r-se outrG Tabellião
ber a ,ós, Om'idor da Comarca do Rio das ~Ior para satisfazer-se ao seniço, asstm como hum
.tes, que endo vista a vossa representação de 29 Escrivão. dos Orlãos separado do da Comarca e
de o\' mbro de 18 J 4, e o que sobre ella res- Almotacería, que pelos mesmos motivos não popondeu o Ue embargador Procurador da minha dia pl'cencher as ohrigações de tas tres'repartiReal Corôa e Fazenda: sou servido dizer-,'os que 90es, e que procedendG-se ás)nformações necesnão lhe tes bem em suspender a al'l'ecadação das sal'ias, se achúra ser certo quanto repl'esentál'a
duas parte das impo ições estabelecidas para aquelle Ministro; e tendo consideração a todo o
,as rendas da Camara' da Villa da Campanha da referido, e a' quanto c~nvém que ha)ão os empl'dPrineeza, que licárão pertencendo ..l Camara da gados. neces~al'ios para que, se nao rctarde a exi1la de Santa Maria de Baependy, na fórma do pedição dos ne~cio~ p'ublicos e particulares,
_alvarú da ua creação e desmembr'ação, dado em com pmjuizo do' bem geral e especial interesse
4 de julho de 1814, pois que, endo ellas as im dos meus fieis va ~a-llos, haverrdo por isto sido já
estabelecidas por acordo ,'oluntado da Camara, determinado oa lei do Reino que na Cidades e
obreza e Povo, celebrado no auto de 10 de Fe- Villas em que ha Juiz de FÕi"a lião haja mcnosde
urcira de 1800, sem haver represeQtação op re;- doJ,l.s Tilbelliães 40 ,Judicial;. conformando-me
•
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ÀNNO DE 1820:
com o parecer da menci~nada consulta, em que
foi ouvido 1'> P.roeurad6r-da minha Corôa e Fazenda: hei pOf' bem crear mais hum -officio do
Tabellião do P'ublico~ Judicial e Notas, e hum dtls
Orlãos da sobredita ViIla de Pitanguy, ficando de
todo separado do da Comarca e Almotaceria a que
esteve agora annexo, e unindo-se a este o das
bisas.
Pelo que mando, ete. Dado no Rio de Janeiro, aos 24 de Abril de 1820. -REI eom guarda.
~ Com os J'egistos competente,'. -Acha·se {( fl. III
íÚJ Liv. 2° de Reg. dos D.ecretos e A Ivarás da lIf.esa
M Desembargo do Paç9.
PROVISÃO DE

2li.

DE ABRIL.

Maol,lscripto authentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Braúl e Algarves, etc. 'Faço Saber a v6s, Governador e Capitão General da
Capitania da Bahia, que sendo-me presentes as
pro~'isões por que conferiste., a regeneia da Cadeira de grammatiea latina da Villa de Inhambupe a Antonio do Rasario da Silva ~lachado, e da
da Villa de Santo Amaro das Grotas ao Padre
lIlanoel Placido da .!frindade, POI' vos u,!icamente ;3ssignada : sou servido ad vertir-vos que, na
falta ou impedimento do Arcebispo des. a Diocese, devem taes pro I'imentos ser feitos com intervenção da autoridade ecclesiastica encarregada
do governo do Arcebispado. O que assim prati-.
careis d'hoje em diante. El-Rei Nosso Senhor o
mandou pelos Ministr'os abaixo assignados, etc.
Jrão Pedro lIlaynard da Fonseea e Sá a fez no
Rio de .laneiro, aos 24 de Abril de 1820. -Bernardo José de Soma Lobato a fez escrever.Bernardo José da Cunha Gusmão e Vasconcellos.
- Antonio Felippe Soares de Andrade de Brederode.-Acha-se a fl. 14do Lív. 5- das Ordens e.:cpedidas pela Mesa do Desernbargq do Paço.
lIESOLUÇÃO DE

28

DE A.BDlL.

Manuscl'Ípto authentico.

negocios 01' esse motivo, como porque :está pro-'
videnciado na lei o meio da lia cobrança. Vossa
Mage tade sobretudo decidirá O que lhe parecer
mais justo. Rio de Janeiro, 14 de Abril de 1820.
Resolução, - Como parece. llalacio do Rio de
.laneir'o, 28 de Abril de 1820. - Com a I'Ubl'ica
de Sua Magestade.-Aclta-M no Liv. 1° de Reg.
de C<Jnsttltas.rM Conselho da Fazenda, a fl. 147 e v.
PRoVlsÃa

DE

2

DE MAIO.

Jl'[anuscripto alllbeotico.

D. João por graça de fieos, Rei do Reino Unido de Portugal, Braúl e Algarves, etc. Faço saber a vós, Vicente Antonio de Oliveira, Tenente
General, GOl'ernador das A.rmas <lã Côrte e Pro"incia, que tendo havido que tiio sobre a competencia das ordens mandadas pela Secretaria de
Guerra Ils autoridades subditas do Conselho Supremo Militar, e CJ11e deu motivo a que eu de9larasse o § 16 tio Regimento de 22 de Dezembro
de 1643, por min!la immediata resol'Ul;ão de 11
cíel\larço de 18 I I (*), tomada sobre a consulta do
referido Conselho, de .6 de Fevereiro do mesmo
ãnno, affirmativamerrle na resolução e pratica
que este Tribunal havia tornado e seguido na
forma que vos fiz saber por ordem de 20 de Abril
de 1811, expedida pelo Secrelari de GuelTa; e
tendo eu concedido a João Valentim de Faria
Souza Lobato a sobrevi vencia de Secretario de
Gl1erra, oo.m a singular di tincção de servir no
Tribunal nos impedimen tos do Secretal'Ío: determino que todas as ordens que por elle o mesmo
Tribunal expedir, se cumprã-o e execntem como
mandadas e assignada pelo Seel'etario de Guerra
na fórma acima declarada. O que vos communico para que assim o façais. El-Rei No so Senhor
o mandou pelos Con-elheiras de Guena abaixo
.assignados, ambos do seu Conselho. Dada nesta
Cidade do Rio de Janeiro. -Antonio José Pinto
a fez, aos 2 dias do mez (le Maio de 1820. - J oão
Valentim de Faria Souza Lobato a fez escrever.
- Rodrigo Pinto Guedes. - José de Oliveira
Barbosa.
Circular a t-odas as Proyincias.

José'Ferreit'a Ribeu'o e João 'Palltino di) Cat'nlho, Contínuos do Conselho da Real Fazenda,
requerem, a exempl<> dos do Desembargo do
DECRETO DE li. DE MAIO.
Paço, que IMs dêem emolumentos para ca valgaManuscri~to anlbentico.
duras, para o expediente dos papeis ,'elativos ils
pal·tes, foi ou vido o PI'ocurado!' da Fazenda, e
Convindo que e continue a regular por hum vaparp.ce ao C~nselho que os supplicantes estão nas
IaI' fixo o cambio por que devem ser pagos do seu
circunstancias de merecerem da augusta benignire~pectivos ordenados e mais despezas os differendade de Vossa Mage tarle {) defel'imento da ua
tes empregados no meu real serviço, nas diversas
supplica, para perceberem das partes aquelles
Côrles estrangeiras: hei por bem que, para .taes
emolumentos que se achão estabelecidos para taes
Officiaes na lIlesa do Desembargo do Paço, de
(') COD'l9 parece qllallto aos Conselbos de G\lerra e djl
que apresentão huma prc~a documental; fiscal ilando-se toda'Via su·a conducta, para que não Djsciplio~, e quanto ao"outros objectos darei em tempo op. portuno a competente prol'idencla,ficando por ora subsisdeixem os me mos Officiaes ..de cumprir' a este tindo a antiga pratica que não se oppõe li q"e o Gover~ador
respeito .suils obr~a9õ~s, a pretexto de não rece- eommullique tambem directamente eom a SecretaTla de
bel'em promptamente aquelles emolumentos, de-, J):.tado nqs negocios que oecorrerem , e oaquelles ~e
vendo clks e:z:actamente satisfazer a entrega dos tambem deve participar por viil.cU> Gov~roador e C}ap1tall
Geoeral de Pernambuco.. PalaclO do RIO de Jaoelfo, 11
papeis, independenie do dito pagamento, não só de Março de 1811. - Com a rubrica do Prineipe Regeote
porque se não <leve demorai' o expediente. dos Nosso Senbor.-.Ât:1Ja·Ie.T1P 41'chÜJo da S«retariJIda GUlrra.
TOl\lO III,
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pagamet'ltos, se continue a regular o cam~)io en·
tre Londl'es e Lisboa no ,'alol' de 67 e meio dinheiros esterlino', por l:tb 1'5., contando-se igualmente ao par o eI:Js oulras Praças -que til'erem
cambio directo com Portugal, afim de evitai' as
perdas injustas que do contrario poctpm experimentar os mesmos empregados. Tllomaz Anlonia
de Villanova Portu~al, etc, Palado d'o· R~o c~e
Janeiro, em 4 de Maio de 1820. -(:om a rubl'Íca
il'EI-Rei Nosso Senltor.-E:ctraltidodo Liv, 6° do
Reg. de Decretos dos annos (le 1820 a Outub,'o de
1821, a {l. 21 V.
PROVISÃ.O DE

15

DE MAIO.

·l\Iunuscril'to aulhenlico.

D. João por gra9a ele Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, B'razil c Algarves, etc. Faço saber a "ós, Governarrol' da Capitania (1as Alagôa ,
que sendo vista a vossa representação de 7 de
Março deste anno, a respe'ito 1105 I'ecursos inlel'postos do Con ervadol' d,as n'latas, que na fórma
do § 16 do tit., l° cle seu reginiento segnem para
a Relação da Bahia, acfialldo "OS mais conveniente que se interpon hão para o juizo d'os Feiros da
Corôa e Fazenda des a Capi'lania; e tendo consideração ao qu.e sobre este objecto respondeu o
Desembargador Procw'aaol' da minha real Coróa
e Fazenda: fui 5ervÍlfo excusar a vossa pr.etenção
por não convir alterar a disposição do dHo regimeo to. O que mando participar-vos pal'a vossa
iutelligencia. EI-Rei ~ osso SenhOI' o mandou pelos Minis~ros abaixo assignados, do seu ConselhO
e seus Desembargadores do Paço. J 0<10 Pedro
l\1aynard da Fon eca e Sú a fez no Rio de .J aneiTO, a 15 de Maio de 1820. -Bernard'O' José de
Souza Lobato a fez escrever.-A:ntonio Rodrigues
Velloso de OIÍ\'eira. - Antonio Feltppe Soares
de Andrade de Brederode.-Aclm-se a {l. 18 ev.
do Liv. 5° de Reg. das Ordens que le expedem peta
lJfesa do Desembargo do Paço.
PROVISÃO DE

15

DE MA.IO.

lIianuscripto autuentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarve, etc. Faço sabei' a "ós, Gcrvernador e Capitão General da Capitania de Pemam buco, que, depois de estarem
pronunciados na devassa a que se procedeu pelo
competente Juiz do Districto sobre o homicidio
de Jgnacio Telles no lugar do Brejo Graude do
Julgado de Campo Largo, João Chl'Ísostomo da
Mota e seu equazes, e depois lle se ter expedido ordem da Relação elo Districto para serem elle presos em consequeneia da dita devassa e sua
pronuncia, que ú mesma Relação tinha sido remetlida na I'órma da lei, nã;o l1e"ieis mandar suspendei' a execução da I'eferida ordem, ainda mesmo á "Vi ta da informação que sobre este objecto
yos deu o Ouddor da respectiva Comarca, Antonio Joaquim Coutinho, pois que não tenrles autol'idade alguma para fazer suspender a execução

das ordens da Relação" nem era competente o
méio desta ou de qllalqrre~ outl'a informação para
se reformar e declarar improcedente a sobredita
pronuncia, ,'istas as uisposiçées positi'vas das leis
de:;tes Reinos; por tanto, mando-voS' que revogueis (J "Vosso oilleio de 25 de J unho rIo anno
proximE> passalIo, e qne façais cumprir effectivamente a rerel'Ída orllem tia Relação da Bahia., que
orrlenou a prisão dos I'éos, nfio se' aehando elles
<;:ümpelentemente seguros .. e assim tndfJ 6 mais
que na mesma ordem se determinoU' pal'a eifeito
de se proseguireín os seus IiHamentos na mencioo.ada Relação, onde pweráõ. em lugar competente usar da' matcria que se objecta contra o
Juiz e Escri\"ão da rel'crida devassa, e contra o
Coronel José JoaCfnim de Almei'da, se lhes parecer. El-Rei osso Senhor () mandou pelos i\linistros abaixo assignados, do seu Conselho e seus
Desembargadores do Paço. João Pedro i\laynard
da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 15 ele
Maio de 1820. - Bernardo José de Souza LOIlbato a rel, escrever. - Bernal'do José da Cunha
Gusnlão e Vasconcello'. - Antonio Felippe Soares de Andl'ade de Brederode.-A elia-se a {l. 19 e
v. do Liv. 5° de Reg. das Ordens que se eg;pedem pela
Jl{esa do' Desemúargo do Paço.
P'ROVISÂO DE

H,. DE

MAlO.

l\1anuscriplo uulueutico.

D. Joã'Ü por graça de Oeos, Rei do Reino Uoido ele Portugal, Bra/Lil e AlgaJ.'\'es, etc. Faço saber a vós, Ouvidor da Comarca do Cear", que;
havendo-me representado os Oiliciaes da Camal'3
çla Villa do AI'acaty, que scndo aquellã VilIa a
mais populosa e commel'ciante das dessa Capitania se lhe déra na sna creaçtí-o o diminuto termo
de huma.legoa, O qual, ainda que posteriOl'Olente
ampliado pela provisão de 17 de Dezembro de
1793, expedida pelo Conselho ultramarino, nem'
pOl' isso se providenciou cabalmente ao bem da
mp.sma Vina ,(1seu commercio e publico socego;
porque, verificando-se aquelle augmento sómente
na parte orien'tal do rio Jagoaribe, em cuja margem estú situada a Villa, e lhe serve. de limite para o occidente, ficou pri vada das abllndantes e
ferteis fazendas de mantimentos e de algodões
situadas na parte occidental, com cuj os lavraelo'Tes tendo a mais intima communicação de commcrcio, quando acontece raltarem estes ú 'boa fé
dos seus cont~actos, experimentão os negociantes
ela sobreqita ViIla a dura necessidade ou de desampaTarem os seus interesses ou de recorrerem ii
Villa do Aquil'ás na dist:JOcia de vinte lego as para
intentarem as suas acções, sustentarem 'os seus
direitos com gr<l"issimo incommodo e dispendio,
e os facinorosos se animo aroutos a perpetral'em
os mais atrozes cl'imes, procurando e.m menos de
hum qUal'to de hOlla que lhes ba-sta para passarem
aquelle rio, hum couto seguro pm qGe se poem
a salvo da justa punIção que merecem; e querendo eu atlender aos supplicantes, como convem
ao meu real serviço, bem ent'llndido interesse dos
habitantes daquella Villa e sua publica seguran:•

r
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vaI' do hospital
ça: hei por bem ql1e, de{i~embrando-se da Víl1a do

Aquirás aquel1a parte dd' seu termo que actualmente pertence á Freguezia do c\ racal], seja unida á Villa do Araoat], pará d'ora em diante ficat'
encorporada no termo dilUa. O que mando-vos
facais executar e cumprir. El-Rci Nosso Senhor
o ~andou por seu especial mandadn pelos ~1inis
tl'OS abaixo ossi"'nados, do seu Conselho e seus
Desembargadores do Paço. João Pedro ~1n]nard
da Pon.eca e Sá a fez no Rio de Janeit'o, a 15 dO'
Maio de 18!Z0. -BemanTo José de Souza Lobato
a fez escrever. - Bemard'o· Jo é da Cun'ha Gusmão e V'asconcellos. - Antonio Pclippe Soares
de Andrade de Brederode. -Acha-se a (f. 18 '!l. e
19 do Liv. 5" de Reg. das Ordens que se expedem
pela Mesa do Desembar{!O' do Paw. ,
I

PROVISÃO DE

15

llE

Jlufo.

Manuscl'iplO authentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portllgol, Rro'l-il e Alganes, ele. Faço saber a ,ós, Desembargador do- Paço,. ChanceJIer
da Relaçã.o da Bahia, que sendo-me presentes os
requcrimentos em que JoaCIuim José Barata .de
Almeida Pacheco, Escri\ão da Ouvidoria dessa
Comarca, se queixa calumniosamente contra o
seu Oul'idor, com quem actualmente serve, Antonio Gabriel Henrique Pe soa, obre pagamenlo
de sel1o, 'seitura de prcso sem livramento, exigencia ele custas do preso sem as dever, e assignação do mondado de prisão contra Joaquim da
Rocha, com o appellillo Pita, sem ser esle o culpado; attendendo ao que sobre elLp.s in formastes
com o Governador e CapiWo General dessa Capitania,. e ao mús quc, com resposta do Desembal'gador Procurador da. Corôa e Fazenda, se me
expôz em consulta da Mesa do meu Dcsembargo
do Paço, com cujo P'!rc<::er fui servido eonformarme por minha immQrliala resolução de 22 de' Mar.,
ço deste anno : mando-vos,. que fazendo compareceI' na "assa presença o I'eferido E~crivão, Joaquim Jo é Barata, lhe extranheis muito severamente estes procedimenlos no meu l'eaL nome;
ad vertindo-o de que he relevado por esta unica
vez da maior pena que merecia, e que serú para,
outra vez (se atanto chegár aSila audacia) corrigido
irremissivelmenle com a privação elo seu officio.
El-Rei Nosso Senhor o ma.ndou por seu especiaL
mandado pelos i\1inisti'ns ahaixo assignados, do
seu Conselho e seus Desembaygadores do Paço.
João Pedro l\1aynaru da Fonseca e Sa a l'ez na Rio
de Janeiro, a.l5 de Maio de 1820. - Bernardo
José de SOllZa Lobato a fez escrever. -Monsenhor Miranda. - Antonio FcTippe Soares· de Andrade de nrederode. - Acha-5e a {l. 59 v. do Li'!l.
5' das Ol'dens Regias, e {ica.Reg. na Chanceliaria.,

RESOLUÇ-O DE

•

17

•

DE, MAIO.

lI1anusccipto anthentico.

l\[anoel l\l<lrcira Li~io, Contador ela CoUecta
imposta sobre os h41bitant~s desta Provincia a fa-

'9

dos lazaros, nos annos "de 181~;
e 1818, requer pellindo a creação de dous bomens aUlorisados para a prompla cobrança da
mesm d Collecla, em consequencia elo pritilegio
do executivo que lh-e p~rtence pelas condições do
termo da arrematarão do sobredilo conlractó; informou o Intcnden-te do Ouro,. JuiZ' Privativo do
mesmo, o seguinte ~ - Se1]hor. -Tendo Manoel
MOI'eira Lirio arremalado a collecta imposta aos
habitantes desta Côrte e Pro\ ineia do Rio de Janeiro a favo\! do- hospital dos lazal'os pelos annos
dr. 1817 e 1818, reqner que Vussa ~1age ta de lhe
faça a graça de autol'i 'ar-me, para que eu, como
Juiz 1'l'Íl'ali\'tl desla adrllini. tração, pos a nomear
dous homens e juramentados para fazeI' as exeeuções da mesm a.col/ccla, acompanhando rJiariamenle ()o seu cobrador pelos molÍl'o que alJega no
seu requerimento; r. he Vo a Mage tade senido
ordenar-me qne eu informe sobre seu conteúdo,
interpondo o méu p:ll'ecer. Pela condição 5' pertence ao supplicante o pri vilegi.o do executivo
hum anno depois do seu contracto, ma como
esle se acha finalisado por ter sido arremalado o
mesmo conlraeto a Desiderio· José do Amaral no
triennio de 1819 a 1820, he por esta razão indeferivel o ~eu reqHerimento. Demai , a condição
7' do mesmo contracto estabelece o seguinle: Que no caso de recusar qUo[llquer das rJilas pess(\as
ao pagamento da contribuição que lhe cabe, segundo a sua condição, seril compeli ida a isso executivamente pelo 1\linist,ro Pr.ivaliv·o dest.'a coi""
lecta, o qnal mandará pássar mandado geral executi 1'0 ao contraclador, ql:le será cl,Imprirlo independentemente de quaesquer licenças. -Donde
se segue que, em virtude deste mandado, podem
estas dili-gencias seI' feitas pelo Meirinho desta
Consel'Vatoria, e por quacsquer outros officiaes
deJustiça, a quem a lei autorisa para esle fim,.
ou seja nesta Cidade e seu tel'mo, ou nas outras
Villas da Comarca e Pro"incia, requerendo o
supplicante por seus ba. tanles procuradores ás
justiças territoriaes aqncllas pt'ovidencias de que
necessitar, sendo' por tanto excusada a nomeação
de dlHIS homens qae o suppli'Cante pede, pois o
simples i uramento· que lhe he dado, não he por si
só hum titulo legal para o exercicio de funcções
que são attribuidas a officios que só Vossa l.\'lagestade por sua alta soberania póde crear; nem convém á boa adminislração publica augmentar mais
estes dous Officiaes de Jusliça para o unico fim
d'esta cobrança, da qual não podem tirar todos os
meios necessarios pat'a sua subsi teneia, ficando
por consequencio habilitados para fazer as violencias que ordinariamente costumão praticar j tend'o
mais o supplicante a seu favor as providencias estabeleoidas na condição 9& do seu contracto. POI'
estes I'u ndamen tos, e' p 01' se achar concluido o
tempo do contractu, e o anno que depois clelJe se
l.he permitte por suas condições para usar do privilegio do executivo', me parece que o requerimento do supplioanlC' não estú nas circunstancias
de ser deferid'o na Pó'rma quc elle requer. Porém
Vossa l\fagestade sabre tu elo d'ecidirá o que fôr sel'Vi90. Rio de Janei'ro, 15 d'e Dezembro de 1819.
- O Intendente do Ouro, Antonio Luiz Figueira
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'da Cunh"a. - Com esta informação conveio o
Procurador da Fazenda; ú vista do que parece ao
Conselho o mesmo que ao Pesembargador .Procurador da Fazenda, que se confol'ma com a i3formação do Juiz informante.
Resolução. -Como parece. Pa'laciQ da Bea Vista, 17 de Maio de 1820. - Aoha-se no Liv. I ° de
Reg, de COIIs.ulta~ do Conselho da Faund,a. a [l.
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M~nuscripto
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DE MA.IO.

authcntico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber li vos, Ou, idol' da Comarca da Capitania do
Espirito Santo, que', requerendo-me Antonio da
.cunha Velho prol'isão para continuar a servil' o
omcio de F,scrivã@ dos Odãos da VilIa de S, Salvador dos Campos com bum provimento dado por
'Vós em 2 de Janeiro do anno passall0, e tcndo
.cxpil'ado a pro"isão dada pelo meu Desembargo
do Paço em Novembro dQ anno de 1815, sou ser'Vido extr:lnhar-vos a indoleneia com que deixastes servir este' E crivão por tanto annos sem Q
competente pro"imento do dito Tribuna!, que
'Vos devia ser apresentado nas correições~ e ad'Vido-vos que o pagamento dos novos direitos para semelhantes provimentos deve con~tar POl' conhecirnentQ em fôrma, passada pelQ competente
Escri vão., c assignado pelo Thp.soureiro, referindo-se ao liY1'o em que foi lançado com rleclaração
das respecti va folhas, incorporando-se o seu tbeor
resumidamente 110S pro"j mentos, como pela lei
está determinado, e não por huma simples nota
ou verba do Eseri"iio posta á margem deUes. ElRei Nos'So Senhor o mandou pelos ~1inistros abai\XO assignados, do seu Conselho e seus Desemhargadores do Paço. ,João Pedro lUaynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 18 de Maio
{}e 18~w.-B rnardo José de Souza Lobató a fez
escrever. - i\J onsenh{)r ~liranda. -Antonio Felippe Soares de Andrade de Brederode. -Achase a {l. 21 do Li1l. 3° de Reg. das Ordens que se expedem pela Mesa do Desembargo do Paço.
RESOLUÇÃO PE

2lJ. DE

MAIO.

Manuscripto authcntico.

Luiz Gomes Anjo, tendo obtido o a"iso de 22
de Tovembro do anno passado, pelo qual se
mandou passar provisão para que o DesembarglldOI' Juiz da Chancllllaria da Casa da Supplicação
desta CÔI te não pro eguisse na execução que promovia contra o me~mo Luiz Gomes o ex-COnll'aCtador da Dizima da Chancellal'ia, Manoel Antonio
Coelho, 110 Juizo da mesma Chancellaria, até
que se 'decidis em o embargos com que se pre.,.
tendia impedir o elIeuo do decreto, pelo qual fo~
Sua l\lageslade servido concedeI' ao mesma Luiz
Gomes a graça do Juizo Privativo e (le Commis~ão par" todas as suas causas; répresentol,1 o dito
cx-Contractador l\1anoçl A,ntoQ-io Coelho, ~~r
~s.ta cQncess.~o Gont.r~ria .á expr,essão do ~e~mo

decreta nas palavras - ~ão sendo dos feitos da
minha Corôa e Fazend'U':-ao estado da causa,
tendo jil sido decidida, e versando a lide-tão sómente sobre a sua execução; e finalment~ ás
condições du mesmo cuntracto~ pedindo aviso
para progredir e ultimaI' a sobred,ita execução,
sem embargo da já citada pro'·isão. Forão ouvidos o Ju.iz da Chancellaria e o Pl'Ocurador da
Fazenda, que 8e ioclinárãv ás razões do suppli.cante, o que tudo visto, parece ao Conselho que,
havendo Vossa l\lagestade por bem mandar SU&pender pelo modo mais positivo a execução que
corre no Juizo da Chanccllaria desta Côrte, contra Luiz G:lmes Anjo~ até que 1)e deddão Os embargos com que se pretende im pedir que tcoba
em~ito o Juizo Privativo que {lUe obteve para lodas as suas causas, lle e"idente qne o regia aviso
que a,sim o determinou foi experlitlo com pleno
conhecimento de causa, e como huma- con8equenci~ da primeil'a graça, porque ella se torna~
ria in util se entretanto progl'edissem este e mais
pleitos até sua final sentença, pela mil enlendida
opposição dos embargantes, que obstão ao implemellto de hnma mercê de que lhes não resulta prejujzo em seu direito e justiça, e que tem
por o.bjecto a continenci:I das causas, para sel"em
julgadas em buma só iostancia e Juizo com vantagem de humas e outras partes, pela brevidade
de seu exp~diente e decisão:; e he por isso quo
Vossa l\iagestade mui benignamente lcm concedido semelhantes commissões, quando as circunstancias o exigem, pois, ainda que as contendas
fOI'enses devão ser discutidas e sentenciadas perante os Juizes a quem de direito pp.rtencem,
como recommenda expressamente a Ord. do liv.
1° tit. 65 § 18, toda via ahi mesmo, e ainda mais
terminantemente no IJiv. 5° lil. 5° § 10 se estabelece que são exceptuados desta regra geral os
casos em que Vossa Magestade, por bem do seu
feal serriço e soberano podeI', fôr servido ordeBar que se remeuão os autos a outros Juizes,
donde procede a intelligencia dada pelo assento
da Casa da Supplicação, de 25 de NO"em1Jro de
1 ,69, em que se declarou que as avoeatorias
expedidas em vil'tude das commissões concedidas
por especial mandado de Vossa l\lag~stade, 50
de"ião geral e indistinútamente cumprir, ainda
pelos Juizos Privativos, inc!usiTe o dos Residuos,
pratica esla tão usada na vossa feliz l\10narchia,
que até por despacho ordinariD as permille á
l\lesa do Desembargo do Paço, autorisada pelo
§ {~5 do seu regimento, dirigindo a este fim provisões de seu expediente aos Ministros tt:rritoriaes.
Verdade he qua o decl'eto de 5 de Novembro do
anno pass~do, (}ue ordenol1 esta commissão)
mandando a"ocar todas as causas de oulr.os quaes·
ql,ler Jl,Iizos ou Tribunaes, separou expressamente
as que corressem no J'2Jizo dos Feitos da Real Fazenda, mas esta mesma excepção firmou a regra
geral, e por co~sequencia no sentido reslricto
desta express.io se,não podia cli'mpréhenrler o Jui~o da Chanceliaria, e nem se. de"ia julgar cxceptuado sem esp'ecial menção.; pois, airnla que este
rendimento se ache cóntractado, e gozepl os seus
a,rrematant,es dos privi,legios aue são outorgado5.
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a05 Contra,ctadores da ~azenda Real, todavia não
he huma necessaria con~<iuencia que eHe seja
equiparado aos dos Feitos da Real Fazenda, do
qual, apesar da sua preeminencia, se tem eparada muitos objectos que fazem o verdadeiro elemento da sua j ul'Ísdicção, taes como os eontractos
dos dizimas, e muitos outros, a03 quàes se tem
concedido Conservadores particulares e Juizes
Privath'os para conhecerem em !\lesa de Commissão dos negocios que lbes são relativos, Esta
providencia he tão justa como a ,'azão que a
sustenta, porque demandando do tl'ono augu:;to
de Vossa lUagestade a pOl'ção de jurisdieyão que
neve competir a cada hum dos ~1agistrades a
quem he eonuada, não púde duvidar·se de que o
regulamento tle taes exel'cicios he absolutamente
dependente do real arbiLl'Ío, tle maneira tal"q1le
limitando-se o Juizo Privativo concedido ao supplicado a todas as causas que não [orem as dos
Feitos da Real Fazenda, podia esta graça genera]isal'-se até a estas ,em alguma reserva, como
acontece a respeito das dos orfãos, dos moedeiras,
e outras Iluaesquer pl'il'ilegiadas q,ue não farão
exceptuadas no úito real decreto, pOr(l'le esta he
a indole e-natureza dos Juizos tle Commissão estabelecidos por especial e immelliato mandado de
Vossa Magestade, e tanto mais quando para ellas
são nomearIos os ~1inistros da Casa tia Supplioação, que debaixo de ta ou daquella denominação
hão de conhecer deuni.tivamente destes mesmos
negocioso A dizima das sentenças,não ue hUlU direi·
to de Chancellaria, mas sim pena imposta ao que
faz mil demanda, como bem ,o tleclara o § 24 do
regimento de 16 de Janeiro de J 589, e tendo
principiado por huma arrecadação encarregada
·aos Oillciaes da mesm.a Repartição, passou depois a sei' eontractada como hoje e acha, ficande
todavia conservando a sua pI'imiti va qualiJade,
e perteneend9 a sua execurão áquelle Juizo Privativo, ordenan(lo-se posteriol'mente que !Is suas
causas assistisse o Procurador (.Ia -Fazenda pelo
S 5" da lei de 25 de Setembro de 1655; pelo que,
ainda que e ta imposição p.cnal façl hoje huma
parte do regia patrimonio, nem por isso se deve
reputar Juizo dos Feitos da Real Fazenda o da
Chancellaria, sómen te porque nelle correm as
causas da sua cobrança, assim como 1aes se não
considerão o do Juizo das sisas, do subsidio literario, da ~lecima militar, e outras semelhantes,
que ficarúõ DO expediente e jurisdicção de seus
respectivos Superintendentes para seus lançamentos, cobranças e execuções. Ninguem descon hece o principio de que se não entende concedido
privilegio algum em prejuizu da Real Fazenda, e
contra os iotel'ess'es da Real Corôa; assim o declarou expressamcnte o capitulo 207 das ordenações da Fazenda, e com particularidade o § 3" ela
lei de 14 de Fevereiro de 1";72, mas tambem todos sabem que Vossa ~1agestadeno exel'cicio do
seu magestatico podeI' legislativ'l>, póde alterar e
modifi.ear esras di posições po,r motivos que se
fazem dignos de sua real contemplação, e para
não fazer "h enumer ção de muitos exemplos,
hastará lembrar os mais recentes que se acbão
,especificados nos a.l varás ,de 17 de Novembro de
.o~o

lU.

J 815 e 5 de Mllio de I 81 {~, pelos qlla€s houve'
Vossa Mas·cstade por bem detel'mi-nar que os
privilegios conferidos aos Mineiros e aus proprietarios dc engenhos de assucar, e laYra~ores de
canas, para não sel'em al'l'ématadas snas fabricas
por ql.Jaesquel' obrigações passÍ\'as, comprohende sem is·ualmente as di ddas c execuçõe· fiscaes,
Ultimamente he rIe notar que o regia a viso, pelo
qual Vossa M agestaúe foi ervic10 mandaI' suspender esta execução, Dão deliberotl cxpressamente
que alia se avocasse p::>I'a o Juizo da Commissão,
ainda que por inferencia assim se possa entender,
vindo por consequencia a ser extemporanea a
tál respeito a pretenção do supplicante, e por
ctlj'o motivo parece ao Conselho qtle o tlito regio
aviso se deve exactamente cumprir, porque se
não mostra que esta mercê fosse obtida C0111 obrepção e subrepçáo, uniCI' meio com que as leis de
Vossa Mas·estade permiltem que se possa obstar
ao effeito das dcliberações rcaes, sobl'estando-se
na execução do ,Juizo da Chancellaria, até que
decididos os mencionados embargos oppostos ao
Juizo Privativo, requeirão o supplicante e supplicado o que lhes convier, pelas Repartições
clJmpetentes, para screm altendidos eomo fôr de
justiça, Vessa lUagestade decidirá o que lhe pareccr mais justo.
ResoLução. - Como parece ao Conselho. Palacio da Boa Vista, 24 de Maio de 18:w.-Com a
rubrica de Sua Magestade. -Acha-se no Liv. lO
de Reg. de Consultas do ConseLho da Fazenda. a
{l.. 150 :v. até 152 V.

ALVARA.' DE

30

DE MAIO.

Coll. '!ll'az, - Delgado.

Eu El-Rei faço saber aos que este aIvaril com
força de lei virem, que tendo-me representado os
G ov.ernadores do lleiGo de Portugal, e outras
pessoas do meu Con elbo e zelosas do meu sel'viço e dos interesses reciprocas do Reino Unido,
sei' muito conveniente ampliar as disposições do
alvará de 25 de Abril de 1818, ta.Dto para occorreI' a algum abuso que se possa introduzil', como
para fa vorecel', quanto he compati vel com as outras urgencias do Estado, o progresso da cultura
e industl'ia dos povos; e conformando-me com o
seu parecer~ san servido determinaI':
J." Que todo o vinho estrangeiro pague por
entrada nos portos do Brazil, além dos djreito~
estabelecidos pela tarifa ordenada no sobredito
alvará, hum diI'eito addicional da quantia de 8:tf>
rs. por pipa de cento e oitentas medidas. Este
direito sel'ú applicado para as de pezas militares
e de estabelecimentos publicos; será cobrado pela
Alfandega e remettido ao Erario, do qnal irá
entrando no Banco do Brazil, para eu o mandar
destinar como melhor convier.
2. o E porque se tem observado abuso no favor
da quarta parte dos direitos do "inho, aguardente
e azeite estrangeiro, vindo em embareaçõesportnguezas, por se deixar a producção nacional para
'se transportar a estrangeiros: hei por llem man21
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, da-lo stfspender, /icando ne ta parte rerormada
a tarifa co sobredito ali ;:lI'!I.
5. o Bei oulru,im pOl' hem detCl:minar, declarando e revogando- (:) pri I ilegio eoncedida ú Companhia de AgriL:ulttlra da~ ,inhas do AllO Douro,
pela mudança que tcm ha ddQ Lle circun taneias,
que o pdvilcgio que tinha para alg1lns dos po'rtos
do Brazil se fique entendcndo e ob'erl'e a ,'espeito do "inho legal e de f'mharque, e comprehenda
a todos os pOI'loS do B,'a:til, o qual somente a
Companhia podl'rá transportol' directamcnte, ou
por escata para qUolqucr dos portus, e o puderá
-vender envasilhado ou eng-al'l'arado, ii COI1\ e~lção
das partes, s.rm sujeição ú l·axa; e que o I'i nho
chamado ~ Hamo fique permiltido a qualquel'
lavrador ou negocianle purtuguez e rcmettll-Io e
'Vendê-lo nos portos do BI'azil" como lhe convier
e por quaesqucl' consignalarios, pagando os direitos estabr:lecidos.
4.' Determino que o trigo estrangei!:o, a 'sim
como o milho, cevada., seuteio c farinha eôtrangeira que entrar pcla. 1'01- nos portos de POl'tugal
e Algarve, pague como dirt:Íto de entralla a dizima em especie. A arrecauação se rará pelo ter·
rei 1'0 de Lisboa, e nas outl-as partes pelas Alrandegas; e não se entender!! comprehendida a vendagem do terreiro de Lisboa de 2Q rs. por alqueire de trigo', e L~o rs. pflr alqueire de farinha, destinada ii manntenção daquelle eslabelecimento~E
este direito da dizima em especie,. ou o seu preço, quando estÍ\ec em eonlracto, terá a mesma
natureza e applicação que tem a decima, por. ser
justo não sómente que a este sub idio que se
acha diminuto accl'esç,a algum outro rendimento,
mas tamuem <].ne o seja. por esle genero que e
achava isento do direito geral da dizima por entrada, com oppressão dos lavpadores do TIeino,
que pagão dizimos dos seus fructo . PerDli tlo porém que 1I0S annos de earestia po sa baver convençõe sobre a quantidade de te direi~o com os
importadores dos· sobreditos genero '.
5." Ordeno· que o sal da producção de Poptugal e Algal've pague metade dos direitos· por entrada nos portos do Brazil. O mais sal portuguez
conlinuarú a paf\'3r o mesmo direito de 80 rs.'p6r
alqueire, medida d.o Rio de Janeiro,- qne actualmente paga; e o sal estranglliro pagara direito dobrado. E por esta disposição se não entenderl,õ altt:rallas as diversas contribuições que tiver cm alguns lugares.
6, o Ordeno ontrosim que o atum, sardinha ou
outro qllalqner peixe da pe caria de Portugal ou
Algarl'e, s('ia lil'l'e de direi-to de entrada nos portos do Brazil e dominios Portugue7,es. Assim eomo tamb 'ro o pano de linbo, linba , o burel e
a saragnça rahricados em Portugal, apresentando
as competcnt!'s altestações do magistrado do lugar ou Lia Alfandega por onde se exportarem.
7_ o E por quanto he tambem neces ario que as
rendas do Estado se não desfalquem pela urgencia das c11~spezas a que ellas são destinadas, quando tamhem convém diminuir as que fazem mais
gravame: hei por bem determinar que a aguar<lente do con umo nas Cidades, Villas e Po"oaões do Brazil pague mais hum direito de 8:t/J rs.

,

por pipa de 180 medidas,. além dos dir~ítos que
actualmente paga. NãcVse entenderá'por este motivo abolida a prohibição que em alguns Districtos ha', oU' possa haveI',. das vendas· da aguar·
dente por miudo, em razão da desordem que occasiona entl'e 1)' escravos, E exceptuo desta imposição as Provincia' do Rio Grande de S. Pedl'o,
Santa Cathariua, S. P'aulo e lllato-Grosso.
8. o Bei outro-im por bem abolir a impo~ição
cbamada suusidio militar'oe 640 rs, por cabeça d~
gaLlo raccum qu~ se pag-ara' nas Provincias do
Ceará, Rio Grande do Norte, Parahybu e Pernambuco; pois que pelas,o'utras rendas do Estado
tenho mandado OCCOI'l'Cl' ás despezas da tropa e
milicias.
9, o Para e1'it3'l' alguns inc01Herrientes que tem
occQI'I'ido na ousel'l'aneia do § J5 do sobredito
alva-rá de 25 de Abril ,de 1818, determino que"
para sel'em admittidos nos portos portugllezes 0-8
navios de qualquer nação amiga ou alliada, deveráõ apresentaI' o passaporte ou documento legal, segundo o uso estabelecido em cada huma
dellas, que legal ise a nação a que pertence, e o
destino da sua viagem, e o maniresto·das Alfandegas ou rlcclaração authentiea de toda a carga
que trazem a seu bordo, e este viril' reconhecido
e certificado pelos Consules· ou Visconsules POI'tuguezes do porto donde sahirem ;- e onde não
houver Consules ou Visconsules, viráõ authenti·
eados por aquella autoridade ci vil ou commercial
que poder tenha para o razer, sem o que não serúõ aelmittidos e erúõ mandados sahir. E os navios portugucze que snhirem para algum porto
dC'l'eráõ igualmente levar o maniresto da carga,
reconheciuo e certificado pelo Consolou Viseonsul da nação a quem pertencer o pC'lrto para onde se- destinão. Pelo que poréJ!l pertence aos navios inglezes, se continuará a obseJ'var o que se
acha convencionado.
.
10. o E as sobreditas determinações principiarúõ
a 'olJsenar-se do 10- de Janeiro-do ruturo anno de
1821.

Este se clfmprirá como nelle se contém. PeJo
que' mando, etc. Dado no Palaeio do Hio de Janeiro. em 50 de l\1aio de 1820, -Rm com gual'da. -Thomaz Antonio r1e' ViHanova Portugal.f)om /JS registos competentes.
Al:.VARA.' DE·

3

DE JUNHO.

Coll. Bl'az. - Delgado.

Eu EI-Rei faço saber aos que este aI varú com
força de lei virem que, tendo pelo alvará de 15
de Janeiro de 18 Jo, mandado crear no sertão de
Pernambuco buma noya Comarca para occorrer
a falta da administração da justiça, que experimenta ,'ão os meus vtssallos ali residentes, não
foi bastante pal'a se con eguir tão importante fim
aqueUa providen'tia, porque a nova Comarca des·
memhrada e independente da de Pe~nambuco, finou ainda com tão dilatado territorio, que he 101praticavel que hum só Ou~idor a poÇsa corrigil'
toda e dar opportunamente aquellas providencias
que são indispensaveis), para que os seus habitan·

•

,

tes vi\ ão seguros e tl'~quil1os, debaixo do abrigo
das leis, e participem l'ta beneuca iníluencia de
huma vigilante policia e exacta admini tração da
justiça; e sendo hum dos primeiros cuidados do
meu real e paternal zelo a. segurança pes oal e
real dos meus vassallos, hei por bem determinai'
o seguinte:
I. o H,a,'erá huma nova Comal'ca desmembrada
da do serlão ele Pcrnamhuco, qllC se ha de denominar-Comarca do Rio de S. Franciseo- e
comprehenderá a Villa ele S. Fraucisco elas Chagas, Tulgarmente chamada ela Barra, a. de Pilão
Arcado, e as povoações do Campo Largo e Carunhanha', com os seus re~pecti vos Termos, eudo a cabeça da Comarca a Villa de S. Francisco
da Barra; toJas as mais Villas c Po ,"oações que
se achão referidas no sobredito alvarú de 15 de
Janeiro dr. 1810, e que não I'ão neste indicada',
ficarúõ pertencendo-á Comarca elo sértão de Pernambuco.
2.· No mencionado territorill exercerá o Ouvidor totIa a jurisclieção qup pelas minhas leis e ordens compete aos OU"idores e Corregedores das
Comarcas, e especialmente a que competia ao
Ouvidor do serlão de Pernambuco; e para CJue
elle possa satisfazer plenamente as suas obriga~
ções, sou servido crear hum Escri \'ão da Ouvidoria e hum ~leirinho, qU{) scrúõ providos em·
quanto não tiverem propl'ietario, pela maneira
com que na Pro.vincia de Pernambuco são providos os de mais Officiaes Je Justiça.
5. o Venccrú o Ou I'idor o ordcnado, propinas
e emolumentos que vence o da Comarca da Jacobina, e o Esc!'ÍVüo e Meirinho os sallarios, caminhos e raza que pcrcehem os da mesma Comarca da Jaeobina, na fôrma jú detel'minatla a
cerca do,Ouvidor e Officiaes da do sertão de Pernambuco.
{I. o Sendo informado do muito que con"ém
para se con eguir o fim da melhor e mais exacta
administração da justiça que e e1'Íja em Y.illa a
Povoação de Campo Largo, que aliás he digna
de ta preeminencia pelo seu local e su fficiente
numero dos seu,s habitantes: hei POI' bem erigi-Ia
em Villa com tOllas as prerogativas, prhilegios
e franquezas que ás mais Villas são concedidas;
e se farll levantar peloul'inho, casa da camal'a,
cadêã e as olIlcinas do Conselho ú custa dos moradores della.
.
5. o Finalmente, sou servido crear na sobrr.dita VilJa dous Juizes Ordinarios, Juiz dos Orfãos,
tres Vereadores, hum Procuradot: do L:on elho,
dous Alm'Jtacés, dous Tabelliães do Publico Judicial e Notas, hum Alcaide e hum EscrÍ',ão do
seu C;1rgo, ucando :mnexos ao primeiro Tabellião
os oillcios de Escrivão da Camara, sisas e almotaceria, e ao segundo o officio de EscriVão dos 01'lãos. Todos estes servirá'ó·os seus olIlcios na róI'ma das leis do Reino.
E este se eumprirú como nnHe se contém. Pelo
que mando, etc. Dado no P~lacio do Rio de Janeiro, aos5 de Junho de 1820.-REI comguarda-Th maz Antogio de Villanoya Portugal. Com os registos competentes•.
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DECRETO DE

3

DE JUNHO.

lItanllSCI·ipto alllbentico.

Tomando em eonsideração a falta de meios que
tem para decentemente subsi til' o Padre J aeob
Joye, Vigario da Igl'cja de S. João Baptista da
Villa da ova Friuurg-o, por não poJ rem por
ora er sumcient('~ a congrua e J)enese~ que percebe: hei pOI: bem elevar a sua congl'ua a '300:tf;J
rs., da mesma fórma que se acha estabelecida
pOl' decreto de 6 de Abril do corrente anno para
os Parochos das Jg-I'ejas das novas Aldêas- de lndios que se formarem na Proyincia do Pará. E
sou outro im serviJo que por tempo·de cinco anno e paguem ao sobrcdito Viga rio, a titulo de
pensão, 50 rs. Illensaes pela folha dos ubsidios
que se pr'esl;1o ao coJonos suissos. Thomaz Antonio de Villanova Porlugal, etc. Palacio do Rio
de Janeiro, em:3 de.Junhode 1820.-COm a
rubrica de Sua Magestade.-Acha·se afl. 284v.
do Liv. Iode Decretos da Repartipão da,Fazenda.
Dl>CRETO DE

3

DE JUNHO.

1\1anllscripto nuthentico.

Por ser indi'pensavel para a educação e instrucção da mocidade dos eolonos uis os: hei por
bem erear lia Villa da ova Friburgo duas Cadeiras·, huma de primeiras letras, e outra de grammatica latina, com o ordenado proprio de seme·
lhantes cadeiras estabelecidas nesta Provincia
do Rio de Janeiro. E altendenc!o li intelligencia
e mais partes que concorrem na pc. soa de Antonio
J o é de Paiva Guedes de AndraJe, hei outrosim
pOl' bem fazer mereê de o nomear Professor das
referiJas duas Cadeiras, a fim de as reger simultaneamente. A Mesa do Desembargo do Paço o
tenha assim entenJido e faça executar com os
de pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em '3 de Junho de 1820.-Com a rubrica
de El-Rei Nosso Senhor. -Acha-se a {l. 124 do
Liv, 2· de Reg. dos Decí'etos e A l'l'ards da Mesa dó
Desembargo do Paço.
pnOVISÃ:'o DE

6

DE JUNHO,

l\1anuscripto autbentico.

Thomaz Antonio de Villanova Portugal~ etc,
Faço saber li Junta da Real Fazenda da Capitania de S. l)auln, que, havendo subido li real presença de El-Rei o so Senhor pelo dito Real Erario huma conta da Junta da Fazenda da Capi,tania
da Bahia, datada- de 28 de Setembro d~ 1818,
pedindo Jecisão para eu governo, assim a respeito do requerimento que'lI mesma Junta lherão ,'alios negociantes daquella praça paJ'a se lhes
permittir, em ubservancia do § 50 do aI vará de
25 de Abril do anno de 1818, a.faculdade de despacharem lia respectiva Alfandega o vinhos da
demarcação do Alio Douro em Portugal, inde- •
pendente de permis ão da re pectiva Com(1anhia,
não obstante a denegação que aquella Jun~a tem
dado úquel1a preteoção com o fundamento de não
estarem derogados pelo citado alvará os privile-

ANNO DE 1820.
gios da Jita.Companhia, como tambem sobre os
direitos de sa hida da moeda estrangeira, visto
que entra em duvida se devem ser exigidas sómente da que sahe para os portos e.trangeiros,
ou se lambem da que se destina para os POl'tlJS
,nacionaes; foi o mesmo Senhor servido determi.nar, á Tista das razões expendidas na dita conta,
e do mais que aos sobreditos rcspeitos lhe foi
presente: quanto ao primeiro ponto, que nenhum
-lugar tem a livrc importação dos vinhos da demarcação pertencentes á illu trissima J unta da
Companhia, como requerêrão os ditos negocianrtes daquella Cidade, visto não e terem derogado
os privilegios da mesma Companhia, e a ella
competil' exclu ivameute.este commercio; e quanto ao scgundo, que o pagamenlo dos dOlls por
cento de salúda da moeda e de pesos bespaD ltt'lCs
sI> lem lugar sobre o que sahir para os portos C'Strangeiros, e nlo sobre a que se exportar para
qualquer dos portos nacionae . O que se participa
á mesma Junta pUl'a sua intelligencia, e para que
nesta conformidade se possa de.ta uata em diante
.governar em casos emelhantes como ne~ta se lhe
.ordena, sem que tenha lugar a repetição dos direitos que se ti v'erem pago nté o pre ente por semelhante exportação. José Fernandes de Cnstro
a fez no Rio de Janeiro, aos 6 de Junho de 1820.
:_ João José Rodl'ih'l.les Vareiro, que sel've de
Contador Geral, a fez escrever. - Thomnz A.ntonio de Villanova Porlugnl. - Extrllhida a {l. :;
v. do Liv. 6° de Reg. de Provisões expedidas pela
Contadoria Gemi da segunda Repartir-ão' do Tltesouro.
.DECRETO DE

6

DE JUNHO.

Manuscripto allthentico.

Por justos motivos que me forão presentes e se
fizer~o mui dignos da minha renl consideração:

hei por bem que, pela Junta da Fazenda da Capido Maranhão, se pague annunlmen te a cada hum dos Desembargadore dn Relnção daquella Pro"incia, nlém do seu competente ordenndo,
'300~ rs, a quarteis, que sou servido concederlhes a titulo de ajuda de custo. Thomnz Antonio
dc VilJanova Portugal, etc. Palacio do Rio de Jal1p.iro, em 6 de Junho de 1820. - Com a rubrica
de El-Rei N,osso S.enhor.

~ania

EDITAL DE

10

DE JUNno.

Avulso.

Ha vendo sido presente a Sua l\l<Jgestade, em
consulta do Conselho da Fazenda de 26 de Julho
de 1814., o requerimentos de D. Pedro Antonio
~'anba, Cap~ão do bergantim hespanhol Paz e
Libe7'dade, que navegan?o das Ilhils Canarias para
Cailiz com cnrga dc "inhQs das ditas Ilha I l'ôra
;obrigado a arribar, por fOI'ça de tempestades e
.com agua aberta aQ porto de ta Capiml, peiliu'do lhe fos e permillida a baldeação dos ditos
. inho para outro qua\qner navio que se dirigi se
fi E coei a ; c outro requerimento de Brown, Reid
e Comp., negociantes brit'annico~ estabelecidos
\

I

"

I

c''"

.

,

nesta Cidade, pedindo igu,allicença, e para fazerem conduzil' os ditos "filhos para Londres, no
bergantim inglez iI'lay Flowr, allegando, para
funclamento de suas pretenções, com a legislação
do alvará de 26 de ~1aio de 1812; havendo o
Conselho ponderado' a Sua l\Iagestade na citada
consulta, que a pretenção do primeiro dos sobrediLos supplicantes era indeferi vel, porque sendo
a carga do bel'gantim Paz e Liberdade de vinhos
estrangeiros, e de rigoroso contrabnndo nestes
Reinos, sórnente podia da penn do cornisso ser
relevado, pelo favor da hospitaliuade afiançada
pelo uireito das gentes, visto ter procedido a arribada de caso fortuito, e a reexpoltação permittida no mesmo navio, depois de competcntemente reparado dos damnos e avnrias que soffrêra,
conscrvanuo-se entretanto as mercadurias em
segura custodia, debaixo da inspecção da A.lfandegn, não merecendo outrosim mais favoravel
deferimento a pretenção dos sf'gnntlos supplicantes, porque a intelligencia que se procurava dar
ú legislação do aI vará de 26 de Maio de 1812 era
erronen, por isso que as baldeações e reexportações por elle permittidas não erão as de mercadorias nestes Beinos defezas, mas sim das legaes que, não podendo achar consumo nos
portos em que chega\'ão a entrar, seus ~enhorios
pre[elldem baldear ou reexportar para diversos,
pagnndo os direitos corre'pondentes ;is ditas especulações mercantis ordinarias e admi si veis,
segundo larga e solidamente se pondernva nas
informações e respostas /lscaes que ú citada consulta precedêrão e neIla se achnão incorporadns.
E senuo ludo pl'esente á Sua Magestnde, foi o
me~mo Senhor servido, por sua immediata resolução de 2 de Dezembro do mesmo :.rnno de 1814,
indeferil' a pretp.nçao dos supplicante sobrcditos,
conformando-se com o parecer do Conselho de
sua Real Fa7,enua. E para constai' se m andn tudo
fazer publico por este modo. Lisboa, 10 de Junho de 1820. - D. !\liguei Antonio de MeUo.Francisco. l\Ianoel de Andrade ~IOI·eira.

n.

J'1l0YISÃO DE

15

DE JUNHO.

Manllscripto alllhcntico.

.

D. João por gr,aç.a de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber aos que esta provi5üo "irem, que attendendo
ao flue me represelllnrâo os Officiaes ua Camara
dn VilJa de Icó ua Comarca do Crato, e ao que
sobre seu rcquerimento respondeu o Desembargador Pl'ocmador dn minha Real COl'ôa e Fazenda: bei por bem, declarando a pro\'isão de 27
de Ago 'to de 1818, que a feira franca que fui
~ervido conceder-lhe no primeiro dia de cada
mez, se faça no primeiro Sabbado de cada mez,
continuando até o Domingo seguinte, pois que
da continuacão poi' mais hum dia resul{ão vantagens e utilidade manifesta nos povos ~ aos feiran-te, observando-se em tpua o mais a refcrida 'pro"jsão como nella se CQnt.ém. ~I-Rei os~·o Senhor
o mandou pelos Mini~ros abaixe;) assignados, do
s.e~ ç~nse.rh,l? ,~seus p.csembarl!adores do Paço.

ANNO DE 1820.·
João Pedro l\Iaynard d" Fonseca e Sá a fez no
Rio de Janeil'o, a IS de Jnnho de 1820, -Bernardo José de .Souza Louato a fez escrever.Bernardo José d~ Cunha Gusmão e'Vascoocellos.
Antonio Felippe Soares de Andralle de Brederode, -Acha·se a fi. lã e v. do Liv. 3 de Reg. das
Ordens que se expedem pela !lUsa do Desemhal'go
do Paço.
0

RESOLUÇÁÔ DE

16

DE JUl'illO.

Manuscril'to aulhentico.

l\fanocll\Ioreira Lido e Comp., arrematante da
renda do sub idio literariQ da Capitania de S. Paulo, pelo triennio de 181S a 1817, reCJuerem,al.
legando que por não ter podillo onter o seu ai "arú
de correr senão mnito tempo d,epois do termo
de arrematação, se tÜl'Ilúra oulla a condição inserta na mesma arrematar;ão, d,~ gllZal'em o.:; upplicantes do privilegio do executil'o por mais
hum anno além do tempo do contracto, e pedião
mais bum. anno do mesmo pririlegio, não a
titulo de prorogação, como lhe tinba sido negado
pela resolução de ILI de Junho de 1819 C*), tomada em c\)nsulta uo Conselho da Fazenda de JL~
(') SenhCJr. - Por aviso da Secrctal'ia de Estado dos
Negocios do Reino, de 6 de Março e1este allnll, mandull
V,)ssa Mage"tade se lhe cunsultasse pnr este 'Tribnnal O requcrimenlu de Ma.noel Mm'eir. Lirio eComp" dn theor se·
gninte: Scnbor, Dizem Manoel loreira Lirin e Comp" qne
pela certidão junta 1II0st,ão tcr clfeclnado a arl'emataç"o
do contracto do sul> idio litel'ario da C"pilania de ,Paulo pelo tri~nnio de ,815 a ,8'j, e porque i't tinl~ão de·
corrido quasi seis mezcs do teLUpo d"puis da sua arrema'
tação, e outro tanto tempo até que SI'
passasse O alvará
de COI reI', e se expedisse ol'deu) do Heal E",.rio á J unta de
S. Paulo para os sU'flpliellntcs poderem tornar conta por seu
bd~tante Procurndor, e deste ~lotivo veio a ficar dimi·
Douto no mesmo anno o privilegio executivo que lhes
competia pal'a as respeclivas cobrauças ; os supplieantes
não as puderão concl"ir dentro dCl tempo restante do con'
tracto, e "ecolTem a Vossa _Magestad" para que se digne

II""

coocedcr·lbes ulais bum 3Dno executivo au meuos, enl

compeusação do primeiro anno que lhes fu!iahsolutameute
inutil. Pedem a Vossa lagesta,le sc digne d,'fel'ir-Ibe, pelo
que R, M. -Manoel More,im Lirio c ComI"
] nformou O O".<elObal'gado" J lIiz dos lIeitos da Ct1I'Ôa
C Fazenda, sendo lIuvido, pelu lheol' seguinte :-Senhor.
Manda Vossa Magestade que cu inrol'lUe, interpondo o
meu parecer sobre o requerimento de !llanoc:l Moreira Li·
rio e Comp., cm qne pedem prorog:lI;ãu de privilegio executiloo por hum anno, pam po,' este meio cobrarem O que se
lbes deve ainda do subsidio literariu da Capitania de S.
Paulo do Iricunio do seu coutrnclo , que find.)u no fim do
anno de 1817' as circunstancias em que os supplicautes
pedem a pl'orogação do privilegio acima exposto, he toda
a sua pr('tenção) de mera graça de Vossa Magestade, que
lbes pôde libC"aljsar se .ssim o houver por b"u1. IIe O que
me parece; Vossa l\'hg-estade porém mandará O que l'ô,'
servido. llio rle J aueiro, 25 de Abril de ,8'g, - O J IIlz
dos Feitos da Corõa, Pedro Alvares Diniz. - E dando-se
vista ao Desembargador Procllradnr da CorÔa e Fazenda.
respondeu: -He graça que ~a MageHade CCl tuma con·
ceder em semelhantl's ci,'cunstaneias., e por isso não me
opponho,-O que tlldo sendo visto", parece ao Conselho
qúe os snppli,çanles não mo. trão razões sufficientes para
mereeen'm • p~'()r(}g>açãG que pede'l', visto que seria huma
gnça reita ,em prejuizo de terceiro. Vossa ~ragestade 1'0,
rém mand,.,..á o que f:õr servido. Rio de Janeiro, 14. de
Maio de ,8Ig.-Barão.d.e Sauto Amaro.-Antonio José
da FJ'l\nça e Horta. - Antonio Luiz Pereira da Cunha..Leonardo Pinheiro fie Vasconcellos. -l!'ral).Cisco Baplista
:rOMO
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de Maio do mesmo anno, mas a titulo c?e compensaçüo, attento o prej ui7,o que sof1'rêrão pela
demora do dito alvarú de correr; infol'mou o
Conselhei~o E crivão da.fa1.enda o eguinte:Senhol', os supplicantes l\lanoel Moreira Lido e
Custodio Moreira Lidu al'l'ematúrão, perante este
Conselho, no dia 14 Je Junllo de 1815, a collecta
do ubsidio lile,l'al'Ío da Capitania de S. Panlo,
pertenccllte ao' anuo de I S I 5, 18 Jl3 e 1817, e
feitas as subsequentes diligenúas 'ú puderão obter alvarú de correr em data de 28 de Junho do
mesmo a nno de 1815, dependente aiuda da real
assignatul'a de Sua Mag'stade, Pela condição S"
rio dito contracto, aqui junta pOl' certidão, consta que se lhes e tipuluu o privilegio executivo
por t,odo o tempo do contracto, e mais dous annos
depois de findo, que vem a ser cinco anuos, do
qll(les he el'idenle que não porliãn 'g07,ar integl'almente, conlbina,la a data da arrematarão; e como
tJ telllpo concedido em contracto para ter o pt-i,i\rgio executivo competente ú fieal Fazenda,
deva ser util ao cuntrüctarlor que o recehe por
titulo ouero'o e não de graça, fjca manife 'to que
a prol'ogação que pedem do me~mo exccuti,o, em
compensação do tempo decorridu antes da sua arrematação, be de ju·t:iça, muito principalmente
não se de eobrinJo nis, o prejuizo ii Real Fazenda. Rio de Janeiro, 15 de Abril de 1820. Joaquim José t1e Souza Lobato.-Com e.:>ta informação conform.ou-se o Prooul'ador da Fa'Lenda. O
que visto, parece ao Conselho o mesmo que ao
Con elhcil'o Escrirão da Fazimda infllrmante,
com o qual lambem se conforma o De embargador Procuradol' <la Fazenda. !lio de Janeu'o, em
31 de l\laio de 1820.
ResolUfão. - Como parece. Palaeio da Boa
Vista, 16deJunho de 1820,-Com a rubricado
Sua l\lag·cstaue. -A dia-se !to Liv. Iode Reg. de
Consultas do Conselho da Fazenda, a fi. IS2 'V. até
IS3 'V.
PROVI Ão DE

17

DE JUNHO,

Manuscripto autbentico.

Thomaz Antonio de 'Villanova Portugal, etc.
Faço saber á Junta da Real Fazenrla da Capitania
.de Pernambuco que sendo presente a Et-Rei Nosso Senhor pela Mesa do seu l1eal EI';.:rio, tanto o
requerimento e repl'esentação de Antonio Jm:é da
Rocba, ledidor da AJfan~ega dessa Villa do Recife, como o do Administrador da mesma, Alexandre J o_é de Carvalho, a r.espeito das incumbencias de seus re pecti vos lugares, pela mú intelligencia que de p·arte a parte derão á provisão
qne ao mesmo respeito se expedio em 11 de Março de ISI? C*), suscitando-se da falta da boa inRodri"'ues. - Dr. Francisco Xavier da Silva Cabral.-Ex.tralrida do Origillalllo Carlorio aell/al do Thcsol/ro.
Igual cOAsulta c resolução bouve no mesmo dia em
outro igual requerimento de Antonio Moreira Lirio,
quanto á prorogação do executivo pelo contracto dos
impostos a l'nvor do :Banco pelo mesmo triennio,
(') O Cond" da Barca, etc. Faço saber á Junta da Real
Fazenda da Capitaoia de Pernambuco, que, sendo presente a El-Rei Nosso Senhor o reqllerimento de Antonio
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, telligen<!ia, muit~s du~idas e questões, que todas prir na sobredita AlfandJga. Caetano Júsé Barconduzem aoprejuizo do seu real sel'\'iço e da boa boza do Canto llrllm :f't'ez no Rio de Janeiro, em
arrccadação ua Fazcnua, e lia vendo sobre esLe oh17 de Junho de 1820. -João CariO!' COl'rêa. Lejecto as informações que lhe parecêl';io: be o mes- mos, no impedicnento.qo ContadOl' Geral,. a fez
mo Senhor crvido declarar, para ser pl'escnte escre, er. - Thomaz Antoni.o de Villanova. PortuDa mesma Alfan,lega, que o ~ledidor nenhuma
gal. -Extmllicla do Liv. de Reg. dás Ord...ns exoutra inspecção e incumbencia mais tem do que pedidas á Ju.nta da F(JJZenda de Pernambuco, a {l. 11.
medir as fazendas que se pr.eLendcm de,paehal', e
que são de vara ou covado, e que a.• deve medil' A.VISO DE 17 DE JUNHO.
na fúrma do I'oral; que dalla a sua mediçãn. deve
Manuscripto "lIutheniieo.
assignar o bilhete, em I'é do que "Ui nelle escripla a quantidade que achar; que deve ex.igil'-se a sua
IlIm. e .E-xm. Sr.-El-Rei Nosso Senhor, anmedição eru todas as I'azenuas que a aclmiltir, e
nuindQ !J r<'presentação do Coronel Víee Inspecque se de,~pacbarem, ainda por \ ia de reexportator das Officinas do Arsenal Ueal do Exercito,
ção; que nada mais lhe ueve impo-l'tm' do despaRaymundo Jo~é da Cunha l\latlos:- he senido que
cho .Ias fazendas, vcritir:ando só quando assignar
a Junta da mcsma Fazcnda do Arscnal 11Ie nomêe
o bilhete a exactidão oa q-uantidade das varas e
a José Teixeil'a de J~il'a, l\f.oço dos Armazerrs,
covados que achou. quando medio; e que l1!,alpara
escriptur,ação das ent'radas e sallidas das
DlellLe se deve a sentar na mesa da abcrtura, ou
o.fficinas ,. não del'end-o Lel' lugar por ora a creajunto a el1a, se não couher, e se a casa da AHanção de mais lugal'es de empregados. O que V. Exa.
dega permilLir que se po:;sa junto ii da, ahertura
fal'á presenLe n~ meS!J1a Junta para sua execuç;io.
pôr huma pequena mesa para o mésmo' Mcdidor,
Dcos g'ua 'de a V. Ex. Paço, em 12 d'e ,/Ullho de
no caso da imt)ossibilidade de ~,t3l' sem cmbara1820. -Thomaq, Antonio de V-il1ano"a Portugal.
ço na da abertura: e outrosim, que os Fl'itores
-SI'. V'icenle Antonio de OH,'eíra. -Acha-ú a
só dtn'em ser i'csponsaveis pela medição, no caso
/l. 9 v. do 1-iv. 4 de Reg. de Avisos dirigidos á ,Tunde não baver na dita All'andeg·a cOlll'erencia na
ta da Faze7lda dos A"senaes do Exercito, Fabrica"
porta, porque ha vendo-a he excu ado que estes
e Fundições.
Feitores meção as I'azendas, e com esta :lemarcação das obrigações do Medidor natla· ha que deRES<lLUçio DE 19· DE JUrmO clarar acerca da I1scalisação do administrador,.. a
quem he incumbido dar parte ao .Juiz para I'aq.er
ManuseJ'Ípto· authcntictI.
conter em seus limites o l\'lecndol' (se os excedeI')
Senhor. - Por a·viso da Secretaria ele Estado
ou recol'I'el' a maior autoridade, quando julgaI'
não sei' allcndido com razão e· j u tiça,; o que a dos Negocios da Marinha e domillios Ultramarireferida J unta fará exactamente obS6r\lal' e 01:1m~ nos, tle 5 de Dezembro de 1810, mandou Vossa
Magestade que este Conselho consultasse com
efIeito sobre o merecimento do I'egimcnto da
José da Rocha, Medido,' da Alfandega dessa Crdade, supAlfaudega de Angola, aqui j unto na copia de n. 4,
plicando a graça de se mandar obse"var na mesmma Alfandp~a o que nesta COrte se observá,'a a respeito do soorganrsado prlo GOTernaaor e Capilão General
bredito oOicio; c, eonl'ormando·se o mesmo Augusto Seque 1'01 daquelle Reillo:r D. l\liguel AnLonio de
nhor com as inl'nrmaçoes e pareceres que ao dito requeri.
Mello, em data de 21 de Ontubro de 1799, o
mento precedêrão, foi servido determinar que a J unta faquall'egimento se déra ú execução ante de obter
ça ob.ervar na mencionada Alfande~a as obrigações eons·
tantes da maneira indus:l, assignada pelo respectivo Cnn.
a real oonfirmarão dc Vos a Magcstade, hal'endotadOI' Geral, e l'stabelecida pal'a O lIlesmo officio de Medi·
se respeito na mesma consulta ús reprcscntaçõcS
dOI' na Alrande~a desta COrte. O que a J unta assim terá
posteriores diri·gidas ú real presença dc Vossa Maentenclido e executará. Luiz da Costa Franco e Almp.ida
gestadc, em diversas épocas, pelos ncgociantes
a fez no Rio de Janeiro, :lOS II de M31'ÇO de 18'7 - Marcelino Antonio de Souza a fez escrever. - Conde da
daquella Praça, contl'a alguns arLígos ou clausuBarca.
las do I'efel'ido regimento, sobrc que já havi.a
infÜ'rmado o G(Hel'l1ador e Carilão General do
OBRIGAçÕeS illhel'entes ao ofllcio de Medidor tia Alfande"a
desta Córt, do Rio de Janeiro.
o
mesmo Ráno oe Angola, Jo é de-Oliveira Barbosa,
na U'ala de 23 de AgosLo do me 'mo an no ele
I. ° Tem a seu cargo buli., quademo em que se lanção
1810, conl'ol'me a copia junta n. 6, ordenando
todas as jardas, allnes de França, Hamburgo, ou de 011tJ'O qualquc~ paiz, I~ara as reduzir a covados e varas, cuja
'Vossa lage tadc positivamente que o Conselho
escr'l'tuo'açao he fella por hum guarda, qne para isso lhe
propuzesse as· alterações que entendesse se devi5:o
he destinado.
fazer no mencionado I'e plmento, assim como sc
2.° ~e obrigado O Medidor a passar hulU hilhete por
conviria o estabelecimento de huma Alfandega
cHe as",gnado para os Feitores fazerem odes clireitos, em
o qual O não podem, sendo a final o bilhete des direitos
no porto rle S. Felippe de Benguela. Mandou o
por dl~ conferido e assignado para a sahida da fazenda,
Conselho pl'ocedel' ús diligcncias que lhe pal'ecêsendo IguarU'1ente do seu dever assistir ao exame das faI'ão convenicnles para sc haver cumprido o cozenda' que se reexportarem e b:,ldearem.
nbeeimel1to do llf!gOCtO, ~s (luaes diligencias Tão
S.o TeUl o Medidol" o seu assento ·na mesa da abertura
da me ma Alfand 'ga, e quandu nella não pos a estar deve
circunSLanciadameç te relatadas. pelo' COllselheiro
ler mesa srpRrada.
Escrivão da Fazenda, na infOl mação que ultimaContadoria Geral da terc~ira Repartição do Real Erario,
mente delle se hou vc acerc~ deste aSS(impto, 'ao
em II de 1IIarço de 1817.-Mareelino Antonio de Souza.
qual, estando a ponto de scr cOllsultado, accres-Acha·se a. fi. Ii N. e 18 do Liv. 5 de Provisões da terceira
Repartirãv elo 77,esoUl·0.
ccu nÓl'a represenLação dos negociantes daqueUa
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Praça, contida debaix do n. 8, na qual supplicão execução; q'le finalmente estabelece~se no presi:
providencias contra o exame que de presente dio e POl'to de Benguela huma ca~a de lle.pacho,.
sentião em seI.' obrigados a entrarem no cofre rIa com· paula e r-eg;imento accommodados Í1s suas
Real 'Fazenda com a importancia das prestações circulHtancias, e do que assim tive:se obrado
erdenadas pelo mencionado regimento, e Ilue. t;lIes dés'e tamuem conta ii Vossa l\lage';l ade. Foi deha,,·ião impugnado recorrendo a Vossa Mag.e-ta- pois disso,declarado a-o mesmo Barão Governador,..
'de contra o seu esta'belecimento, como illegitimo em carta regia do' Iode Março' do mesmo a-nno
e gravoso ao seu com~ercio, (t aoerca das quaes de 178'1, constante do documento n.· 2,.. que não
pagarião direitos d~ entrada, nem outl'a alg'uma
versa;va esta consulta,
Sobre esta nova represcntaciro mandou, o Con- imposiç;iO, as agnardenles, gl'[·ihita. e (). taselho que informasse o d,ito Con elheiro E criv;IO' baco que se destinas e ao cO'mmer 'io do sertão,
da Fazenna,- examinando o regimento de lue se e qlile dfectivamente fos e para elle transportado,'
tJlata e informações ha vidas sobre el1e, e dando e que sendo destinados para o consumo ~e pusobr-e tudo o seu parecer; ao que sati fez o mes- ze. se interinamente a cada huma destas cousas
mo Conselheil'o' na sua circun. tancialla informa- hum imposto " para 'e juntar o seu praducto ao
ção e 'parecer, rio tlleor seguint.e: -Senhor. Sa- suhsirlio Iller.ario daquclle Reino ,- e se applicar o
tisfazendo ao despacho de Vos a !\lagestade, de que fosse necessario pal'a pagamentos dos profes1'9 do corrente Abril, que me manda informar sOJ'.es regio. Con ta do documento' n. :3, que
e interpôr parecer sobre o recente regi mento dos o sobl'edito Barão Governador se propuzéra dar
negociantes da Praça cTe Angola, e mais papl1is a· pl'inci'pio ao ol'l.lenado estabelel:il1lento da A.lfanelle junto&,.respeetjvos ao regimento ou J'OI:al da dega. em Janeiro de '1785, o qual com tudo só
A,lfafldega daquclle po>rto', que pendem de deLi-o veio a ter regimento muito depois, daria pelo
Gove['nar1or D. !\liguei Antonio de 1\lcllo, em 21
b~ração de Gonsu~ta· deste Tl'ibunal, exporei primeiramente o assumpto pelo que re pcita ao de Outubro de 1799, que he arJlIl:lIe que faz
mesmo foral ou regimento da Alfandega, e de- pre eutemente o objecto ria deliberação e consulta
pois"Yirei ú questão dos negociantes, por ser esta deste T['ilJllual, concebido em sele capitulos,
huma emergencia do estabeleciülento rlaquelle, cuja disposição e ordem melhor se ,.1) da copia
a qual cumpre decidir segunrlo as ,;onclu,ões que do dito regimento.aqui junta n. 4. Publicado que
se tirarem a respeito da legitimidade e condição foi o me -!lia regimento, excitou queixas entre
do dito foral, considerado a. todos os respeitos e os commerciantes daqnella, PI~aça" que o accusárelaç0es. Vinao pois ao ponto: fôra del.e1'luinado l:ãO de ex.cessivo e illegitimo, em quanto "contra
ao Ba"ã{) de Mossamedes,- sendo GO"ernador e a expressa pro hilJição da carta regia de 16 de FeCapitão General do Reino de Angola, por carta vereiro de 1;8q, onera"a o commercio com o
regia de 16 de Fevereiro de 1784, cujo transul1lp- allgmento de prestações nos respecti I'OS despach.os
te) se lê no documento n. I aqui junto, que abodo suas mercadorias; e além de outros rellllerimel1~
lisse a·fOrma e separarão dos de~pachos praticados tos anteriores dos mesmos commercianLes, appaaté ali no Porto e Cidade de Ldanda,- e que es- recem os qne e tão notados debaixo do n. 5 ,-anela
tabelecesse huma Alfandega regular para se unil' se referem as mesmas anter.ior-es supplicas, suhs'nellJ todos os despachos e expediente de en tradas tanciando ahi os motivos da sua queixa contra
e sahidas pr.aticadós em differentes partes" no- o dito regimento.
meando pal'a seu Juiz, em quanto Vossa MagesSobre e ta repre entação ou queixa dos ditos
tade não mandasse o contral'io, ao"Ouvidor Ge- negociantes foi ou vida o Goyel'Dador daquelle
ral, e pam Esori vão" Thesoureiro, Feitor, For- Reino, José de Oliveira Barbo..sa, o qual, eRI
teiro, e mais Omciaes precisos, úqnelles sugeitos omcio de 25 rIe Agosto de 1810, aqui junto deque a elle lhe pllrecessem flaheis e idoneos,.e que baixo do n. 6, informou.a Vossa Magestade imfinalmente estabelecesse todo o necessal;io para mediatamente pela Sccretar.ia dos Negocios Ul~
es.te imp.ortante fim; que todos aquelles emolu- tramarinos, dizendo: -.Que tendo examinado
mento&e ordenados que ba\'iao e se n~ncião pelos com, toda a cir-cunspecção aquelle rcg.imento, não
despachos de entrada e sahida, a~sim na Cidade achava neLle omÜlida ImOla só providencia que
como em outra, qualquer parte, fica sem perten- parecesse ser necessaria para se obterem os fins
cendo ú sobredita Alfandega " para delles se 1'01"
a que semelbantes estabelecimento se dirigem;.
ma['em os' salarios que elle Govel'l1ador de,eria que examinando se as di posições delle erão graarbitral' ao Juiz e mais Omciaes, segundo a sua "asas e onerosas ao commercio daquella Praça, se
graduação e trabalho, C' que quando estes emo- persnadia do contrario, fundando a sua persualumentos não chegassem, désse parte a Vossa são em que, quanto aos emolumentos de entrada e
Magestade para então determinar o que fosse ser- sahida, se acba vão regulados os mesmos que erão
vido; que sendo indispensa"elmente nece sario jú conhecidos nas Alfandeg:as temporarias e amformar hum regimento pIra. a· mesma Alfandega, bulatorias " os quaes se continuúl;;'lo a cobrar deselle Governarlor pro-cedesse nessa diligencia., e de que se fixou aqueHa. mesma casa pal'a llespaassim mais ,.na factura- de buroa paula para o cho e entrada. dás núos da, India pelo Go\'el'l1ador
pagamento d'os di~itos, e que nclla não innovasse .e Capitão General,- O, Francisco Inl1ocencio de
.consa alguma relatiYa a elles e sem ordem de Souza Coutinho,- e qu.c· finalmente aquelLe regiVossa l\lagestade, e.que achando·se esta e o re- mento não tinha introdllzido- imposto, subsidio,
gimento concluido, remettesse tudo ú sua real ou emolumento algum, que não estiYes.e já esyresença, pondo ~tudo desde logo em pratica e tabelecido por lei ou autorisado por pratica, á

r

88

,aNNO DE 1820.

excepção dos emolumentos da capa, marca, bilhete e elo que nunca tinhão sido conhecidos
naquella Alfandega, e direitos, concorrendo vi i,'elmente tudo junto para a sua decadenr,ia; conclue finalmente rrue, subsistindo aque1le regimento, devia er dl'rogado na parte :;', capitulo 1°,
§ 4°, em que ordena que o Me tres das embar.cações não levem frete por' cada cabeça mais de
6:tt> rs, , róra a comedo['ias, em obsel'\'ancia do
alvara de 29 de ovembro de 1753, pOl'que estando em uso no pono lle Benguela pagal'em de
frete 05 carregadores 12;tp800 rs" incluidas as
comedorias, tinha aquella vanta~em con vidado
a que concorressem mais nal'Íos Í1qUf'!lle porto,
a tempo que 05 carregadores de Loanda já paga,'ão o mcsmo frete, e não rluvidavão continuar'
a pagar, afim de ha"er maior concurso de embarcações, e não estar pOl' essa falta empatada 11 esCl'a "atura, que del'ia som'er a reforma de todas as
di posições concel'Uentes ;'[S l\lesas de Inspecções,
e na parte em que impõe os novos, até entãodesconhecirlo5, emolulllentos de capa, marca,
bilhete e e1l0, mandandu-. e levantar a fial}ça
que e tem prestado drsde o seu estabelecimento.
Estando o negocio neste estado, tinha sido exces ivo no arhitramento de alguns ordenados,
como 1'0 e no do Juiz da mesma Alfandega e no
do Escri vão da l\Icsa (; ('ande, e hastando ao primeiro, pela commissão da Alfandega, 15a:t/J rs"
visto que tevava já dill'l'rentes ordenados pelas
repartições de suas val'as; e ao egundo, 2fl?:t/J
1"., em attençiío aos emolnmentos qne levava pelo
seu officio, como;;c via do capitulo :;0 do rcgimento, § 9", os quaes uevião avultai' no renuimento proporcionado a elle. Que ITuanto ao
augml:nto de frcte dos c' cravos, Icmbrádo pelo
Capitão Geoeral, lhe parecia justo, por ser huma
das causa de maior coneurrencia de embarcações
naquelle porto, em que muito lucraria a Fa1,enda
Real c a me 'ma Praça; qll~ além de.;;ta alterações c das qlle se acl avãll jii feitas no dito regimento, por detcrminaçõe' reaes, quae as do §
4° capitulo I", pelo decreto de 20 de Outub['o de
1798, por. onde Geou pl'ilatiYo ua Junta da Fazenda a nomeação do Omciaes, e não do Capit.lo
Geocral, como estava estahclecido, e da mesma
fórma a do § 1° do capitu lo 4· da parte 4', sobre
impo to do suhsidio re"ogado pela ca['ta regia
de 4 rle Novcml>['o de 1779; que em tudo o mais
parccia digno de confi['mação aquelle rcgimento,
Que quanto, porém, li no a creação. da Alfandega
em Bengnela, que, scgundo a~ informações dos
commerciantes daquella Praça, e l! razões da
Junta da Fazenda e do Ouvidor Geral, lhe parecia desnece sario por agora tal estabelecimento,
e que e cousel'l a se a fiscalisação e arrecadação
do direitos pela maneir'a que até ao pre. ente so
tinha conscrvado,-N onmcnEe orden-ou este Con·
selho que e te mcsmo l\linistro informa se sobre
a pretendida abolição dos emulumentos de capa,
marca, bilhete e eUo tendo em "ista a mercê
que Vos a 'lagc tade tinha ('eito daquelle omcio
Ele E cri vão da l\lc-a Grande a Joaquim José
Marqne
Cimrgião da sua Real Camara, com
o sobred.itos emolumentos, c sobre a diIl?in,!iç.~?

que el1~ inl'ormavà ~clo seyrdeoado, ~eduzido o
de400:tt> ''', ao de 2'JO:tt> 1'5. , ao que respondeu:Quc aquelle Capitão General, autor.do regimento, não podia ultrapas~ar as forças da carta regia
innovando direitos desconhecidos nos despachos
das fazendas impol'tadas pal'a aquella Capital,
c que obtendo Joaquim José Marques a mercê de
qllc se tratava anles de se resolverem as represeotaç~es sobre esse objecto, -como prejudicial a-o
commercro daquelle !lei no , o que provavão as razões ponderadas nos informes qne se tinhão tomario, se deveria consultar a Vossa l\'lagcstade os
inconveniente que exisUi:io oa veriGcaç-ão daquellcs cmoluOlrutos, em damno c atrazo Llo commercio daquella Colonia, para, á vista de tudo,
resol·ver ohre esta mercê conferida. Que quanto
ú diminuição do ol'denado, se fUl)élava em que semelhantes affieios sempre co tumavão ter muitos
emolumentos, e qne não era jnsto que em taes
circunstancias se g'ral'asse a Fazenda !leal com
hum onlenaclo de 400:tt> rs., dado pelo J'cs·jmento.-Deu finalmente este Conselho "i ta de tudo
ao·De embargador Procurador da Corôa e Fazenda, e e'le l\linistl'O se conforma com a parecer
do DesemIJar!\,ador Juiz llos Feitos da Co['ôa c
}õ'azencln, accrescentanelo sómcnte que elle devia
ponderar quc o lugar ele Juiz dnquella Alfandega
não podia se,' conferido ao OUl'idor da Comarca,
por se achai' dcciuido a favo[', do Juiz de Fóra,
pela resolu.ção de 2-3 de ./unho de 18.5, t(lmada
sobreconsulla da l\Iesa do Oese!TIbargo' do Paço;
e que outrusim ponderava que o ordenado de. veria ser aqnelle que a e tc Conselho parecesse
adcquado, pelas I'azões manife~taelas nos informe , e pelas fJue occorrião para e tabelecer a sua
indl!pendencia no exercicio daque1le Ingar; que
o ordenado de 4o.0:jj; rs. llestinado ao Escrivão
da Mesa Gl'ande lhe não pa['eeia cxcessil'o pelos
sens fúndamento., e qne Vo sa l\Iag-estade não
(:0 tllmanclo revogar huma mercê depuis de conceuida, sem cOllceder alguma outra equinlente,
lhe pal'ecia ,r pelos seus mesmos fundamentos,
que não deverião :er mais pri vilcgiaulls os negociantes dc Angola do que os de ta Capital, e que
deyião por tanto continuai' elles a pagar aquelles
emolumelltos que o regimento cstabelecclI, sendo estes porém regulados pelo e·tUo "nligo da
Alfar.dega do Rio de Janeiro, que no ·atncnte se
tinha approvaclo e confirmado pela resolução de
7 de Se lembro de 18] o, tomada em consulLa ueste mesmo Con elllo, evitando-se assim o equivalente de maior o['denado sobre o de 400:tt> r" que
havia ido taxado com respeito :'rquelles emolumentos, e qlle nesta conformidade se deveria
consultar a Voo a lUagestade. Que quanto ao estabelecimento ela Alfandega de Benguela se de~e
rião tomai' novas infol'lpações, "isto ter decorrido
mais de quatro annQs, e afim de se conher.er se
tem ace('escillo cil,'cullsta:lcias que fação uLiI e necessa rio aquelle estabelecimento. Trndo pois exposto a Vossa Magestade o que dOfltém as representações da PI'aça do !leino de Angola, e ~s infol'~a
ções que se obti yeriio sobre o seu objecto, passo q.
pôr na ua aiJgusta consideração, que tendo exami~~clo c0fI.l ~ O?-ais seria attenção'o regimento que Q
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Go'Vel'l1atlor e Capilão Ge~neral D. Miguel Antonio
de Mello formou e deu o;; 21 ele Outubro de 1799
para guvel'l1o e exp'ediente da Alfandega est<.tbele.cida naquella Cid-ade', pelo Governador e Capitão
.General Barão d~ M'J~samedes,em\firl uue da carta
regia de 16 de. Fevereiro de 1:;84', achei que elle
preenche os fins a que estes estabelecimentos se dirigem, nã'Ü omill(indu providencia alguma ner;essaria; I qne olle determinà o numero e as func~ões;
de todos os seu reôpectivos10llioia.es, e os brde-.
nar1ós. que lhes de,'efião competir; que estabclc(1,e
a'; oauLel.as \,reci~as papa se evitarem os ex,lralÍos
e descaminlIos do,s reaes direiLos; que rCO'l)la a,
arirccadação de, todos elle~; e que fillalme~lte im-,
põe penas propórcilÚnadas il,sjnl'liaeções .eu jXIesmo regimento, e qne pelo seu meller.imento elle
tinha abtil·lo i'nlerinarneole a re:]l appL'o' ação de
Vo~sa lUage:lade. Não p.osso por tanto <IU/virlar.
que elle he em·tll~o r~gnlado segundo as ]{'is e
foraes estabeleoidos sol)l'e as inspr'oç:ões da~ Alfandegas, m'as rejo que oomtndo se )ho inlroduzirão
as· inllovações de que se queixão aqne)lcs negociantes, contra a c1fpressa p,rohibiçáo da carta
regia que ol'd non a cl'ecção da,q'nclIe estabelecimento. Pelo (FU~, e tendo Vossa ~lãgestade ordenado ql1c,csle Conselho ton)asse em considcração
as dj pbsi.çúes do rel'erido reginlenlo, e que con·'
sulta se o querpal'écesse sobre o seu niereoinlf'nlo
e sobre ·as,repve 'cntações a elle rela~i~'as, pj'opondo aquellas àlLcraçõcs que enlendcsse PI'Il!H'ias e
conducentes .aos Ons a que se ~le"ião <!irigil', c
concOj'(lando unifol'l1)ernente todos ps·infol'rl1anles
Da abo]i~'ão dos e0l01umc,ntos ej direitvs de oapa ,
marca, bi'lhete e sello, eu não posso deixar de
conformar-me t<jmbelll com. o pal'ecel' jndicio'o
• d s diLos in['or'mantes, 11ara que laes impo tas sejão abolidos naquelle regimepto, pois que elles-,
al'ém de sobi'ecarreg'l)rem a import'l!;ão e exp,ortação rIos artigos llummerciaes daqu.ella Cúlonia,
não póde a sua Calta inll\IÍI'Jw pagamenlO do,s orde-,
nados dos Officiaes estahdecidos"m lIiLo mai' ql1al~
do agora ha hl)111 st'J (,)lflGial com o onlenado de
400:jj) 1:5, , a que elles se destiniio . .rulg0- ta!ubem
necessario, e de con ['ormil:1ade com os informanles,
que Vossà i\>lagestade o maoc!e derogal' na parle
cm qu.e ol'den~ que.os Mestres das emharcações
não leH~m de fre.te pOI ca.da huma cabeça mais de
6~ rs. fÔl'a as comedorjas, em obsel'l'ancia uo
aharú ue 29 de Nov.embro de 1755, pc1a.s ra1.õçs
que os mesmos informantes eXpoem, e porque se
faz ~til á Raal F.azeHda e aos carregadores, daqnclla Praça.
ão.d,evo tambem ueixar de, lembrar,
segundo.me pareoe, que seria ITIui utíl que Vossa
l\1agestàde maÍ1(lasse estabelecer a ~o,dl)s os Offi
ciaes dae:tuella Mfaf)uega, visto ir agora oonfi,'mar-se ,9 sen regimento, ord~l)ad03 sufficiente!\
para a su'~ 'snsr-e,nl;ação, sem 0 (~ue serião sempre
(luasi inuteis todos os ~forços .para s\l mat;ll\lr
hum exaoto systema de art~~adaç~ão , pol'qne ten.do-se oonhecido, por h,uma se~ia observação, que
O systema actual. de arrecadação nas Alfandegas
não he o mais íldapla-do pl)l'íl a devida .fiscalisação
dos iolei'esses da ~eal Fa1,enda, .POI' serem os
Omaiaes empregados nellas pela maior parte pagos á ,custa .d~s ~a[tes ,. a titul? dé cploluJllentos
TOMO "III.

de sens respectivos flfficios, ,podendo. ~.conteoeq
,que estes mesmos OITioj'lcs, anlepo,l,ld 'Q seu inteI:esse ao da Real Fl)1.~nda, qnqndo d'e ·te lhes não
resulta immedig,tamente algum .pro.l'eilo, ,c Dão
bajão com tuda aguel1a caulela e trabalho eDJ
evitar os descaroinhos, como natul'almente pratical'i5ú se e!jles se in"oll'es~erri co'm os seus,
me parece. poJ't.. nto" que fa'Wndo-se digno este
oLjecto da real conJemplaçã9 d,e Vos a ~iages
tsltle" seriq muj, jus,lO deteJ'lrlÍn4r-~e çlue os interessos destes elllpregal1l)s fiea sem d,il-flUi cm lliaote
ap,erlauamente ligaulIs com o ill.te,J'c.ssr. da 5,na Real
Fazenda, COp.lO foi j'l estaiJelecido,.na A,lt'alildega
grande de'Lishoa pelo ~e11 regimento, e ql,J.e para
este fim ~e de<JlI1,isse do ~otal r.eodime \tn ri s d.ireitos da mesma Alfandega, eIY,l".ci\c1a hum triIpestre, ,o qne fÔI' jnsto c'I"<}zoal' 1 em.beneucio do,
Juiz, e de todos os mais.Officiaes dpl.!a. e que,
esse prodllcto se dednzisse proporcinnalmente
entre elles como a unta ria Fazenda ali entendesôc, não podendo jllmais pel'õebel'em nem exigil'em outro al:;rllm ordenado, ou ajulla de custo
da Real Fazend<.t, e menos emolumento algum
das partes, p'or ficarem a S{IS cornpensaLIQs com.
:JS quutas' parlflS que de:ita deduoção lhes fioal'ião
'pertencondo. .'
,
,
Por este meio se poderá conseguil' que o tim
p<jl'licular e inlerc.se de.lodos,os Offioiaes ,sej\)
'lugl1léntado dos direitos, e que cada hurn, deUe:
.ouide ,Dluito cm q'le pela.sua parte o de: pacho
seja prompto, e que,;;e não UÔ oeca ião alg'uma
lle extravio" po.is qu os 'eus ordenados ticão
sendo precario~ e con!-inO'~otes, depCJ1ueflLlo do
maior re)lQiTlJento do' reaes direitos 'e relativo~
aq muito 0\,1 pouco traballHl da qleSnll.l AI/'antlJega .
Pelo, que re,speita. finalnJonte il nora crea~'ã,o de,.
buma Alfandega em B,nnguela, me p~rece que
fazenllo-se dignas da rl'al ccn~illeraçiio as razões
ponderadas pela Junta dq Fa7.enda e pelo OU"idol"
Gel'al, e as re~postas que del:ão o;; negociantes
daquellaPraça que forão cuyülos~. com o que
tambem sc oonforma, por inl'urmaç50 q\lC tirou
O ex·G ovel'llador, e Capitão Gcneral Lniz)da Motla Féo, se frrz por agol'a elesneoessario e:He estahelecimento, )'indo a' ser, pela decadencia do,
. oommercio que tem soITr'ido aqu"lIa Cidade, mais
onerosa que util ii Real Fazenda.
E parlindo uestas conclusões para O ~Ine respeita ao recente requel'imcnto dos negociantes da
Praça de Angola, em que pedem providencia
oontra a intimação que lhes fui feita para entrarem
nos co/'res da Junta d" Fazenua respectiva, com
os refe('Íclos emolumento;; innovados no regimento e contl'ol'ersas, fi cuja importancin hal:ião pfjestado fiança :até a deoiFão de Vossa ~'lages~ade sobre
a sua legiti\mdade, Oca manil'eslo e el'Ídente que
uevem 0& m:esmo. neg.o,éianles obter pl'ovidenpi;ls
para Ul.es serem levantadiis e desoDeradas aS ditas
fiança , hulUa vez que Vo sa i\lagestade não <lpprovai' pOI' ill.igetimo o r gimeoto., na pal'le respectiva aus ditos emolumentos. Vossa Magestade
porém fleterminaril sobre tudo o que fôr do seu
real agrado. Rio d~ Janeiro, 25 de Abra de 1;820.
-O Conselheiro e Escrirã(J da Fawnc1'1, Jllaquim
Jos~ ele- Souza L.oQatQ ........E sendo tudo :visto, p.a.
~5
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rece ao ~onselho o mesmo, que ao Conselheiro
Escrivão da Fazenda, com cujo pal'ecer se conforma. Rio ,de Janeiro, 7 de Junho de 1820.Joaq!Ji~ José de Souza Lobato. -Luiz Barba
Alardo de Menezes, -O Dr. Fl'ancisco Xaviel'
da Silva Cabral.-D. Antonio Coutinho de Lencastre. - Francisco Lopes de Souza de Faria Lemos,-Francisco Baptista Rodrigues, - Dr. Luiz
Thomaz Navarro de Campos.
Resoluçãer. - Cc>mo parece, e a Junta da Fazenda de Arrgola informe brevissimamente sobre
qual deva ser a quo~a parte do rendimento total
da Alfandega que deva de~tinai'-se, proporçQ.es
guardadas" para O'rde1lados de todos os indi viduos
que nella tem empregos. Palacio do Rio de Jane'iro, 19 de Junho' de 1820. - Com a rubrica
de Sua l\1agestarle. - O O1'iginal acha-se no .Garotol'io actUlLb do TlIesouTo Nacional.
nECJlBTO DE
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, Manuscrípro

DE JUNHO.

autlí:en~ico.

Attendeud'o ao que me representqu O Visconde'
d' Asseca, Vi'ado'r era Hainba min ha sobre todas
muito amàda e presada mulher, e á' gr-ande uti'!idade que res,uHará em beneficio das IHouras
do's aforamento;; que prcten(le fazei' das suas tcrras, situadá& em Jacar~paguú,. Tejuca, Ga,vi<:,.
Igúass~I' e C'ampos dos Goytacazes: hei por bem
éonce(ler-lhe liGeoça para que, não obstante qualquei' nattrreza de ,'inculo ou outro embaraço que
se lhe con' idere,. pos a aforar em prazos pel'petuos
dev.idaincnte qualquer daa-sobreditas'lerras que
lhe convicr, podendo porém a Corôa usar d'as
alienações do di,reitn de opção, como ,or.iginario
senhql'io da5terras, quando p,elo senhorio directo
se não optar, A l\l>e&a do Desembargo' do Paço o
tenha a.sim entendido e faça executar com os,despachos necessarios, sem embargo de' qu<)esquel'
leis 'Ou tlispqsiçõe& em oontl'ariO. Palacio do Rio
Ile Janeiro, em 20 rle Jun ho de '1820'. - Com 'a
rubrica de"EI-Hei Nosllo Senhor.-Acha-se o, f!,
1 16, v. do Liv. segtL1ldo de Reg. dQs Decretos e A lvardJ ~a Mesa do Desem~argV do Paço.
DECRETO DE

20

DE JUNHO:

Coll. Braz. - Delgado.,

Attcndcndo ao que me representárão os Directores do l}anco do Brazil: hei por bem que se
observe por mais hum anno, e depois' delle, em
qual'lto çu n'ão mandai' o contrario, o decreto de
19 d'e Novembl'O de 1818, em que fui servido se
snspendesse a remes a da moeda provincial para
oS outros portos. do Brazil, por exigirem as circnostancia que uão se entendes em cornprebendidos na di 'posição do § 4° da lei do livro 5·, tit.
1 I~, qU!l probibe a extracção da moeda' ficaudo
pt>i'ém nconvenção das partes ioteressadas !) premio das letra'; em que e.omtudo recommendo
ft'Óll me mos Directores a maior facilidade para
bem d-o oommercio. Thoma~ Anton'io ue VillaDova Pl>rtugal, etc, Palacio do Rio de Janeiro,

em 20 de Junho de i 8;0~ -Com a. rubrica ete
EI-Rei Nosso Senhor. ~
RESOLUÇÃO DE

Man.us-cri.pto
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~tilhcn·tjco.

- Pedro Alfonso de Carvalho requer, a1legando
ter vindo de l\Ionlel'idéo recambiada huma porção de tabaco qu.o desta Cidade enviúra, tendo
pag.o os direitos de sahida e entrada nesta Alfandega cm tempo em que Sua Magestado ainda não
tinha cre'ado o novo contracto sobre este genero,
e qQe não sendo a lei retroactiva, estava isento
de pagar outra vez, pedia se mandasse c0l!su]tar
para evitar du "idas pre entes e futnras com os
contractadores; in formou o Desembargador Juiz
da Alfandega, offel'ecendo o que jú linha nesta
I1Ia.lel'ia dito, e o Desembargador Procurador da
Fazenda que se referio ad in formante. O que tud,o viltto pal'e(lc ao Conselho, depois de hum maduro exam~ sobre os originaes, doçumentos apresentados pelo recorrente, par onde se prova o
identico tabaco de rôlo recambiado de Montevidéo
po~' invendivel,. e ter sahido muito antes da al'rematação do contracto, e a ten~po em Ç[ue esta co·
bl'ança. esta-va por conta e administração da Real
Fazenda., que só a ella lhe era deYi'do o- direito de
LfOO rs. PO,I' arroba, imposlo pelo ab'ará de 28 de
Maio de 180:8 ,. e só como di vida antiga se deve ii
Real Fazenua de Vossa Mage tade, sem que o
contractador tanba algum direito a esta cobrança, não obstante o que elle dit rra sua- resposta,
porquc esta estipulação do cOl)tracto ho- restl'Íota, e sempre olha para o futuro, e nunca para o
pl'cterito, sah6 quando expressamente se e8tipula ..
o contrario, o que lião aconteceu na presente arrematação; attendendo porém a que este direito
dos 400 I'';. em caela an'oba de tabaco de fumo de
corda ou rôlo por terra nunca se cobrou em quanto esteve na administração da- Real Faienda; se
'Vos a Mage lade o qui:ler remittic' e perdoar ao
recorrente, he'por equid<lde·e por hum ctreito da
sua, real grandeza e igualdade que pratica com
seus .fieis vassallos, attenden'do a. que só o recorrente paga, quando o~ mais não pagál'ão, e não
porque prescl'evesse esta divida" por quanto as
di vid'as que se devem II Real Fazenda nunca prescrevem, e muito m<)is as que procedem de direitos applicados para as despezas publicas. Sendo
porém o imposto tambem modico, se faz o l'ecorrente digno désla graça, e Vossa l\1agestade
o houver POl' bem. Vossa l\'lag'e!itade mandará o
que fôr sel",·ic1o. Rio, 29 qe .Maio de .1820.
Re3olttção. - Como parece. :Palacio do Hio de
Janeiro, 21 de Junho de 182'q.-Acha-se no'Liv.
1° de Reg. de Consultas úo Conul/ló da Faunda, II
fl. 153 v, e 15L~.
r.
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Coll. Braz•...J.JDelgado.

- D. João por graça de 'Del};, Rei elo Reino Unido de Portu,gal, Braiil 'C Algal"ée8,' etc. Fa~o
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ber a vós, Dcsembát'gatLlor do Faço, Juiz da Alfandega desta Cô'rte, qu~endo-mc presente, em
consulta do ConselhO' da minha Real Fazenda de
12 de Abril do curreflte anno, o vosso omcio de
14 de Outubro do anno proximo passado, que
continha a duvida que "OS occorria a cerca
da iotelligencia do § 9° do alvarú de 25 de Abril
de 1818, combinada com o caso julgado no mesmo Conselho a favor do negociante José Nogueira Soares, a quem se déra provimento em recursopor elle interposto de hum despacho vosso que
-o obrigaH a pagar 16 por cento de direitos de
, entrada por humas fazendas que importara da
China: fui servido, por minha immediata resolução de 24 de Maio deste anno, tomada· na referida conwlta, mandar. declarar que o favol' do
pagamento dos direitos de 15 POI' cento de entrada concedido a beneficio das mercadorias portuguezas em geral pelo § 9° do sobn:dito ai vará de
25 de Abril de 1818, em lugar de 16 por cento
que lhes ~sta,'ão imp~stos pela antiga tarifa, he
restl'Ícto ás mercadorias sumente de ol'Ígem, producção e industria portugueza. O que se vos participa para que nesta conformidade se continuem
a fazer nessa Alfandega os despachos que occorrel'em. Ei-He1' Nosso Senhor o mandou por
sua immediata, resoluçãO pelos Ministros abaixo
assignados, do. seu Conselho, e do, de sua Real
Fazenda. 1\1anoel José de Souza Franca a fez no
Rio de· Janeiro, aos 22 c)e Junho de 1820. -Joaquim José de Souza Lobato a fez escrever.-Francisco Lopes.de Souza de Faria Lemos..

Liv., de Reg. das Ordens expedidas á Junta da Fazenda da B{lhia, a

fl.

12.
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tomadas as suas contas em tempo conveniente e
nos mais curtos prazos que ser pos ão; 5°, que a
mencionada Junta confira aos sobreditos cobradores 'seis ou mais por cento de commis ão de
suas cobranças, na razão dos lugares em que houverem de sel' feitas, inclusivamente as despezas
de suas diligencias; 4°, que huma vez segura a
dh'ida fisc'al por meio de sequestros ou fianças
irloueas, posRão os devedores amortisar os seus
debitos em as prestações que a Junta pl'1ldentemente arbitrar, recol'rendo s6mente ti arrematação·
dos bens dos mesmos devedores, quando reconheça
que de outra sorte não póde haver o pagamento
da Real Fazenda; 5°, E finalmente, que es a Junta, ponderando na importancia do que fica I'ereri~
do, evite zelosamente que se retarde o I'ecebimentu de suas rendas c a acculÍllllação de dh'idas
enofJIles, pal'a que jámais se experimentem tropeços na distribuição da Real Fazenda, para que
as cobl'anças se não tomem insolu veis, ficando
eternisadas, e para que sobrem 05 meios de se
poder satisfazer sem demora aos credores da mesma Real Fazenda. O que tudo a sobredita Junta
terá entendido e executará sem duvida ou emba- .
raço algum. Amaro Velho da Silva Bitancourt a
fez no Hio de Janeiro, em 26 de Junho de 1820.
-João Cados Corrêa Lemos, no impedimento
do Contador Geral, a fez escreveI'. - Thomaz
Antonio de Villan'oya Portugal. - Erctrahida do

DE JUNHo..
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Manu,scripto aurb.cntico.

Manuscripto authcntico.

Thomaz Antonifl de Villanova Portugal, etc.
Faço saber á, Junta da Administração e Arrecadação da ~eal Fazenda da Capitania da Bahia, que
sendo presente .a EI-Rei Nosso Senhor o balanço ~ relações de di vidas activas c pa~si vas dessa
Junta do anno de'1818, por onde consta tel' a
mesma Real Fazenda que arrecadar a importante
quantia de 522,:662~!786 rs., assim de dividas,
cuja cobrança já se-acha commettida ao Juizo dos
"Feitos da Corôa e Fazenda, como de outras que
ainda correm pela Thesouraria Geral da mesma
Junta e suas- repartições subalternas: foi o mesmo
Augusto Senho... servido, determinai', em conside.ração aos embaraços e prejuizos que rcsultão á
. mesma Real Fazenda do atl"Dzo, de semelhantes
entradas: 1°, que a Junta nomêe hum ou mais
cobradores, como julgar- necessario, para que
entrem logo a promo"el' a cobrança das sobreditas diYidas na Cidade' e C.omarcas ii "ista das
relações que lhe forem entregues na dita..Junta,.
extrahida dos livros respectivos de sua Contado..
ria, e dos autos das execuções 9,ue ora correrem
pelo indicado Juizo, que seráõ recolhidos para
e8se fim ii me~ma Gontadoria; 2°, que os coa~a"
dores que essa Junta hou.ver de nomear pos ão
passar quitílções dos cQmputos que receberem dos
devedores, fazendo-se-lhes cargo desses recebi~
mentos na referida .contadoria, onde deveráõ ser

Eu EI..Rei faço saber aos que este a1Yará "irem,
que, sendo-me presente em consulta da 1\lesa do
meu Desembargo do Paço, terem sido omissos.
no alvará da creação da Villa Real da Praia Grande, dado em Iode Maio do anno pmxímo passado, alguns omcios aliás oecllssarios para a melhor administração da justiça e bem do povo da
mesma ViIla; e conformando-me com o parecer
da sobredita consulta,. em que foi ou vi.do o Desembargador Procurador da minha Corôa e Fazenda: hei POI' bem crear na referida VilIa os ditos omoios ,_ a saber: de d~us Partidores para os
Juizos dos Odãos e do Geral simultaneamente,
de h?m M,eirinho e seu Eserh'ão para o Juizo dós
Orfãos,' de·hum Meirin.ho,c seu Escl'ivão para o
Juizo d"Almotaceria ,. e·finalmente, de bum Mei·
rinho e seu Escrivão para o Juizo da Provedoria,
da Fazenda dos Defunto e Au entes e das Ca-penas e Residuas da mesma Villa, .a cuja Provedoda he annexa a da Villa de Santa Maria de 1\1aticá, na pessoa do seu Juiz de Fóra, Prol'edor
de ambas estas Villas; os quaes officios todos seráõ sem vencimento de ordlmadb ,. oomo se ob- .
sena a'cerca de semelLiantes omcios geralmente.
Pelo que mando, etc, Dado' no Rio de Jarreil'O ?
aos :; de Julho de 1820. ~ REL -Com os regu.
tus competentes. - A clta.-se a. fl: 1 19,1:. do Liv-. 110
de R-eg. de DecrlJtus e Alvarás d(J, b[esa. do Desem-

bargo do Paço.
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3

DE JULIIO.

M.nuscl'ipto .ulhenlico,

Eu EI-Rei faço sabei' aos que este ai arÍl' Í1'em,
-que, 'sendo-me pre ente, em coh~ulta tla Mesa do
meu Desembargo do Paço, terem sido umillidos
no ah'ar!l da ereação da Villa de Santa Mal'ia de
Maricã, da.lo cm 26 de Maio de 1814, alguns
omcios aliús Ilecessal'ios para a melhor a,r1mini'traçõo da ju~tiça e bem do povo da mesma Villa;
e con forman do-me com o parecer da sohr '(lita consulta; em que foi omido o De en!bargador Procurador da llIinha Corôa e Fazenda: hei por bem
crear na rel'erid'a Villa os ditos omcios, asaber: de
dou Partidores pal'a o Jui~o dos Orlãu, e do GeI'al irnultaneamente, de hum Jeirinho c seu EscrÍ\'ão para o Juizo da Allllótaceria, os qllaes
oflicios todos eráõ sem vencimento de ordenado,
como se observa a cerca de semelbantl's officios
gernlmente. Pelo que mandu, etc. Dado no 11[0
de Janeiro, aos :3 de Julho de IS2lJ. - HEI.Com os l'egisLos competentes. - A c/Ia-se a {l. I 19 'V.
do Liv. 2' de Refi. dos DCC7'etos e A (Vai 'tis da Mesa
do Desembargo do Paçq.
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DE JULHO.

I\f.Duscripto aulbenlico.

1'l1oma7, Antonio de Villanova Portugal, etc.
Faço saLer ... Junta da Real Fazenda da Capitania
do !\Iaral\hão, que EI-Rei Nosso SenllOr foi ser,'ido determinar que nos r!Jaes cofres dessa Junta
se recehão como dinheiro effectivo, e s.e dêem em
pag'amento da Real Fazenda, as notas do Banco do
Brazil contl'a assignadi.ls pelos cone. pondentes do
tlle'lUO Bar\c.o ne.,sa Capitania, O que se participa
ir dila JUI)la para que a sim o execute sem demora ou duvida alguma. José Lazaro da Rocha
ii fez nÍi l1io de Janeiro, em" de Julho de 1820.
:..- No irr'l)cdimento do Contador Geral, João
Carlo's Corrêa Lemos, a fez escrever. -Thomaz
á~ltonio de VillaJ;lova Portugal.-.Exl7'ahidll do
Liv. de ReO", das Ordens expedidas á Junta da Fazenda do lI[aranhüo, a fi. 5.

DE JOUIO.

lIIanuscripto aull.eotico.

Eu El-Rei faço sabeI' aos que este alvará virem,
que, subindo ii minha real prll ença, em consulta
da Mesa do DesembarO"o do Paço, a reiJresentação que á mesma dirigio o Juiz das Se:;Olarias da
Villa do l1io Grande Comarca de S. Pedro do
Rio Grande e Santa Cathal'ina, pCllinuo a creacão de hum omeio de Escrivão das l\ledicões
~ Dem~rc~ções na mesma Villa, pelo mo'til'o
de se não poder sustentar no seu DiSlricto a dispo ição Jo §!t do alvará de 25 de Janeiro de
ISOf), em qllanto determina que sirva o dito o~
cio o mais antigo dos Tabelliães, ou o que malS
desoecupada esti"er, por is o 'que estes omcios,
onerado' com as laborio. as incumbencia dos eus
emr,regos, recu 'ão qua i sempre ir'a longas distancias pl'e ·tar--e ilquelle serviço, muito mais incommodo e menos lucrativo, resultanrlo ueste inconveniente o atrazo das medições,'Com grave detrimento das partes, como se ,'erificou pela informação que a e te re peito mandei til'al' pelo.
Ou"idor daquella Comarca; e tendo con ideração
ao rêferido: hei 1'01' bem, confOJ'mando-me com
o parecei' da mencio,?ada consulta, em qu~ foi
ouvido o Desembargador Procúrador da minhaCorôa e Fazenda 'crear o oflicio de "Escl'i vâo das
l\lediçõe' e Demarcações para o re pectho Juizo
da sobredita Vil1a rio Rio Grande e cu Termo,
sem embargo do que dispõe o citado al.vaJ·ú de 25
de Janeiro de 180 no § 4", ficando porém li''I'e
o Juiz de Fóra da me Illa Villá e ao Ouvidor da
Comarca nas .medições e demarcações par,a q.u e
forem eleitos, sen irem- e dos E:cl'i vãe do seus
cargo , por quanto, declaranllo -se no § 5" do
me mo alrarú não ser pl'Ívativa a jUl'Ísdicção dos
Juizes das Se:;mal'ias., não .podem ne ta conformiu;1I1e ser privativos os re~pectivos Escl'Ívães. ~elo
0

que mando, etc. Dado' no Rio de Janeiro, aoS'
5 de Julho de J82.0.~hl.-Com os 7'egistos
coml!etentes. -Acha-se a {l. 120 do Lív. 2" deBeg.
dos DaC7'etos <! A {vanbs da Mesa do Desembargo do

PROVISÃO DE

5

DE JULHO.

Maouscriplll autLeotico.

D. João por graça rle Deos, Rei do neino Unido de Portugal, llruzil e Algarves, etc. Faço saber a vós, Desembargador do Paço, Chanceller'
da Relação da BallÍa, que, sel'ldo-me pre 'ente a
represent:ll,'ilo feita por Joaquim José Barata de
Almeida Pacheco, Escri \ ão da Ou vid ria dessa
Comarca, contra o seu O'u vidor actual, Antonie
Gabriel B el1l'iCJue Pessoa, e o Desembal!gadol' dessa Relação, Agostinho Petra de Bitancourt; e.,
attendendo ao que, com informação "ossa e respnsta destes dous·l\lini"tros, informou o jG~r"er
nador e cãp itão G.encral dessa Capitania, ao
que sobretudo respondeu o Desembargador Procurador d~ minha ..lleal Corôa e Fazenlla, e ao
mais que se me CXpÔ7' em consulta da Mesa do
meu Desembargo do Paço, com cujo parecer fui
servido conformar-me por minha immrdiata resolução de 21 de Abcil de·te anno: hei por bea\
declarar insubsistentes e calumniosos todos os aptigos da sobredita .representação, a qual não tem
outro fundamento algum. mais que.a malleia e
onsadia do represen-tante Joaquim ,José Bal at.a de
Almeida Pacheco, o qual mando qne, como calUlIlniador e alidacioso, seja degradudo prw dou~
annqs para a llha de Fernando de Nororih~; por
tante ordeno-,'os que, na qualidade de Jui~ da
Chancel!aria, façais 'execular a' miuha real reso ..
lução, concedendo-lhe poder l.el·al' a sua familia,
se qui7.er. Cumpri-o assim. EI-Hei Nosso 'Senhor
e mandou POI' seu esp.ecial milOdado pelos Minis-·
tros abaixo assignados, do seu Conselho e seus
Desembargadores do Paço,. João P.eáro I\')aynarq
da Fonseca e' Sá a fe:k no Rio de Janeiro, a 5 de
;l.ulho. de 1820. -.Bernardo José de Souza L.obato

.,
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a fez escrevei'. -Antoll.i!o" Rodrigues Velloso de de Souza Lobato a fez escrever.-Jo. é di! Oliveira'
Oliveira. -.-:. João Sevel~o l\laciel ria Costa.- Pinto Botelho e Mllsqueil'a. - AcI,a-se a {l, .24
A.cha-se a {l. 50 v. ê 51 do tiv. 5° de Reg. das Or- 'do Liv. 3° das Ordens ea;pedidas pela 1If.esa do D,·
dens que se expedtln pela Mesa do Desembargo do
Paço.
PROVISIo DE

"

6

sembal'go do Preço.
RESOLUÇÃO DE

7 DE

JULHO.

DE JULHO.

Manuscriplo aulhenlico.

Manuscripto.autuenlico.

D. João por graça dê Deos, Rei do eino Unid.o de Portllgal, Br:J7.il e Algarves, etc. Faço sabeI' a vós, Provedor das Capellas de~ta Cidaúe,
que, hâ'l'endo.eu feitQ mercê a l\lanoel úos Santos Portugal da admini~tração da Capella instituida na í'ua do Sabão pelo Conego Ant'onio LopesXalier, com acxpres~a cloJusllla-nãn occorrendo prejllizo de terceil'o-de cuja mercê não se
lhe expediÇl ainda o comp,etente titulo; e st:ndo
vista a vossa informação sobre o requerimento do
Capitão Florencio Antonio dos Santos, concernente a csta mesma administração, mandO·yos
que, com audicncia deste, façaIS o rcfcl'il!O Manoel dos Santos as.;ignal' obl'iga~'ão, por tCl'mo nos
autos das contas desta Capella, de con 'erl'ar o patrimonio della c de I'estab.elecer o hospilal que
lhe pertence, pondo e reduzindo a melhor l'staelo
-o que l'ôr concernente ao pio fim da sua in 'titui'ção ~ remettel.ldo-me llepois de assignüJlo o termo, certidão do theol' deite e do ,theol' da in~ti
tuição da mesma Capelta. Cumpl'i-o a·sim. ElRci-Nosso Senhor o mandou pelos Ministro abai-,
xo assignados, do seu COllselho e seus De~em~
bargadores do Paço. João Pedro l\laynard da
Fonseca e Sá a feZ' I o Rio de Janeiro, a 6 de Julho de 18~20. - Bernardo José de Souza Lobato
a fez escrevei'. - Antonio Rodí'igues Velloso de
Oliv~il'a. - Antonio Felippe Soares de ""ndrad-e
de nretlel'ode. - A c/Ia-se a fl. 27 e v. do Liv. 5°
de Re!:. das Ordens que se expedem pela lIfesa, do
Desembargo do Paço. '
PROVISÃ.O 'DE

6

DE

JULHO~

Manuscl'ipto authentico,

·,D. João por graça de ~eos, Rei do Reino Unido de Portugal, Bl'azil e Algarves, etc. Faço sabeI' a vós, Ouvülor desta CO~l31'Ca, que, tendo
consideração ao quanto he conveniente não SIOl
impedir a continuação da Villa de Tagllahy no
mesmo lugar da Aldêa, se~undo as fepl'e 'entações
que a este respeito subirão á minha real presença:
sou servido 'determinar que eUa se continue a erigir no mesmo. lugar, ficando sem eIreito quaesquer declarações verbaes ou por escripto, quc
possão ter havido em conrrario por parte dos eng~nheiros. O que as 'im cumprireis, devendo entender nesta conformidade a ordem expedida em
9 de Março deste anno, em consequcncia do a"i50 regio de ~ do mesmo mez e·:;nno. EI-Rei
osso Sen hor o manrlou por seu especial mandado
pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conse.lho e seu DesemJ.\lu·gadores dd Paço. João Pedro l\laynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de
Jiloeiro, a 6 de Jtllbo de 18~o. -Bernardo José
'J,'OMO 111.

Tendo Sua l\lagcstade, pelo alvará de 25 de
Abril de 1818, estabelecido nos portos do Bra7.iL
o direito de'Con,"Ulado nos generos tle eXpol'tação , representilr~o os cOlltr:;cladores do contracto do tauaco, l]ue, tendo feito aquella arrematação antes clã publicação dal]uelle ai val'il, regulando-se as condi~ões du mesmo contracto pelas leis
enl!Üo existentes sr,mente, não (Iel'ião estar sujeitos a este novo imposto; ,'oboralão o seu requerimento com as ra1.ões seguinte~: 1', o pre-.
jui1.O que ne.cessariarnente se lhes del'ia seguk,
não podendo e~lcs pre,'enir, ao tempo da arrematação, o accrcscinlC' de 2 por centIl que agora pelo souredito al1'31'il . e pagal'a pela exportação do
tabaco nos portos rleste Jleino ; 2', o se 1'1 iço !Jue
fizeriío ao Estado e iI Real Fazenda, sendo os primeiros que se animilrão a olfereeer pelo contl'acto sommas tão consiJeral:eis e mui uperiol'es ás
rendas do mesmo, ao qne elles se não animarião
se não til'essem a esperança de fazeI' por seus
correspondentes provimentos de tabaco no Brazi!, para não serem obrigados a paga-lo pelo alto
preço, porque necessarjamt:nl,e este genero ~eve
"endél'-se em Portugal dentro em pouco tempo,
atlt'uta a extincção da e cravatJll'a a que Sua l\1agestade se compl'ometlcu; 5°, não ser compativel
esta altel'a'ção dos direitos de exportaçãO do tabaco cum a taxa do preço a que elles se obrigúl,ão
a Tendê-lo; 4' finalmente, o favor e ajuda que
Su'a l\lages·talle pI'esta a tOllas as fabdeas nacionaes: isentando de direitos os genel'o primos dt>
seu consumo. Pediãn portanto l]ue se expedisse
ordem ao Juiz da Alfandega' desta Côrte e mais
portos do Brazil para l]ue ~e não êxi-gissc dos supp!icantcs o n ovo direito de 2 por cento de Consulado bos .tabacos quç se exportassem por sua
conta. Informou o Juiz da Alfandega cio moelo
-seguinte: -SenhOI', - Os contracladores do ta·baco não' podem outer a isenrão dos direitos de
2 por cento de s3hida nos tabacos que exportaTem d~~ta Cidade ou 'de outros portos d9 Rein()
~o BI'azil, por vil'tuda alguma das condições do
seu contracto que sobem á real presença de Vossa
,Magestade. Em nenhuma della5 se ajustou que
serião os contractallores i~()otos de quaesquer di'reitos que de no,'o se impu1.essem no genero que
faz a ba e' e materia primeira do seu contracto,
e só as-im poderião por força de tal _declaração
reputarem-se isento do novo imposto tios direitos de Consuladu por sahida , estabelecido muito depois da sua 3rrcmatação, como he incontraverso, A condição 17' d~c1ara que elles não pa'garilõ direitos alguns dos tahacos que forem remettidos pela barra fóra para os porlos deste'!
-Reinos e Ilhas adjacentes, mas he claro que falIa
d(T~ tabacos manufacturados~ como se colhe ·das
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r aos
, casos lortUltos
rreferidas 'expres~õ:'s e daR seguintes a ellas, onde • e conlI'lçoes',
se ob'
nguell1
01'se lê que os que forem embal'cad06 para portos dinarios ou extraordinar('J , solitos ou insolitos,
~strangcjros cxtrahidos enl".lireitura da A.lfandega - cogifod'os ou não cogitados, esles se ente'ndem,
do tabaco, não el'ilõ i~ellllh. Não se Jeyen lo na censma ele direilQs, aljuelles. a que as fDrças
á ,'isla do expo"to considerar comprehp.nrlielos humana' não podem resistir' laes são os enume-..
nesla generaliJillle para a isenção pre~endida, rauos na lei ,23 n. de reg, Jl~Z ibi animaliu,m vero'
parece-me comtuJo qlle podem merecer a reque- ca.'us, etc. , e não aquelles qlle pendem do}acto,
rida mercê IJelos moti\os aponlados, a saber: da6 pessolls por onde os supplicantes quando lanque sendo fileultildú ii' ful)l'i".Js nilcionaes a iscn- çÍIl'ão e arl'ematúrão o çontracto não !11editárão,
~ão de direilOs ~m p;erill, n:io só aos gcnel'os ma-nem pOlliãi' nem deyião meditar ú .facto supernufaclurallos munidos das competentes allesta- "ell ir1nte, e pOl' isso parece ao Cônselho justo a
ções, mas tambem a~ n1<Jlel'ius prillleiras pela rcal del'eri velo· requerimento cIos snpplicantes, preJ'esolução de 27 de Fr'\'ereil'O ele 1802 e § l° e 2° venindo-se para o l:uturo a arrematação, segundo'.
do alvará de 28 Je Abril ele 1809, mui ju,ta ra- a I,eg-islação actual na fÓI ma ponderada pelo' Dezão lhe assiste, sendo huma f.,lJl'ica' de tamanha sembargador Procurador ela Fa':z.enda. E Vossa
importaneia a do tabaco, lIaru rplll'rcqllcrem a isen- l\lag-eslade resnl \'edl o que fôr servido. Rio de
ção, n1(1ti\o porém mai6 jusli5c<Jl!o'he, a meu Jan\:iro, 19 de'Junho de 1820.'Ver, quc, tendo elles arrçmalad~ o contl"acto anResolutão. -Como parece ao Con,elho, quan.teriormente ao estabelecimento lleste imposto eJ.os to ao tOlltractú que existia a,o tempp da publica-o
direitos de suhiJa POI' grande e l!luis vantajoso çoio da lci, até qlle foi novamente, arrematado.
preço, ,parece dejusliça que sejão' isentos Jeste Quonto, porém, a,o eontraclo posterioJ: {I lei, e mais
encargo, que, sendo pO.:iIO aO'genero principal tio que se 1'00:em seguindo, não ha que deferir. Palafabl'Íco, lhe angmenta o preço, circunstancia que ci'o da Boa Vista, 7 de Julho de .820. -Com a
lhes não podia occorrer quando caleulMão o pre- ru!J"ica de Sua l\lagcstacIc.-Aclta-se 710 Livro I '
ço que podião tlú pelo contl'al;to. â' \ista do ex- de ~eMisto de Consultas do Consel/lo da Fazenda, a
posto, parece-me deferiYel esta pretenção só a {l. 1 Ü i v. até 163 v.'
respeilo dos qlle effecti yamente forem para o
contracto, no que ha \ eril na~ A.I fandega& as cauAVISO DE 7 DE JULUO.
telas necessllria~. Vos;~a ~lagestadc porém determinará o mais justo. Rio de Janeiro, 19 de SeManuscrípto autuentico.
temhro de 1818.-LuizJosé ele Canalho e l\'h:llo.
-E dando-se ,'ista ao Procurador da Corôa e Fa- .' Il1m. e Exm. Sr. - EI-Rei Nosso Senhor, dezenda, respondeu o seguinte: - Conforo'lo-me ferindo a pretenção de João Baptista Dupont,
unicamente pelo ultimo fundamento de er este Fl'ancez, fahl'icante de instrumenlos beIJicos, e
imposto superveniente ao contracto celebrado confol'mal1ll0-6e com a informação sobre o seu
muito antes do seu est:Jbe\<'cimento, não tendo pre~timo, dada pelo Coronel Viee-Tnspector daa
sido presenle por isso mesmo ,aos sup plicantes Officinas Llo'ArsenaJ do Exercito, Fa1.Jricas e Funquantlo celebr{II'ão o mesmo contl'aeto.- Não pro- dições: he senido determinar que a Real Juntá
cede de modo algum o outro fundamento deriva- da Fazenda do mesmo Arsenal admitta ao seniço
do do favor que tem Sua l\lage 'tade concedido ás deIle o referido fabricante, com a obrigação de
fabricas naeionaes, isentando' de direitos as ma- ensinar 'os discipulos que Ihe destinarem na quaterias primeiras que nellas são man ul'acturadas , lidade de Mestre dos mencionados instrumentó~,
pois que se não póde entendei' cOITl.prehendida en- com o vencj'ínento de 800~ rs. cada anno. O
tre estas fabricas a de m:Jnufacturar o·tabaco por qu.e V. Ex. farú pres~nte na mesma Real Junta
meio ,lo qual não se anima a industria nacional, para sua inteIligeneia e execução. Deos 'guarde a
como nas outras, 'qne te o move,l da menciona-o V. Ex., Paço, em 7 de Julho de 1820. -Thoma:z.
da isenção de llireitos. Deve·se por tanto con- AtHonio de Villanova Portltgal. - Sr. Vicente
~ultar a Sua Magestade nesta eonforll1iJade, ten- Antonio de Oli\'eira.-Acha-se a {l. 13 V. do Liv.
do por is'o sómente lugal' este deferimento a cer- n. 4 de Reg. de AvisQs dirigidos á Janta da Fazenda
ca' do ,tabaco pertencente ao contracto actual, e do Arsenal do Exercito, Fabricas e Fundições.
não p.ar·a o I'uturo.-O que visto parece ao Conselho con formar-se em tudo com a resposta do
PROVISÃ.O DE 8 DE JULHO..
De emhargador Procuradol' da Fazenda, e com
a do Desembargadol' Ministro informante, só no
l\lanuscripto authentico.'
ultimo fundamento por eIle apontado em sua resJ
Thomaz Antonio de VilIano'Va Portugal, etc.
posta, e este he o que se pó de chamar cardo rei
ou a bllse e fundamento principal da justiça do Faço saber a vós, Governador 'da Pro"incia d·ó.
requerimento dos supplicalltes contractaJores do Rio Grande do Nor,te,"que scndo presente a EIreal contracto do tabaco, por' quanto a arrema- Rei Nosso Senhor o vosso omcio de 10 de Maio
tação do mesmo contracto he anterior ao direito do corrente ann6, sobrc a arrematação que a
·estabelecido no ah'lIrá de 25 de Abril de 1818 § Junta da Pro"incia de Pel'l1ambuco 'fizera do cór6°, e não pede a boa fé deste contracto, segundo te de vinte e tres mil quintaes de páo braúl, para
sua n.:Jtureza, que se lhe altere quanto a eIle a le- ser feito no Distl'Ícto do v().s~o Governa;, e a pre{:'islação..que a es.se tempo não existia; c, suppos- ço de 2:t/J rs. por cada hum qui.ntal que fosse,recebibõ em Pernambnco, quanr,W hum do.s arre1o'Q4e, segundo.a lei de 22 de Dezembro de J761
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l;lJalantes jil hav-ia aju tado, nessa Provincia por
500 r~. cada quintal; e II vcndo-;se expedido, em
24 de Maio do ~orrenle anno, provisões ú Junta
da Fa\enda de, Pernambuco e da P.lrahyba do
Norte, e a vos., como Go,'ernador da Prbl'incia
dI> ,.Rio Grande do Norte, sobre o regulamento
que devia fazer-se, para que as reme "as de pito
brazil para Lisboa subissem a vinte mil quint<Jcs
lao menos em cada anno: foi o mesmo Senhor
servido'man(lar aDl1ullar a arrem<Jtação que fizera
a Junta da Fazend;1 de Pern<Jrnbuco, na parte que
diz respeito -ao Districto d<J jurisdicção do "Qsso
governo; e ordenar que sej~ pago AntORio José
de Araujo, em conformiJ<Jde elo aj'lste que fizera
com o arl'ematante Elias Coelho Cintra, ti razão
de 500 rs. por quintal, ou com putro qualquer
com quem fÔl' justo o corte, seodo cst<J despp.za
feita pelos con'e, pondentes do Banco em PerO<Jmbuco, sacando-se letras ôa ·sua importancia obre
os dilOS corresponden'tes, e sendo pOI' "OS CUI1lpdda exactamente a sobl'edita pl'ovisão de 24 lle
, Maio do corrente al1no , que de, erá er ententlida-,
na parte em que se trata do preço de I :tj)6oo rs.
por quintal, ser este o ll1<Jior com q-ue de' e che-,
gar o dito poo brazil a Pernambuco, incluiodo-sé
nelle a despeza do corte, do traD"porle até o porto do embal'que, e o frete da embarcação. O quê
tudo assim tereis entenuido e fareis executar,
dando parte, pela Mesa do Real Erario, de quanto OCCOITer em objecto de tanta importancia, e
em que deve haver a maior vigilancia para se
evitat'em abusos e préjuizos da Real Fazenda.
, J.osé Gomes Leão a fez no Rio de Janeiro'~ em 8
de Julho de 1820.-João Cat'los Corrêa Lemos,
no impedimento do C,ootado,r GemI, a fez e~cre
ver. - Thomaz Antomo de V.lllanova Portug'al.EaJtrahida do Liv. de Reg. das O,'dens expedidas á
Junta da Fazenda doBio Grande do lJo/'te, a {l. 1 V.
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gias ordens ii Junta Administrativa do Hospitai
Beal dos La 'aros, para que e não afl'ore no Campo de S, Christl)\'ão porção algllma ele lel'reno,
nem nclle se edifiqne, nem nos sC'tis anedores,
O flue VIU. farú presente na r~rerid<J Junta pa-ra
que (Issirn o fique entendC'l1'lo e:e execute. Deos
guarde a "m. Paço, 8 de Jnlho ue 1820, -ThoIiI<JZ Autonio de Villanova Portugal. -Sr. 1nte11deule cJo Ouro, -Rep,islado (l {l. 27 do f.iv. na lntendencia do Ouro de~ta P/'ovinca, aberto aos 17 de
Agosto de 1814.

lillSOLUÇAÕ. DE

11

DE J1JLHO.

lI1anuscripto aulhenlico.

Senhor. -Tendo reqllel'Ído por e, te Conselho
Camillo Jo é de Lemos a confirmação de huma
carta ue aforamento do pr<Jzo -'Bamho- da Real
COI'Ô<J, ~ito no Districto da Villa rb Pita na Capit<Jida de ~~oç:Hphique, se deu vi:-ta do seu req!lerirnenlo ao Dcsem !.Jnrg' dOI' Procu pdor da Col'ôa e Pazend<J, o qual re~pondcndo sobre eI1e {iat
justitia, audicianpu ao P. S. o eguinte officio :
. . Accrescento mais que o deferimento desle requerimento pertence á Mesa do Desembargo do
Paço, para oode se de'l'e I'emetler, 'l'isto que por
afluella Repartição tem 5ido dcl'el'iuus os mais re,
quel'Ímeotõs desta natnreza.
Sohre esta requisiçãc Q1<Jnoou o Conselho que
ioformasse o Con'elheiro Escri,ão da Fazenda, e
este o fez pelo theor se.gllinle: - Senhor. - O
negocio de que se'tt'ata,nQ preseote requerimento de Camillo Jo é de Lemos ,- he a confirmação
de huma carta,de aforamento de-prazo pertencente aos propl'Íos da Real Fawn<!<J, e POI' isso da
privativa competencia deste Cpnselho. He ,'crdade que,- pela !\lesa do Desembargo do Paço, se
tem igllal!Uente entendido em negocios desta natureza, mas igJ10rO qual seja a lei que aatorisa
.. • DECRETO DE 8 DE JULITO.
,o mesmo Tribunal a este respeito á vista da terl\fanuscripto authcntico.
minante di~posiçãi:> da lei de 2Z de Dezembl'o de
Convindo muito ao bom regime~ dest.e Rei- 1761, que regula a jurisd,icção do, Conselho da
no do Brazil, e A prosperidade a que tne p.opo- Fazenda, segundo a qU<JI se tem já confirmado
nho eleva-lo, que a Capitania de Sergipe d'EI-Rei por este Tribunal semelhantes aforamentos,. cotenba hum Go"erno ind,ep'endente qo da Ca-pita- mo ainda ha pouco tempo se fez a D. !\l'ada Annia da Bahia: hei por bem isenta-Ia absolutamen- tooia Leite de lVlello Virgolino no prazo - Bozote da sujeição em que até agor'a tem estado do no - por carta- de confirmação, pas:iada aos 15 de
Governo da Babia, declaramlo-a independente Novembro de 1815, donde, em vez de ~e remettotalmenle, para que os Governadores della a go- ter este negocio 'para a dita !\lesa do Desembargo
vernem oa forma praticada nas mais- Capitanjas do Paço, entendo que, por virtude da privativa
Independeotes, communicando-se directamente competencia deste Tl'Íbunal deverião ser remetticoIJ1 as Secretarias de Estado competente, e po-' dos para elle' todos os autos de semelhante nadendo conceder sesmal'Ías na fórma das mióhl:ls tureza, que ali pendem incompetentemente. Vossa I.\'lagestaue com ludo determinará como parecer.
rea~s ordens. Thornaz Antonio de ViUanova Portugal, etc. Palacio do Rio de Janeiro" em 8 de justo. Rio, 19 de Junho de 18).7'- O Escrivão
Julho de I ~20. -Cóm a r~bi'ica djl Sua lHagesta- Conselheiro da Fazenda "José Joaquim de Souza
tle. -RegIstado a {l. 52 V. do Liv. 1° de Reg. de Lobato. - E" continuando-se vista ao mesmo De'Leis e Decretos. . . _ _ _ _ _ 0, .
sembargador Procurador Regio, r.espondeu:Deve, pedir-se informação do Escri.vão da Cornar~ na !.\lesa 40 Desembar.go do Paço por omcio do
AVISO DE 8 DR" JULHO.
Conselheiro Escrivão da Fazenda sobre o deduo
?tIanus~riplo' aulbcnlico.
zido no meu omcio antecedente, declarando na
.
EI- Rei 'Noso Senhor, por con "ir ao seu real mencionada informação qual tem sido a pra,tica
.serviço, ha por blYIl mandar reiterar as suas re4. obsenada na dit~ l\lesa a este respeito, desde o

.
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;eu estabélecimento até o pre,~ente, ainoa mesmo suje:ta ii regra dos prazoVem tcidos os eITeitos,
dependente pur consequ{;ncia deste Tl'ibunal co~ervlodo nella de E 'cl'Í I'ão da Comarca o sobredito ~scrj,'ãO' ela Fazenda, pratica esta' que tem 'mo os bens pertencenles ii Corôa. A çonfll'maçãO'
a sua origem e fundamento ,em lerem estes afo- rlas cartas de sesmuria, que pertence ii i uris·dicção
ramentos ainda hoje natureza de sesmarias como da alesa do Descmbargo do Paço, nada tem por
cartas, pen,ões ·annuaes. como se obserl'a nas ses- tanlo de commum com estas confirmações de
marias concedidas nas Capitanias da Bahia, Pel'- aforamentos, pois que aquella he' restl'icta li disnambl1co e oull'as mais, sendo as sua' conurma- tribuição das lerras inculta pela classe agl'iculções pas~adas pela refel'illa Mesa, Deve·se'igual- tura, qne "em a ser hum negoc,io de eSPllcial inmente peel ir do officio ao mesmo Escrh ão da Ca- cumhenqia commeltida por Sua Mageslade {j somara que remetta com a sua ÍJ".Jformação huma bredita l\1e~a do Desembargo .do Paço, quando
copia authentica dos 1\ vi 'os regias rle !:I rl!l !\lar- estas siio pertencentes ii administração da Real
ço ue 1809, e dilo~ de l\larço de 18 I li (*) expedi- Fazenda, pois, pelo simples facto do emprazados em rcquel'imentos de D, Heuriqueta de Souza menta ficã'> as terras concedidas constit'Qindo paMaia (;a1Jral, de João Caelano de Andrade Soc- trimoniú da Corôa,
'.
, onue fica o domínio direito,
.
côrro, dI' D, l\lal'Íanna Barboza f.a1Jral de Abreu, perpetuado, concedendo-se somente o ulil ao
de D, Angelioa Ldpes, de D, Felippa ~laria 6ha- emphyteuta, Sobre estes l'undaJ1lentos tem sido a,
,res ele [\loura, soLre a coofirma,:,ão de semelhanpratiL:a constanle deste Tl'ibunal tomar conheci ..
tes al'nramenlos, e assim tambem I)ulra copia au- mento e despachar a! confirmações de taes afothentica ela provisão de :5 de Abrillle 1760, elil'i- ramentos, dos qllaes pendem muitos dos ultimos
gida pelo t:onselho ullramarino ao Governador de"pa<;ho~; e, dos conduiilos só me re.cordo da
e Capilão General de Moçambique, l'rescl'el'en- eárta passada a D, Maria Aotonia Leile Pereira de
do II fôrma de SI) passarem esles aforamentos, a Mello Vergolino em.5 de ~ovembro de 1815;
qual foi exigida clu dilo Go,'cl:nador e Capitão corno informei a Vossa Magestade na minha anGeneral; POI' ordem da I'eferida Mesa; li vista de tecedente infol'Olação de 19 de Junho uo annotudo dirci,-E, endo com éITeito rcmeltidos pelo proximo passado, lHo, 15 de Junho de 1818.
Escri,ão da Camara da dita Mesa do Desembar- -O Conselbeiro ]~scrivão ~a Fa~enda, José Joago do Paço os documentos exigidos sobre elles, quim ,de 'Souza Lobato.
,
Continuou revista ao Desembargad9r Proc!}·
mandou o Con ...lho que novamente informa~se
o Con:;elheiro E 'cri, ão da Fazenda, o qual res- radnr Regio, e I'esponueu: -Dclve-se juntar pOl'
pondeu pelo l11eor seguinte: - Senhõr, -:- Sendo copia as ontens, c avisos regios flue houverem soos docurllculos juntos, que fi exigencia do 1)~ bre esta matel'Ía, e assim tam.bem todos os pasembargador Procurador da Fa'enda, ordenou peis de semelll3nles conflrniafilões fll'Clenadas peLo
Vossa M<Jges1:ade se pellissem c!d:> o"ffieio, da !\lesa ~onsclho que exi~ti,'em na Secretaria; e,,!t vista
de tudo dii'()i. - ~~audou o Conselho salisfazer a
d'O De~embal'go i:lo ~qço, mais me con firmo· no
éoneeilo de que o expediente lia confirmação da esta requisição, e, em cumpl'Ímento uo seu descarta de aforamento que supptica, o foreiro Ca~ padlO ao dito respeito, informou o·Conselhp.iro
millo José de Lemos, pertence ii jUl'Ísdicçãorles- Esc~ivüo da Fazenda nos seguintes termos:te Tl'Íhuual, ou o prallo de que se trata, seja rio Senhor. - Nesta SeL:retaria não ha ordens ou
numero daquelles flue rel1ahirão e forão adjudi- avisos regi os tendentes á confirmação da,;; cartas
cados ao Fi~co Real pela exlincção e expulsão dos de aforamentos de que se trata, pois que toi:los
proscriplos, Jesuitas, 01.1 tenhà a nalul'eza de ter- 09 requcrirn~nlos de parles aqui juntos forão dil'a livre novamente emprazada pe:o Go"el'l1adOl' e rigidos dil'cctamente ao Conselho, e não vierão
Capitão General c1aCapitania de Moçambique, em com remissão supr.rior, nem ali:ís me recordo de
beneficio da Corôa e Real Fazenda, na confor- alguma ordem regia que lhe respeite em gr,'a!.
midade das rcaes orden a este réspeito, pois que Comtudo, SOJl obrigad~ a informar que a I'espcito
cm hum e outrn caso constituem taes aforamen- de oulros aforamenlos tem sempre baixado os deto I 110ma parte inlegrante dos Lens da Corôa e Cl\etos da respectiva, mercê a este Tríl:runal, donde
renda reaes, em cujos negocios entende pri'va- se expede aos emphyteutas a competente carta,
tivamenle este Tribunal como jurisdicção ,"olull,- como lem sllccerl.,do 'a respeito dos tcrrrnos da
tal;a e contenciosa, segundo a lei de sua crea- marinha desta Cidade, quando Sua Magestade
ção, e as outras que lhe sã(l concer,nentes, não tem f'Citol mercê de mandar aforar algumas bl'apouendo fazer do vida a denominação generica ças. "isto que as marinhas pela sua natureza' gode sesmaria, com qu'e algumas vezes por "enlura pão do pl'Ívilegio de bens da €orôa. Com esta inse tem inlilulado taes carlas.rle aforamento (a qual formaçüo aj unto os papeis por onde se expedio q
denominação COO1lUllo e uão dá no presente caso) carla de çonfll'mação do P' a~o concedido a O. M.a~
pois flue lal deuóminação, por m.ais ou menoS rià Atltonia Leite Pereira, unica que ;ifinal s~
exacta não póde re"mover nem prejullicar a in- pas'ou, ,e tando os outros prerendente!l nas cirdole e a natureza de hum contraclo, qual he o cunstancias, que se vê de c'lua hl,lm dos seus re-'
que se dá entre o foreiro ao cmphyteuta e a Real qllerimentos aqJi juntos. Rio; 14 ,de ~~qhf.l de,
Fazenda, e, segundo a qual fica a tena concedida 1819' - Anlo.nio Felicianno Ser.pa.
E, ultimamente, á vista de tudo, 17esPQJ\deu o
dito Procurau!'r Hegio :--.-As conul'lh~,Ções do~
(') Estes avisos, sendo dous de' 10 de Março de 1814,
prazos da Corôa concedidos em lUoç<}mbique fo~ão de gimples Q.irecç~o dos requerimentos ao Dese!l1rão sempre expediu<!.s pelQ CQIf.$elho Ultramarino,
'bargo cio,) Pa90'
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em quanto não foi extil, ,lo por, efi'eito ela juris- Corôa, e não eia Fazemla; por <erem 'originadicção do Tribun<ll do DesembargQ elo Paço, de riamente de terras de se 'llI<lrias havida por tiq~Je goz<lv<I o dito Consel'ho, e que excruitava
tulo de conquista, Cllj<lS dala' e confil'/lIações ão
nos dominios 1Iltram<lrinos. Depois da sua extinc- e sempre forão por este principio ria juri,;,licfão
ção e da cl'<lação rio Tribunal du,DesemlJ<lrgo ,lo da Me"<I do Desembargo do Paço, em 01111'0 temP.aço no Br<lzil, passilrão <I ser confirmadas por po exercilad<l pelo Con dito
Itramarino, e não
esle Tribllnal em con~quencja de 1 '1' p<l 'sado pa- do' Trihun<le da F<lzenda , como até se induz do
ra elle toda aquella ch"mprida e plena jllriselicção deurelo de 22 de Junho rle 18,,8, o qual exprespropria delle" qlle <llé exercitava no mcnciumll\.o
amente ordenell que <I co''lfirmaçõe das se OlaConselho, o que se m<lnifest<l dos mulliplicados rias, '1i.1e até unlão ,e cOllcediiio pelo Conselho
exemplos aqui i IIntos por certidões, e <llé nos Ultram<lriuo e eoncedess m dali cm diante pela
originaes remcUidos da Secretaria I'cspeetil'<l com ~le 'a do De emh<ll'go do Pa. o e as im t<lmbcm
as informacões elo Escri,ão da Call1ara nesta JUe- do aiv<lriJ da cre<lc50 do sob're<!ilc, Cun elho da
Fazend<l do Br<l1.il·, dado em 28 do dito mez e <111sa que se.~xigirão no meus offi.:ios alllecedentes,
os qU<les exemplos são fund<ldos na jllrisrIic\,ão jil no: o qual exceptuou ela ju"isdieção do me mo
mencion<lda d<l rIit<l Mcs<l, por bem da qUi" furão
Con"elho <IS dita;' I'smal'iéls, fazclldo-a depcnsempre dirigidos <I ella os "equ~rimentus conccl'dellles da jurisdicçãll do De:Hrnb<lrgo do P<lÇO,
nenlLS <I e la maleri<l para serem deferidtls na fó!'corh outros objec:to- an<lltlgo' ils lI1e '11Ia: esmama das !'oaes ordens, iii por l1luito' <lli,HlS reg'ios
I'i<ls, COl1l0 ~e mostro do lil. 6" § 5 do mesmo
aqui junlos nos sells OI:'ig'in<les expedidos ao IlIes- ai, <lriJ ibi, iI exccpyão do que rC~l'eitar ir povoamo fim, jil por outros p<ll'a serem COIISull<ldu' se- ção c fundação de lerr<ls, uul.lul'a e sesmal'Í<ls
gundo as circunstancias occorrentes, haix,llllio
d"Il;;s, sobras dos Conselho" por ser o conhesempl'e l'esoldd<lS as con-ultas a esla dila Mesa cilllento de t<les objeclo pertencénle ii Mesa do
para se isent<lrem por e1!~ as re'<les I'e,olllções e Du 'entlwrg'o do Paço" <I quem suill'e o dilos asse expedirem as cartas ele confirmélçãf). Uc de tu- SU-lUplos conferi a mesma jurisdicçâo que exel'cido fiel teskmunlw o Conselheiro Eseril.:lo.da Pã- , la"<I o Con"ellto Ullramarino, O que se <lch<l a jú
zenda <lclual por todo o tempo em que dr.,-de a iOlpliuit<ll1lenle delel'minado na genPl'alidode do
cl'eacão da referida Mesa serrio lambem o officio § lodo <I" arir da cl'eação da dila Mesa do Dede Éscrirão da Camar<l nell<l por se auhar o seu
seOlhargo do Paço do Bl'a7il, l~ad., em 22 de.
proprielario ainda em Portugal, sendo ali:ls E'Abril do 'obl'crlito <lnno de 1808, qU<llldo diz:cril'<iodaF<l7,clldajilnc',e me'mo lelllpo, :em no qual sc decidil'úõ lodo os negucios que ocoppôr dU\'Ída ou pretexlo algum pelo prejui7.0 currerem, qlle por bem dc minlt<l" leis decreque lhe re ultari<l e nã(l fo 'se o ncgocio perten- tos e ordens 5ão tIa compelenci<l da ~]'esa do
cente ú Me"<I do De emhar30 Jo P<lÇO, I 'to mes- De"embargo do P<I\,o, e todos ns r1ucu~nelllos que
mo reconheccu elle implicil<lmenle na presenle pertcllcião <10 Conselho ltrannrino c qUe não
informação, e na outri! anle.!-~edeule de 19 de Ju- forem rllilit<lI'C'S porque e se pertencem <10 Connho de 1817, <lqui junt<l, qU<lnl1o dcular<l que na selho SlIprcmo ~]ilitar, na form<l do <ll.-rarú de 1
Secretaria do COf],;clho não ha ordenii ou <lI'isos de Abril do correllle <lnno,
regi os tendent cs ú confirmação de:te pra7.0' ou
Tudu iSlO se re<lu'L ii ultim<l e\'irlencia, tencloaforamenlos, e que o unico exemplo de Sf'r con- se em ri 'ta o a d"o regio do Ministro e Secretario
firmado algum delles pelo Con;'C1ho hc o do P"<I- de Estado, Tholllé Joaquim da Co,i<l CÔl'le 'leal,
zo de D. l\lari<l Antoni<l Leile de Mel~u Viqóolino, dado em 5 de Abril llc 1760, que foi dirigido ao
que ofi'erece com <I dila inf'orm<lçâo, mo 'lr<lndo- Go~ernador dc lHo _ambiquc sobre a regul<lridade
se comturlo que cite for<l obra:.lo inaLlI erlidamen- dos aIflll'arnenlos de semclhanles terrélS de Se,'illlate, pois que, sen.tlo elle <lssim obrado 'cm 15 de rias, e ass'il11 l<lmbem <I provis'ão ele 3 do dito mez e
Novel:nbro, de 18.5, logo na Outl'<I confirmação <lnno a que o rncs.rno ah<lrfl e I'efel'e,que yem <lqui
do prazo de Camillo José de Lemos (<I prillleir<l juntos por cerlilh,10, c devern ubil' com a prescnque depnis da sobretlila se pretendeu pelo Conte consulla, pelas qllaes manda ob 'el" ar 11<1'; carselho em 21 de !\laio de 1817) se a,1\ ertio na i.1- t<lS e~os sohretlilos alforamentos as mesma 1'01'competencia do Conselho para a llita confil'<na- mulas, clausula' e condições que se <lchão presção por forç<l de meu regi o omcio que ali pl:O- cripta p<ll'<I a C<lrta, rl<1 e-marias commetlid<ls
duzi, lembran lo que o seu deferimento pertencia <10 Go\'erll<ldores e C<lpilae' Gf'nerae do Bmzil,
a:O Desemb<lrgo elo P<lÇO, c não <10 Con 'elho, vis- sendo tl(~ igual modo COllfirmada' pelo C Itefe, e POl'
to que pOI' <lquella repartição linha sido deferido
con equellcia pela desa do De, ernh<l.''''o do Paço.
todos O mais requerimentos de:ta naturezá, de- depois da exlillcç;iO lo dito Conselho, o que
"eodo-se por isso remeltel' t<lmbem este para a igll<llmenle se mandou oh el'\'<lr pela oull'a promesma reparlição, o que,teOl dado lugar ú pre- vi_ão ele 12 de Dezembro de 180~, que deve
sente questão, acb<lnclo-se ainda indcciso e te tambem uhir' com a consulla acerca dos pr<lzos
mesmo, e uspell'a a deGi ão do~ outros requeri- qu'e forão dos Jesuita proscripto', por el'em
mentos da lTl,i:Sma naturez<l, que tem occorrido no humas e outra terr<l da me ma nalureza d<l -esConselho. E 'l<l jUrÍselicção do Tribun<ll do Dc- marias, nãu sendo no\'o que até esta e concesembargo "do Paço, e a con t<lnte pr<ltica que a dão com cert<ls pen ões annuaes, como tem o
este respeito' e acha ;naltera,'elmente observad<l, prazo e aJI'oramentos, pois que i. to se pr<lliea
,~eri vão-se da indole e natureza dos mencion<ldos boje em regra nas Capit<lnia da Bahi<l e PernainJlrazos e aforamen~os, qüe são propriamente da buco, por ordens positivas de Sua Magestade.
TOMO IH.
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Deve-se< por tanto con$ultar a Sua lHagesrade
o seu arbitrio, segund~ que lhe parecer mais
nesta conformiJade, para que se continue a ob- interessante ao regio patrimonio, l-luma das clauservar o mesmo que até agora sc praticaya depuis sulas ordenadas no aviso de 3 de Abril r1e 1760
da extincção do Conselho, remettendo-se ú Mesa be; que o emphyteuta seril obrigado a pedir condo De embargo do Paço para e:'se fim o presente ul'lnaçâo du seu afuramento dentro de quatro. anrequerimento Je Camillo José de L'.lmos, que fez nos j o afuramento de hum !:onlrueto que se çeo objecto ~a que tão, e quae~quer outros que ti- lebru ou entre particular'e' "-rticular, ou entre este
'Verem accrescido e se achar'em pcnd~ntes, remet- e a Real Curôa e Fazeílda l e Vossa Uagestade, e
tendo-se outro im á dita Mesa os requerimentos,
sendo hum coutraclo por sua natureza oneroso,
avi os regias e consultas que ,'ierão de sua Se- e não meramente graeioso, a quelll tocará a socretaria, para melhor e mais exacto conhecimen- brt:-intendencia de 'te neg'Jcio? ao Tribunal da
to desle negocio, "isto que não tem lugar nos Fazenda, ConselllO de Justiça nos objectos ela
especiflcos casos de que se trata a lei de 2'2 de Fazenda Real, ou ao Desemhargo lia Paço, TriDezembro de 1761, por força das leis e especiaes bUllal deGraças? A quem toca a sllperinlenJenda
ordens regias que (irão analysadas, e das ll1a.is
de todus os contraelos da Real Fazenda, senão
ao Conselho, regulada e ordenada naquella saurazões ponderadas. O q\le "isto parece ao Cunf:C<lho, depois de ter bem pesado a força das com,i- dayellei fundamental que faz-o sen regimento?
del'ações do DesembargaJor Procurador da FaNãu era como por eLI'eilo da juris,Jicção do Tribuzenda sobre a incompetencia do, Trihunal do
nal du Desembargo dd Paço que o Conselho UlConselho, par'a se expedirem por elle as confir- tramarino exercitava nos domillius Ullramarinos,
mações das cal'tas dos aQoramentos nos prazo
que as conlirmações dos prazo~ da Corôa de l\'loda Corôa, concedidos cm MoçamhiCJue pdo G 0- ,. çambique forão semprc expedidas p.or elle; ninvernador e Copilão General, na fôrma das. reaes
guem ignora que aque'lie cxtincto Tribunal o cra
ordens; e pflrCJull se ron"ence da legitima comtambel1l da Fazenda, com jurisdicção ,'01untaria
petencia da Mesa do D('sembargo (lo Paço, o e contenciosa, como se "ê do a"'arl\ de 22 de Denegocio ou e~pediente de taes confirmações, e zembro de 16í3 e de 16 de Junho 'le 1763, sede ter tambem sisudà e imparcialmente conside- gundo o qual se determinúra que o Conselho
rado as razões e argumentos do Conselheiro Es- Ultramarino se deveria, como o ,Con<ldho da
crhão da Fazenda, pelos quaes se persuade. sei' Fazenda, regular pelo til. 3° da elita lei de 22 de
aquelle expediente proprio da intendencia e juris- Dezembí'o de 1761, e 1Ie pela sua extincçao, e
dicção do Con elho, que sem du\ ida ou contes- creaç:iio do De~embargo do Paço nesra Côrte,
tação alguma bem fundalla se poderú decidir;
que a slla j,ú'isdicção foi unüla a este Tribu'bal
que ao mesmo Conselho e não ii Mesa do De>em õ com a da Mesa da Consciencia e Ol'dens nos obbargo elo Poço toca a expedição das conurmações jectos respecti vos, e não nos da Fazenda, aI varú
'de semelhantes cartas ele alror'amentos, pelos
de 22 de Abril de 1808 § 1°, He comtlldo lei e
principio,> e fundamentos seguintes, que formão pratica constante, que as confirmações d!l ~oações
o arbitrio do mesmo Conselho, e com o qual tem da, Corôa silo da pri vati va jurisclicção do Desema honra de subir á augusta presença de ~ ossa bargo do Paço, alvará de 2-0 de Setembro de
Magcstade, pedindo, á vista, de tudo, e na fôr17ti8, e paI' isso todas as conul'mações de doaç,ões
ma da requisição do Desembargador Proclll'ad.or feitas ou a fazeI' de Alcaidarié!s l\]óres, jurisdic@!a Fazenda, aquella sabia resolução que lhe pações, regungos, rendas, foros, dil'eito privilerecei' jusla, e conforme as leis e regimentos de
gios, gr'açaf, liberdades, dizimas, padl'oados,
Vossa Mageslade. Entende o Conselho que a lei
lenças, omeios, ou outras quaesquer' mercês das
de,22 rle Dezembro de, 1761 tem marcado a jucausas da Corôa, competcm ao Desembargo do
risdicç,iO cxclusiva, voliwtal'ia e contenciosa,
Paço; mas hllma cousa são doações de bens da
qlle lhe serve de rcgulamento sobre os negouios,
Corôa, qne tem a natureza de gl'acioso, ainda
dependencias e causas q~e pai' qualquer modo
que sejão feitas em remuneração de sel'viços, e
'Verterem sobre a a~recadação das rendas reaes, e
outra são afol'amentos, nos quaes sc considera
todos os direitos e bens da sua Real Corôa, de
bum reciproco interesse oneroso por ser de conqualqucr naturcza que sejão, como exclUf'iva totracto bilateral, em que ha reciprocas obrigaçõe~,
tal de to (las c quaesquer outros Tribunaes e Macon forme as clausulas e condições, e entr,e partes
gi trallo ,para tudo determinar sem outro recura Real Fazenda Oll Corôa e o particular emphyso que não seja o de consulta á Vos a l\lagestade,
teuta, A forma estabelécida no alvará de 25 de
Julho de 1766, egundo o qual se de\'erúõ 'fazcI'
sendo esta legislação adoptada no seu me'mo rcgimento, ai vará de 28 de Julho r1e 1808; que o
os aforamentos nos baldios e ,bens dos Conselhos,
objecto de que se trata se deve ela iucar na 01'e por cuja disposição he o De3embargo do Paço
dem dos hens e direitos da Corô;,t e Fazenda, e
o Tl'ibunal competel/te para o expediente das
sobre a in recção e intendencia do Conselho se
provi ões e con firmações aos dos me mos aforamanife t!.l, tanto porque os 'terrenos que em l\10ment06, praticavas as diligencjas naquelle aI vará
çambiqne se emprazão são do dominio da Corôa,
pi'escriptas, moslra que Vossa i\J agestade tivera
como porque os fôros e pensões do emprazameoem vista o bem da lavoura e commodidade dõs
to ficão logo sendo devidos ii Real Fazenda, a
povos, sendo este objecto das fUIlcções das Caquem, e não ao Conselho, pertence avaliar a
mara" na fôrma da lei, 'e do Desembargo do
j>uSliça ou injustiça dos afforamentos, e levar por
Paço seu legitimo superior, ~ quem as mesmas
'consulta ,\ presença augusta de Vossa Mage tade
Camaras recorrem quando lhes apraz; se ao mes-
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Tribunal foi comt ttida a confirmação das Goyernador e Capitão General, na fôrma das messesmarias concedidas pelos Go"ernadores e Capi- mas reaes ordens, mas humas e outras I~onfirma
tães Generaes heste Reino do Brazil, ficando as ções (Ie aforamentos são, como pareee, de compe,cartas de concessão e confirmação rlependentes da tencia do Conselho, pelo que eslú re, peitosamenreal assignatura, decl'eto de ~8 de Junho de 1808, te exposto, praticadas as formalidades determinahe de enlender que fosse não só por ser o Desem- das na provisão de 12 de Dezembro de 1804,
bargo do Peço naturalmente a in'pecção superiur Como pOl'ém e move duvicla suscitada pelo Deda agricultura, com jurisllicção extl'aordinaria semhargadol' l'rocurador da Corôa e Fazenda,
nas Camaras, como porque na razão das datas na 'promoção que faz, e requel'endo cOlisulta, e '
de terras ou seamarias se não estipula da parte este Conselho e aquelle Tribunal só descjiío exer·
dos contr,actantes (01'0, pensão, ou onu algum citar a jurisdieção que Vossa Magestade lhes conque n:ío seja a condição principal e benefica de ferira por seus regimentos, recorre este Con~elho'
derruuar, agricultar e beneficial' o terreno doado á· Vossa ~1agestade, interpondo com o mais proa proveito geral dos povos, do Estado e do com- fundo re,peito o seu parecer, para que Vossa
mercio, ou porque assim agradou a Vossa ~lages l\lagestade, como 'fo~1te e suprema jt1l'isdicção,
tade commctler particularmente 'este negocio ao se digne de resolver a qual dos dO\ls Tl'ibunaes
Desembargo cIo Paço, muito mais· não se repu- compe~irú o expediente da confirmação· dos prazos
tando as sesmarias propriameflte bens da Curôa de ~loçambique. POI' esta occasião em que se trapela proYis,íO de' 5 de Dezembro de' 175~.; 'e ten- ta da confirmação de hum dos muitos prazos era
do-se notada que nos emprazamentos· fica· o do- que está dividida a Capitania de Moçambique, e
minio direito dos bens afMados na Curôa e dorni-, que faz hum dos pri!,!cipaes objectos de seu Gonio ~minente,de Vossa l\1agestade, e passa o ulil yerno, paTece ao Conselheiro Antonio Luiz Peao er1:phytenta com as cluslllas da lei e emphy- reil'a da Cun·ha , !]ne se deve tomar hum particutense, e nas sesm3ri~ passa hum éOutl'O dominio lar conhecimento de te importante negocio, expara o impetrante, com todlJS os seus eJl'eitos na- pedindo-se 3S ordens ao Go,'eI'l13.]ul' e Capitãoturaes e ci \'is, com tanto qne se cumpra citm a General e Juiz da Fazenda daquella Capitania,
condição de agral' e aproyeiMr o terreno doado, para que informem cil'cunstanciadamente acerca
e não se podl'mdo jámais daqui tirar argumento d(:5ta matcria, remcttendo todas as reaes ordens
que concilia que as confirmações dos pra 1,os da: que lhe são rela ti vas, para se con hecer exactaCorôa de Moçambique del'ão pertencer ao Desem- meute o methodo praticado na concessão de taes
bargo do Paço, não yalendo a pratiça contraria prazos, porqlle da sua boa ou mú distribuição
por ser abusiva e sul~senisa da ordem, jurisdic- depende essencialmente o augmento da agriculção e harmonia dos'Tribunaes nas suas diJferentes tura d'aquell'e rertllissimo paiz, e por consequencia
funcções e serviços publicos, e da,qual hal'monia d'O seu commercio, industria e população; afim
tanto depende o sor.ego e sc'gurança publica, sen- de que sendo' tudo le1'ado ti real presença, haja
do certo que o Conselho Ultramarino figurava nas Vossa. i\J:agestade p'OI' bem de dar a tal respeito
con'firmações controvertiLlas cnmo €onsel.heiro da aquellas proyidencias que são proprÍ3s da sabeFazenda, e que o Desemba~go do Paço deste Rei- doria e sollícitude oom que Vossa ~lagestade prono tem nesta parte arrogado· a si, ·posto· que em move a felicidade dos .seus fieis subditos e rendas
boa fé e boa intenção, huma prerogativa alheia do Estado, lançando suas benignas vi tas sobre
do seu ministerio. Sene de reforear o arbitrio aquella Capitania, que por sua situação e circunsdo Conselho a informação do Escrt'"1Ío' da Fazen- tancias se faz digna da real consideração. Rio de
da, pela qual se mostra commetlido ao Conse- Janeiro, em 17 de JunllO de 1'820. -D. Antonio
lho o expediente dos aforamentos e con~rmações Coutin ho de Lencastre. - Francisco Lopes de
dos terrenos da Marinha desta Cirlade, e ha ou- Souza Fal'ia temos. - Francisco Baptista Rodl'itros exercicios e o identico do prazo de Moçam- gues.-DI·, Luiz Thomaz Nayarro de Campos.bique de D. Maria Antonia Lcite Pereira de !.'llello Joaquim José de Souza Lobato. -Luiz Barba
Vergolino, confirmado por esle Conselho, nem Alardo de l\lenezes. - Dr. Fl'ancisco Xavier da
do ai vará rf'gio passado pelo Seéretario de Estado,
Sil va CatJra1. - Foi tambem "oto o Conselheiro
Thomé Joaquim da Costa Côrte Real, que o De- Antonio Luiz Pereira da Cunha.
sembargadol' Procurador da Fazenda applica para
Rewlu(."ão. -Coroá parece ao Desembargador
prova da sua opinião, se colher que as confirma- Prpcurador Regio. Paço, I I de Julho de 1820.ções de que se trata sejão do expediente do De- Com a rubrica de Sua- l\lagestade. - Acha-se o
sembargo do Paço, porque se diz nelle ibi: - E originltl no Cartorio actual do Thcsouro Nacional.
será obrigado a pedir-me confirmação' do seu aforamento dentro em qutaro annos. -Sem dizer
DECRETO DE 13 DE JULHO.
porque Tribunal o dever'" fazer, como se vê da
provisão de 5 de Abril de 1760, . a que o mesmo
Coll. Braz. - Delgado.
aviso s~ refere. Foi para o COlJselho que se pas-,
sou a admin1stração dos bens c terras rios 'prosHavendo sempre sido consideradas como huma
~ripYJs Jesuitas, por aviso de 16 de Março de
dependencia da Repartição da Marinha todas a
J 776, c sio em Mo~ambique ernpl'azadas as terpraias de qualquer porto, e muito particularmenras que aos mesmo~. pertencêrão pela Junla da te aquellas que ficão situadas nas immetliações tle
Real Fazenda., cIP virtude das ordens de Vossa estabelecimentus navaes; e constando"me que,
l1agcstade, e as outras terras da Capitania pelo não obstante isso, forão concedidas c distribuidas
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.oi' diversas autOl iclades varia 'porçõe de ten'enos na preias de~ta Cidade, a individuos que as
requerêrão com o fim de levantarem ali estaleiros,
estancias, e outros eSLabelecimentos da rnesma
natul'eza, resllltando ·daqui o grande embaraço
em qlle elles mesmos ngora se con 'iderão pela
falta de legiLimidade de seus titulas: sou seI" ido
deLerminnr qne todos nquelle~ que a 'sim se ncllão
na posse de tae, terrenos, hajão de npresenLnr
sem perda ele tempo, na min hn SecreLaria de Estado dos 'egocios ela Marinha e domil ias Ultramarino , os titulas por quc os occupão, a6m de
que drpois, de COI lenienLemenLe exarninndos,
pos ão esle, ser substiLuidos por titnlos competéntes expedido por e, La nrpartição, com as
clall IIla
oSlurnadas., resnlvando somente desta
minlln fTeral di~posiç'ão o terrel os qlle pelo Con·
selho da I"a'l.entla ti lerem, ido aforados on nrreodados nas prnins da Gnl1lhrla e Sacco do Alferes,
na cnnfol'l1iÍdade do/decreLo de 21 de Janeiro de
180 9' ma' ucarú d'ora em dianLe sllspen a a detenoinne'50 do referidu deer -lo, afim de se evitar
para o j'Illlll'O qualqller c~nflieto ou duvida que
pos, a Sll cilal'-se oure a sub '!ituiçãu de taes tcrrenas, O Conde dos Arcos, elc, Pala(;io do Hio
de Janeiro, em 13 de.llllho de 1820,-Com a
rubl'Íea de Sua ~lagestiJde.
ASSENTO DE

16. DE

JULHU.

Delgado,

Aos 14 dia uo mez de Julho do anno de 182~,
em !Ilesa G rnl1de da Casa da Snpplicação, sendo
presen te o IIlm. e Exm. Sr, J of! o A IItollio SalteI' de
l\lendonçn, d,o Consc'lho de Sua Mage.tade, Commendador nas Ol'llens de Chl'iõto e da Conceição
de Vil\a "içosa, Df' emhaq,adol' do Paço, Procurador da 11eal Corôn, Secrelario d~J Govel'l1o
dos egoeios uo Beino e l"a7.Cncla, e Chaoceller
que e 1'1 e de Rrgedol', foi pl'OpO to • a requerimento do Desembarga,dor Procurador da Real
J?azcnl!a, se a conrlição p'osta oa instituição, de
hum ,·jnculo anlerior fi 1l'i 'de 5 ele Agosto de
1770, de que finda a parentela da linhas chamada para asna SIlcces ão, se ,'cnewssem os bens
, em qne era in tiluido, e !J distribuissem em legado pios que ahi se designúrão, e deve con idel'ar eomo contrnria a dír ilO, e na elas e das
il'l'egnlare_, exoLicas, frívolas e exqui 'ita , que
o § 10 la mesma lei declara pur não e criptas
e nulla , tanto nos "íncutos instituido de pretel'ito c mo de futuro, tornandu a todQS de regular
llcce ,ão, com a Cjual se torna, incompati~'el, e
por con equencia rel'ogada a liberdade concedida
no in tituido no § 5° da Ol'd. do Li\'. 4° til.
100, eLe ordenarem as in Lituições como lhes parece e.
A sentou-se, pai' huma gl'anrle pluraliaade de
voto do Mini 'Iro do Con elho e De cmbal'go
de Sua t\Ing'e~Latle abaixo a "if)nados, que semelhante condic50 ou' -lau ula epa contraria a direito tornando a siní a in titui 50 eto vineulo i1Te"'ulnl' e exoLica, e que paI' i o, na con formidade
cIo § Ioda referida lei de 3 de A.go. to de 177 Q ,
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del'ia replltár-se coUlo
escripta e nulLa, pois
que senuo os yinculos de,sua natureza perpetuo',
e havendo de I'egnlal'-se sua successão até ao ultimo suceessol' tios mesmos, segundo o disposto
Da Ord. do li \'. [I" tit. J 00, no que não fôr' contraria ú lei ue :3 de Ago to de J 7?0; na falta de
todos os Icgil imos succe:sores se devolvem imme~
diatamente o me mos ii COI'ôa, tanLo por direito
consuetudinario, observado desde o principio da
l\lonaréllia, de que atteslão os nossos escriptores,
como ainda Dlcsmo pai' direito escrirto depois
da carla regia de 28 de Setembro de 1629, e dos
a1vnl'its de 2 de DezemLro dé fígl, de 20 de Maio
de 17ü6, na parLe em que instaurou o § 18 da
lei de 9 de Setembr9 de 1769, e de 14 de Janeiro
ele 1807 DO, ~ So.
Tendo por tanto a CorlJa seu direito assim fundaJ.o e inhcl'ente ,nos ben~ UOS yinculos, dil'eilo
filie, b 111 ubse/'l'atlas as pala\'I'as du proemio da
dit .• lei de 5 de Agosto de 1770, e as do referido
all'aril' de. 20 de Maio de 1796, lhe pl'ol"ém mais
por tilutu onero o do que lucraLil'o, pois que pOl'
largo anno-, e mesmo eeulos, deixa de percebeI' 'isas dos bens vinculados; he evidenLe que a
elau,:uln que se dirige a prÍl'a-la des e direito de
delo/nção, o qual he immediato no do ultimo legilinlo successtJr, e qne 11e proprianlenle o lermo
do I'iocuJo, nltcra ou carLa junto ;'\ sua extremidade a regra que se acha estabelecida em dil'eito
subre yineulos, o (jlJaes 'o podem di soll'cr-se
quando, chegão a e'le ullimo termo, i to he,
quando enlrão na Corôa, como bem se deduz
do dito alvarit de 20 de l\bio de 1796, e por is o
he semelhante claumla il'l'og'tJ1ar, exotica e contraria a direito, del'enllo ha\'er-se por consequeneia como não e,.cripta.
E para não iiI' mais em c!nl'ic!a se tomou e te
nssento, que o dilO Sr. Chaneeller, que sel'\'e de
Regrdor, as. ignoll com os i\linistros que nelle
Totitr5u. -Como Regedor, SalteI'. - Fomos p'resentes, com duas rubricas dos Desembargndores
Procurador d-a Corôa e da Fazeuda. -I"errão. Gor{es Ribeiro, DI'. Velas(jUc . - Vei!ya. -Teixeira. -Guel'I'eil'o, -Brag<lDça. -Garcia. -Pereira, -Jhrradas.-Quintella. -DI'. Fcrreil'a.Dr. Salinas. -Germano da "eiga. - Amaral.Dr. Souza Sampaio. -Oliveira. -Giraldes Que·
lhas. -Acha-se tamúem 110 Liv. 3° dos Assentos da
Casa da Supplica(:cl.o,. a (l. 12. .
ASSENTO DE

16.

DE JULHO.

Delgado.

Aos I{~ dias do mez de JlIlho do anno de 1820,
em l\le a Grande da Casa ,da Snpplicação, sendo
presente o 111m. e Exw.. Sr. ;João Antonio Sn1ter
de ~lendooça, do Conselho de Sua Mage lade,.
Commendador da,.~ Orden deChrisLo e da Conceição de Villa Viçosa, Desemhnrgad (' do Paço,
rrocul'ador da Real COl'ôa,. SecreLal'io do GOl'el'no dos Negocias do Reino e Fazenda, Çhanceller
que serve de negedol', veio rem dU"ida se instituido hum \'inculo por dous conjuges em slla terças
,antes da lei d~ 5 de Agosto de 1770,. para andar
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sempre unido em hum. ' ailintni~tl'ador ".que disserão seria seu filho, e epois deste o filho ou
filha que o mesmo nomeas 'e, e na falta delJes
o parente ou parenta mais chegada da geração;
extincta a linha do descend"enles, e concúrrenuo
dous tran vel"ne~ e~ igual g-riIO, ambos varões,
hum descendente de hum il'miio rio instituidor, e
{Jutro ele huma irrnã da instituidora, se dava preferencia tle sangue, entemlida as palaVl'~s da
Ord. do li". LI· lit. ) 00 § 2· - sendo do ,angue
do instituitlol'-ou a qual delles pertencia a auministracao.
Assentou-se, pela maiOI' parte dos l\linistros
do Con elho e 'Desembargo de Sua i\lage'lac1e
- abaixo a ,ignados, que hu ma v~z que ha COII currencia' de transver'aes em igual grilo e sexo,
prefere a maior idade, segundo a retl'l'a gerul de
direito, sem attençiio á dilferença de sangue de
instituidor ou instiluidora, os quaes neste caso
se de"em reputar bUl1la e a mesma pessoa, pois
que juntos f[1IÍ1.erão institujr hum só 'inclllo,
pal'~ andar sempre unido 'em húm só administrndor; não podendo admitlir-se prerogatil'a de sexo
quanto aos in tituidure , para ha"cr de pr'cj'erir o
sangue do "arão, por isso que semelhante f(uali- ,
dade, como pI'i"ativa do grúo, não p6~e nmplial'se á linha, quando nellã nãu ba represelltação,
e muito meno por éonsequencia ao ponto de que'
partem as linhas, qual. a instituição; e sem que
i"'ualmente seja admj'~'h"el a doutrina da divi,;ão
dos vine,ulos, como repugnante' iI nalure1,a perpetua c individua dos mesmos, que tanto importa á regularillade absoJuta a que a referida lei de
5 de Agosto ue 1770 os}'euuzio, nem po sa lirarse argumento p;lra a dita doutrina do all'ará de 9
de Janeiro de 1788, qlle militou em, caso e~pe
cialis imo e de di "ersa natureza do presente q,uesilo.
E para não vil' mais em duvida se tomon e te
assento, que o dito Illm. e Exm. SI'. CIHlnceller,
que serve de Rcgeuol', as 'ignou com os l\linistros
que nelle 'votúrão. - Como Regedl\r, Saltel·.---:
Fel'l'ão. - Gomes Ribeiro. - DI'. Velasques.Leite. -Teixeil'a. -Dr. Gaião. - Veiga. -Barradas. - Guerreiro. - Per~ira. -Bragança. Garcia. -Quinlella. - Te-ixeira ,Búmem. -Dr.
Figueiredo. - DI'. Ferreira.-T~'·ares de Seqneira. -Germano da Veiga.-Lencastre.-Dr. Souza Sampaio. - Araujo. -.:'OIHeira. - Giraldes
Quelhas. - Esteves. - Coutinho.-Acha-se tambem no Liv. 3· dos Assentos da Casa da Supplicação
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fl. 14.

CAnTA REGIA DE

17

DE JULHO.

, CaIl. Braz. -Delgado.

• João Carlos Augusto de ,Oeynbausen, do meu
Conselho, GOI'el'nador e Capitão General da Cap~tania ~e Si Pavio, Amigo: '"eu ~l-Rei "OS eoVlO mUlto saudar. Tendo merecido a minha real
• consideração as representações das Camaras das
Villas de ICoritiha e, Paranag~ú, que me forão
preseotes em con,sultii da 'Real Junta do Com,mercio, Agl'Íc~ltQra, Fahl'icas e Navegaçõetõ dcs1'01\(0 lU.
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til Reino tio Ikazil e dominios nlt4'amarin,os , sobre a neccs'idade rle e ra(;ililarnaquella~ Comarcas a communicação da' Po'l'oa~'ões de Serra-aci..,
ma com as de Beira-mal', pelu incalcllla"eis interl'sses ,que infalli leI nente del'em resultaI' de se
abrir hum a~to mercado aos preci(l o protluctos
de que ahunuu o extenso e ferlilissimo lel'l'itorio
da'1uellas l)oyoações, com o.quc se turnarilõ mai
laburiosas e'prospcrarúõ em rirl'leza e cil'ilisação;
e selldo mui digno Ile atten~'ão (j que expõz o
GOI'I'rno interino dessa Capilania em ô seu omcio de Iode Fevereiro do allno prllximo pa ado
de 1819, para mostrai' a preli,rencia que pal'a tão
importante fim de"e ter a estraria da Graciosa sobre a dos l\lOl'retes, ponrlerando O q'lanto C 'ta 1Ie
peS~II11.a, prihcipalmente tia Borda do Campo até
O' MorreLes; o Illuito trabalho e despeza que exige o eu' concerto
largas derrllhadas, grandes
e altos aterrados, ::órles de rochedos, calçadas
por elltre morros, e pon tes n os rios Plranga e
Ilopuba, sem todavia 'e poder consrguir o I'azula pratica\'el em'muitos de~(jladeiro , e sem perigu no c lebre Salto do Cadeaclo, e qno pelo
Gonlrario a tia Gracio a, que vai dar ii Villa dê
Antonilla, sell'do huma eslrada plana não lIeoessita pal'a ser cOlXlmodam"ntc tran ilarel senão descurlinurem-se os matos laterae', e fazerem-se a1glln§ alcl'I'ado , com o que se despenderá a metade do qne se gastaria na do: 1ul'retes, tendo
tambl'l1I a '~antagem ue ser mais 11I'eve a pa,; agem \
de ,mal' ue ~ntoniJla a Paranagná, do Ilue a dos
l\lorretes ii mesma tilla, e a ue poderem chegai'
a A.ntonina embarcaçõe de grande qnilha, qnando aQs 31urreles apcna' chegãll caniia'; vantagens
e, tas que certamente compen,;ão muito a m,aior
distancia do caminho,de terra da Coritiba a Antonina~ do que o da COI'iliba ao Morretes: por
todos este- I'e peitns hei por bem, que para a
communicação das Povoações de SeiTa-acima com
a Marinha, mandeis fazer os convenientes concertos na e trad da GI'aciosa, que se abrro nô
auno de 1 a07 p.or QI'dem do Conselheiro Antonio
José da Prança e H'orta, semlo Governador e Capilão General dessa Pro"jncia , tornando-se cnlllmoda e segura para tls viandantes c transportes
das generos, sendo encarregallo rle-ta ohl'a o Coronel de õlilicias da Coritiha, Ignacio de SÚ Souomaiol'"oi) qnalquer Official qlle v~s parecer
mais capaz de a desempenhar. Como aCamara
das Villas daquella Comarcas reconhecendo as
grandes vantagens oe huma tão importante obra,
"Voluntariamente se pre tão para ella, 1'1') auto)ôiso para poderdes aGeit:lr alluelles donalivo, ou
conlribuições que as Camara oll'erecercm para
as despe1,a que e honverem de fazer com e te
concerto, e para e consenar sempre em bom
estado a,;D1e ma e-trada.,E porque cria de grande incommoc1o ao que fl'equentarem a estrada da
Graciosa a Antonina, o irem aos Morrete pagar
05 direito ,e por esse moti vo se preferia até agora a estrada que ria Coritiba para ali se dirigia',
apesar de ser mu'to incommoda e de mú pa 'sagero; podereis tambem mudar o Regi to dos l\10Tretes para a Villa de Aotonina, danllo comtuuo as
providenaias necessarias para quenaq,l\elle $i.tio não

'em
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e deixem' de arrecadar os direitos dos que pal'a
li forem. O que me pareceu participar-I'os para
que as-im o tenhais enteuúil10 e façais executar.
Escl'ipta no Palacio do Hio l1e Janeil'o, em J.7 d,e
Julho úe 1820. -HEI. -Pal'a Juão Carlos Augusto de Oeynhausen.
PROVJSÃO bE

20

DE

JULOO.

Mal1llscl'ipto authcnticn.

Thomaz Ant!?nio de VilJanova Portugal, etc.
Faço ~aber ú Junla da Ueal Fazenlla da Capitania
de S, Paulo, que m Rei
O:,;SO Senhol' fui ser"Vido nomeaI', pelo decreto de 5 UO cOl'rcute mez,
da copia inclusa, assignal1a POI' João José Ro(-h'igues Vareiro, Contaúor Geral da segundi;l Repilrtição do t;lle:'lnO Erariu, a Ignacio Joaquim _de
Aze,'edo Marques para a sen !lntia interina (lo omció de Con fel'cnte da pOl'ta da AI fandrga da Villa
de S-antos com o orden ado annl131 úe (IOO:jj) r:,., pagos pela re 'pecti va flollha. O que se pal'ticipa fi
mesma Junta para sua intelligencia.e execução,
fazendo que o dilo Ignacio Juaquim seja empossado da mesma serventia' e pago do seu ·ol'dcnado
na fórma do estilo, como nesta se lhe ol'dena, Joaquim José do Valle a fez no Rio de .landl'o, aos
20 de Julho de 1820. -João José Rodl'igues,Vateiro a fez escl'e\er, -Thomaz Antonio de VilJanova Portugal. -En;lrahida a {l. 12 do Liv 6° de
Reg. de' Provisárs ea:pedidas pela Contàdoria Geral
da segunda RepartiçãlJ do Tliesóuro.
DECRETO DE

20

DE' JULHO.\

Manuscl'iptn authcntjco.

Tomando em consideração o quanto a religião
chri tã que felizmente professamos, e n pura mornl que ella ensina faz felizes os povo e chama ns
benções do céo sobre estes, e o soheranos que
mnis SI: desvellâo na conservação da sua pureza e
na sua propagnção: houye por het:lí nêeiiar a instituição pela qual Lourenço de Nossa Senhora
Mãi dos H om_ens, no testamp.nto com que fal'leoeu, e foi abel'to em 26 de Outubro do anpo pl'Oximo passado de 1811), me nomeou herdeiro 'das
terras, ca 'a e c:Jpclla, que elle possuia na Serra
do Cnrassa da Capitnnia de Minas Geraes, pedindo-me a instituição de hum hospicio"de missionario; e tendo-me dignado nnnuil' a e ta supplica,
approyando a mesma disposição testamentnria,
conoedendo a llispensas que, pelas leis da amOl'tisação e outras detel'minações, são neces~arias
parn taes fllnuaçõcs, e determinar por carta regia de 51 deJaneiro do corrente anno, dirigida ao
Govet'l1adol'c Capilão Gene.rnl da mencionada Capitania de linas Geral'. , que no edificio e capolia refcrida fique e .tabelecido hum hospicio
pal'a os Padt'e' da Congregaç~o da Missão de S.
Vicente de Paula, afim de que estes não. sómente
n<tquella 19reja administrem a paIaHa e occorros
espirilunes, ma dali hajão de ahir em mi ~ões
para os blgare da refel'ida Provincia de Minas
Geraes, e lJara o~tl'as aonde po são acudir, c os

ordinnrios do IlIgar lhes .lMdirem., mandandu aos
PadresLeanul'O Hehello Peixoto e Castro, Antonio
Fel'l'eira Viçoso, ~1 issionarios da rnesmn Congregação, qne fossem tomar pnsse da t.l.ita casa, igrejn, terras e mais pertences desta herança, plllo
inrentario qlle devia fnzel' o Ouvidol' da Comar"
ca dI? Sabal'ú: hei por bem fazer doação da mencionada casa, igl'eja, tel'l'as e d'o mais pertencente a esta heranvn, sq,undo o in rentario dom que
este haixa Ú congregação da mis 'ão lle S. Vicente
de Paula, pal'a ali estnbeler:er n sua ca~a regular,
na confol'lllÍdade dos ,seus estatutos, e piincipiar
a exer.::er as OIi:,sões, como acima, se declara, com
a clausula pOl'ém que deve ali dar hcsp.italidade
a outros quaesquel' missionarios de outra qual:'
quer orúel11 religiosa q.ue se destinarem de passagem pOl' aqll«,:lIa Provincia, ou por ordem minba
,pal'n ella fOl'em com o mesmo piedoso fim. A -Mesa do Desembal'go UO Paço o ten ha assim entendido e- façn execotar, mandnndo-llJe expedir a
compelente cada úe doação na fôrma sobl'eclita,
encol'pllrallllu-se nellu n instituição testamentaria,
e o in velltal'Ío qne 'com este bai xão .. Palaeio, do
nio de Janeiro, em 20 .le J IIlho lle 1820. , - Com
n murica d'El-Rei No'ssQ Senhor. -Aclta'-se a fl.
26 v. do Liv. 8 de Decretos na Secretaria d.1 Impel'io.
DECRETO DE

22

D'E JULHO.

Dclgad,o.

Tendo-me exposto a Rainha, ,minha sob;'e todas muito amada e pl'esada mulher, o quanto conviria que, para a deci~ão de todas as enusas e dependencias que lI!e dizefTI respeito ne:'te Reino -ao
Brazil, se estabelecesse hum Juizll de Commissâl), por não ser compativel com as regalias e
privilc~ios outorgados ~IS Hainh:ls de ·tes Reinos,
que c!as mesmas cnusas tomem éon h'ecimento ns
justiças erdinnrias; e achando eu mui ju ta e digna da minha,., real considernção esta proposta, e
a que jllntnmente me olIel'eceu dos Ministros que
devião forqJnr a mesma Commissão : hei pOl' bem
cl'ear na 'Casa da Suppl,icação desta Côrte hum
Juizo Pl'ivativq de Comrnissão para reconheceI'
e decidir pl'i vativamente, bl'eve e summariamente em huma s-ó inSlanciu todas ns causas e depe;1dencias que POI' qualquer maneira pel'tencerem ..i Rainha, minha sobre torlas muito amada e
presada esposa, avocan do-se de qualquer Juizo,
por mais privilegiado que sejn, menos do dos
Feit"s da minha 'Corôa e Fazenda: e sou oulrosim servido nomear pam Juiz Relutor desta Com,
missão o Desembargadol' do Paço,. João Severiano lUaci"el da Costa; pal'a Adjuntos os Desembargadores dos Agg.rav..?s, Claudio Jose Pereira
da Costa e José Albano Fragoso, dispensando
para este eJl'eitó nf lei cm conlrario, para seni'rem, oú nos impedimento des~(!s,.pu em casos
de empates; nomeio tambem os Desembargadores \ .
• João Ignacio da Cunha e Francisco Roberto da •
Sil va Ferrão de Carvnlho eM.artins; servirú d'e
• Procurador Fiscal da Rainha na mesma Commissão o Desembargador José Pedro. da Costa Bar~

(
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radas, e de Escrivão ~a'noel Fernandes Coelho. A Mesa do DesemB'àrgo do Paçc,> o tenha
assim entendido· e faça llxecutar com os de~rachos
Ilecessarios., sem embargo de quaesqlll'r lei~, disposições ou ordens em contrario, Palacio do, Rio
de Janeiro, em 22 de Julho de 1820. ~ Com a
rubrica d'EI-Rei Nos~o Senhor. - Acha-~e a fl.
1641J, do Li1J. 1 de Decretos da Casa da Supp/icaçilo,
com a data de 6 de Setembro.
0

'. RESOLUÇÃ.O DE

2lJ. DE

JULHO.

.

.

103

que fiir mais do seu real agrado, e ultimâr-se este
neg-ocio como a Vossa lHage~tade parecer mais
jnsto. Rio de Janeiro, 21 de./ulho de 182.0,
Resolllçâ n • - Como parece ao Con e1heir'o Antonio Luiz Pereira da Cun ha, e quan to al1s preços
ou salario'" sig-ão-se os que apontou o Conselheiro Leonardo Pinheiro de VascollcelJo~, com as
modilicayões tlelel'lninadas na resolução de 5 de
Jul ho. Palacio da Boa Vista, 2!t de J \Ilho de 1820.
-Com a ruilrica de Sua Magestade. -Acha-se
no Liv. Iode Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda, a fl. lt:i3 v. e 164 v.

Manuscl'ipto authentico.
. AVISO DE 27 DE JULIIO.
Sobre a.real resolução de 5 de Julho de 1820,
sobre a consulta de 19 de alaio do m.esmo anno.,
Mannscripto aulhentico.
registada"a fi, 154 deste livro, ma.ndalldo <]lIe se
Tendo por muitas' vezes suhido á augusta prearrematasse o contracto das ,Capatasias da Alfansença (I'EI-Rci Nos 'o $\lnhor gtaves qu.eixas condega; creadó'pelo alvarú de 25'dt:: Abril,de 1818,
a Thomaz Soares de Andrade e seu socio, com tra os l\lagbll'ados, relativamente ás Juncções
as {)ondições propostas pelo Conselho e pelu Con- do seu exercicio,. especialmente a respeito da
selheiro Leonardo Pin hêiro de Vasconcel1os , com negligencia com que ~e portão alguns Aggra\'istas
certas decl.!!rações e mocliücayões, dUl'iltOU,-S'3 na- dessa Casa da \ Su rplicação, não despachando
queHe Trib.unal qual seria a genuina \'ontaJe do promptamente ~ autos que lhes são di~tribuidos,
Soberano, todãs as 'vezes que e encontrassem o demol'antlo-os muitas \'ezes por mais de hum
parecer do Con elho e do mesmo C Jnselheiro anno ~em lhes e1:lr expedirão, e não tendo muiVasconcellos; pelo que, ao ~onselhejro Antonio tos delles protocolo para as partes poderem ter
Luiz Fel'eira da Cunhã parece qu'e, dignando-se cOllhecimento do estalÍo, 'e aonde parão as suas
Vossa i\Jagestade approvar o voto do Conselho, causas, fIcando por isso pl\Í\'adas de poderem
~rclenando que as Capatazias se arrematassel'l) a
convenientemente sol1icitar o progresso e pl'ompThomaz Soares de Andrarlé e seus socios, com t,a dcci!'ão del1as; Sua l\lagestade, tornando em
as condições propostas pelo mesmo Conselho e consideração o quanto con vem reprimir abusos
pelo Conselheil'O' Leonardo Pinh<:il'o de Vascon- que transtOl'l1ão' a boa ordem e exacta administracellos, úa da faculdade, e mesmo da Qbrigação ção da Juslica: he servido que, tendo Y. S. J1Uma
dQ Tribunal, para pôr em effectiva execuy,io a mui eSl4ecial vigilancia obre a conducta dos l\liimmediata e real resolução de Vossa alages.tade, 'nistros e Officiaes dessa Casa da Supplicação, na
não só adoptar aquellas medidas e pr I'idencias fúrma recommendada no § 45 du til. 10 liv. I·
que forão omissas em humas e lembl'adas em 011- das Ol'denações do R~ino, dê huma informação'
tras elas ditas condições; Ínas até reduzir a bom particular annualmonte, por esta Secretaria de
termo aqllelles artigas que \'erdadeira ou appa-- Estndo dos Negonios, do Reino, da intelligencia
rentemente paréces~em contradictorios, sem que e maneira com q,ue cada hum delles sel've os seus
na sua substancia prevalerão huma~ a .respeito lugares, ordenandu-Ihes mui positi amente no
das outra por moti vos de precedencia, porque seu real nome que tenhão !las sua, casas protocoambas cOlljunctamente mereeêrão a real approva- los patentes, e aonde sejão lançados com exa~ção
ção; pare(:endo nesta collisiio ao mesmo Conse- todos os despachos c expedição dos autos que lhe~
lheiro, que con ferindo, o Tribu nal entre si acérca são distribuictos. o. que de ol'dem do mesmo Sede cada hum dus artigos proposto " e que po são .. ohor participo a V. S., para que assim .se e'xe9user objecto de ouvida, conciliando suas di~posi te com o zelo que lhe he proprio. Deos guarde
ções pela plllralidade de votos, corno mais con- a V. S. PaÇ}o , 27 de Julho de 18:w.-Tho~az
vier ao real serviço e bem do publico, formalise Antonio de Villanova Portugal.-S~. José de Olihumas no~'as co.ndições, sem se apartar das .ma- veira Pinto Botelho e Mosqueira. - Acha-se 110
terias que Vossa l\lagestade foi servitio sanccion~I·· Li1J. 10, de Reg. das Ordens Regias da Casa da
com o seu real praz-me, refundindo as que forão Supplicação, a (l. 262 e 1J.
propostas, e com especialidade a respeito dos pre~
ços, que faz o ponto mais importante desta admiPRO.VISÃ.O DE 28 DE roLHO.
nistração, pois ainda que Vossa Mage tade hôllve
por bem commetter ao CO'j!seUlO a autOl'id~de de
Manuscripto auluentico.
os fixar pelo § 14 da lei de 25 de Abril de 1818,
Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc.
toda"ia as circunstancias ão outras, vista a di"ersidade que t;Jll tal assumpto se~e~ onlra, e que Faço aber a vós, Juiz dos Feitos da Corôa e Fa.finalmente organisada POI' este methodo as condi- zenda da Provinci"a do Ceará, que, ha vendo reções que de\'ern. senil, de base a este contracto, presentado a EI-Rei Nosso Senhor a Junta da Adsejã.P levaJas á'sober.'wa presença de Vossa Ma- I ministração e Arrecadação da Real Fazenda dessa
gesfade com' as observações que o caso exigir, Provincia, pelo officio de 4 de Setembro ultimo,
para que Vossa l\IOgestade sobre tudo delibere o a criminosa falta de cumprimento que houve da
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parte elo Bacha.rel 1\-lanoel José de Albuquerque,
Juiz de Fôra que foi'da Villa d~ Fortaleza, quando
fel'vio o vosso lusar do determinado pela provisão de 2 de SeJembro de 18. 7 (*) a cerca do progres,o e ultima~;ão, t'anto <la execução pendente
contra o de,'edur. Miguel de Queiroz Lima, como tle toda a mais, desobed(~cenc1o em contra,'enção della a todas as ordens que pela Junta res-,
pectin'lhe l'ol'ão emiHidas a este rI! peito, tornando-se por i,so incurso na pena do emprazamento comminada, não podendo sCI'vir-!he de
de culpa o ultimo cífugio, o que recorreu I o seu
omcio de 51 de Julho do anno proximo passado,
dirigido ilqllella Junta, de have.r dado conto ao
,Real Er~rio das dl1' irlas ql1e lhe occorl'ião sobre
a ultimação da ~obl'etlita execução de Miguel de
Queiroz Lima, as quae~> ~egundo do mesmo olicio se collige, consistião cm se persuadir que naquel\e pl·ocesso e em tool~'i o. mai' penuentes
não s acllal:a o intenção da Real Fazelldo l'untladà
em facto e uil'cilo, por cal'ec~l'em ria precisa legà~
lidadc, a falta de e hal rem pl'el'iaOlentc posto
em pratica os meio pre cripto,. pelo ah'ará ue 28
de Junho de 1808, em ignorar aquella 110 abatimento que e deveria fa~cr do "alm' dos bens penhorados, no Ca50 de serem àdjudit;ados aos pro:prios reaes, por se não achar e ta ainda determillada em LéonfOl'midade do cap, 177 do regimento
da Fazcl).tla , não se ha endo mesmt' procedido a
huma avalia\,~o_legal tldles, pois que nem tal
conta appareecu na Contaduria Gel'al respectiva,
nem qllanl\o houvesse apparecido, t~es divida,
meramente evasi "as, mel'ccião al.lenção alguma;
c hâvenllo o mesmo Augustu Sr~nhor tOllJnclo em
considern :ão este 'neg'ocio, a,'sim como ttldas as
informaçõcs e pareeere' a qlle se procedeu, foi
servido dct~I'miflal' que pa,;seis logo a dar '0 mai.>
ipteiro cumprimento ao determinado pela obredit:\ pl'ol"Ísão de 2 d~ Setemhro de 1817, oltimando elfecti1"at..nente todas as execllções'pend'entes até completa arre~adaç'ão das dividas porque
procedem, cUlllprindo exactamente as olAens que
pela ,lunta da FazcOtla ,-os forem expedidas, e
proQ10Tendo com totla a eJl.icacia a cobrança de

(') Joüo Paulo 13ezerro, etc, Faço saber a v6s, Ouvi,
dor da Corna"ca e Juiz dos Feitos da Fazenda da Capita-'
.nia do Ceará, que, constando na ar'gllsta p,'esença d'ElIIei IIS o Senhor os emuaraços cam qne se illudem aS
exccuçõcs da lIeal F~zcnda nessa Cal'itánia, com Olanife to prejnizo das reae.. instrueções dudas na pl'llvisão deste
lle;,1 Erario dç 2 de Maio de '809' que vos uflO he oceulto:
e, querendo o IIlcsm Augusto S"ullor oeCOlTe,· a tão no·
tavcl p,'ocedinwnto, foi servido ol'denar-vos que proeedai~
com toda a exactidão e prCl'teza devida no pr0ltresso e ultim:u;ão, as iu, da di,'ida de ~Iigllbl José qe QUl'iroz Lima, como de todas as d' mais cxpeu ões da Reall"azenda
.des.a Capitania, eump"inuo exaet:""cn~e as orr\ens qllc
sour'e este obie~lo vos forem expedidas pela Junta da Fazenda dessa Capitania, na iotl'lIigencia de que vireis empralladO da,' n ,'azão a tstc Real E,'ariQ da falta ae eumpriprimeuto dellas, O que se vos participa para a .iOl O ter,
des ntendido e cxeeutarde , A.ntohio Moda C, u a fez no
Rio de Janeiro, ao' 2 de ~etentbro de ,8'7'- rarcclino
Antonio de OUZa a fez eserever, - João Paulo Bezerra.
a Ole 'ma data se rxpedio :1 Junta da l?azeuda out,a a
rcsp 'ilO, eOIllOlunieando a anleced.nte, ameaçando de
eUlprazamento o Ouvidor a quem farão dirigidas, -Achaso (I fl. 450 do Liv. 5 de Provisões da IOl'cGirll C01tt(ldo~ia.

todas as divi las que esti~'l'em a vosso cargo, como pela referida pl'o"isao se determina., O que se
vos I)al'ticipa para sua 'in teira observaocia, sem
a mellor llllvitla 00 intel'pretação, devenôo' passardc certidão de haverdes recebido á Junta da
F37.enua, por quem "OS (leve seI' entregue para
constar neste Ueal Erario e se vos levar em culpa
toda e qualquer omis,ão que haja ela vossa par~
te sobre o determinado P01'1.. ella, Caetan"o José
Barbo7A1 do Canto Brum a fC7. no'Rio de Janeiro,
-em 28 de Jullro de 1820. -João Carlos Corrêa
Lemo , no impedimento do Contauor Gcral, a
J'eze5crevt'r, -'1'homoz Ant:ortio de Villanovo Por:'
tugal. - E:ctl'ahid!( do Div. de Reg, das Ordens exp'edida~ ti Junta da Faienda do Ceará, a {l. 4 v.
1'1I0VISÃ.o DE

2

DE, AGOSTç>.

l\'Ianuscrip.to autllentieo,

Thomaz' Antonio de 'Viilanova POl'tu{;al, etc.
F,ço ~abcr á Junta da F~nel1lda da Capitania-de
Piaulry" q.lie sendo presente a El-Rei, Nosso S.enhor o vOS'O alicio de JaneÜ'o do corrente anno,
em quc pedis se vos declare, para e"itar questões
e deserviços, se nos impedimentos do Escrivão
e ,Deputado ela ,Junta da Ilea'! Fa7.el1da se deve ou
não oeleb)'ar as' se"sões da mesma Junta, ou se
o Escrivão "OS' dc,'e p,articipal' para ser nÇlmeado o Contador para lhe,substituir ~ e se os Deputarlos semelhanlemente vos devem elal' parte de
seus justos impedimentos: foi o mesmo augusto
'Senhor senido lnallJdar-Y0s eleclurar, que no §
da oarta egiá da instituição da Junta da Real Fazenda, que se remelte por copia, S9 acha sobejamente declarada a fOl'l'l1alidauc das sua~ sessões,
o que, sendo exactamente observarIa, não pôde
moti"[Il' uuvida; quanto ii substituirão do Escri'Vão e Deputado nos seus impedimentus, p~l'ten
ce ao Contador, iodependente de nomeação alguma, ao qual deve o Escrbão participar para Q
_J'azer' pre e~te á Junta na primeira ,essão, á~
qunes tlere assistir scm "~to, e unicamente para
lançar os de,pacbos e \'esoluç.ões que se tomarem.
O que vos ,participo para que r~queis ncssa intellig'encia e o façais 'execular. ,José ~iaria Xavier
de Oliveira a fez 110 Rio de Janeil'o, em 2-de
Ago lô de 1820, -João Carlos COIT&a Lemos a
fez escr'Crer no impedimento do Contador' Geral.
-Tbomaz Antonio de Vitlanova Portãga4.
DECRETO
DE
,
,

3

DE AGOSTO.

Coll. Bl'az. - Delgado.

Sendo bum dos primeIros objectos dos meus
paLernaes cuidados Jazer restabelecer o meu
Reino de Portugal dos grandiCs e tragos que ex-,
peri.mentou de hnffl'l- guel'ra tão assoladora, favorecendo os proluetos da sua indu~t,t'ia, 'para que
tenhão extracção certa, e prel'erencia no amplo ç
livre mercado que em beneficio gera,l tenho estabelecido neste Reino dtltllrazil: hei por bem
que nas Alfandegas deste Reino 'do Bl'azil se não
.cobrem .direitos das fer.ragen!' fabri~adas cm Po:r-

..
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tugal, até a nova regul1l,Ção da pauta. O ConBel ho
da Fazenda o tenha aS,IÕl entendido ,e faça executar, expedindo para e~te eITeito os de pachos
necessarios a todas as Alfandegas. Palacio do Rio
-de Janeiro, em ::> de Ago to de 18'20. -Com a
rubrica d'EI-Rei Nosso Senhor.
A. VISO DE

3

DE AGOSTO.

lIIanllscripto allthentico.

·Illm. e Exm. SI'. -El-Rei Nosso Senhor, annuindo á supplica de Antonio Cbirya, empregado
na cullu'ra do chil, no Jardim das Plantas da Real
Fabrica da 1'0lvora, na Lagôa de Freitas: he ervido que de hoje em diante vepça 6!lo rs. diarios
de seu salario durante aquelle serviço. O que
participo a V'. Ex. afim cle o fazer presente na
Real Junta da Fazenda 00 AI'senal Rcal do Exercito, para sua intelligencia e execução. De os
guarde a V. Ex. Paço, cm :3 de Agosto'de 1820.
-Thomaz Antonio de Villanova Portngal. - SI'.
Vicente Antonio de Oliveira. -Aclta·se no v. de
(1.. 18 do Liv. n. LÍ de Reg. de Avisos dirigidos á JlLnta da Fazenda do A rsenat do Exercito, Fabricas e
Fundições. '
PROVISÃO DE ~ DE AGOSTO.

lI'Ianuscripto atlthentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber a vós, Ou villor da Comarca de S. Pedro e
Santa Catharina, qne endo-me presente ~ em
consulta da lesa do meu Desem bargo do Paço;
em que, com informaçii.o vossa, foi om-ido o Desembargador Procurador da minha Real Corôa e.
Fazenda, o reql,lerimentu do V'ereadores, Procurador e E crivão da Camara da Villa de S. Pech'o
do Rio Grande do Sul, Dom!ngos Vieil'a de Castro, Jo é Vieira Vianna, Manoel Ribeiro da Silva LouBada, e J oslÍ Narciso Pacheco, pedindo-me
providencias contra o proceoill1en~o do Juiz 01'clinario, Justino José de Oliveira, que o slJspcndêra do exerci cio dos seus o.fficios, citando-os
para .verem jurar tcstemunhas no aula summario
de expolio de jurisdicçiiO, de desobediencia e injuria, pelo facto de deferirem para a seguintc ve- .
reação a deliberação sobre hum officio do Almotacé contra .Joaquim .José Soares, e de não consentirem que o dito Juiz tomasse a si essa deliberação, nem que no termo da vereação se fizessem'
certas declarações que elte queria fazer, contrarias a aquelle accordo, e nem que entrassem na
sala da vereação os dou Tabelli~es, que elle de
seu motu proprio mandava chamaI', não para bem
do Conselho, ,mas para fins que COtltra os ~uppli
cantes p1'Ojectava; e senIlo manil'e to que, assim
o Juiz Ordinario, como os Vereadores, procedêrão com estranha iDlprudenc1a, ainda que aliás
fossem jundicas as deliberações do Vereadores e
irregulares inteiramente as do Juiz Ordinario, até
mesmo '110 facto de,pretender no acto da vereação
introduzir os Tabelliães na casa deUa: hei por
bem, por mioh... immediata resolução de 14 do
TOllIO III.

mez pas ado, que fique sem efl'eito o prdcedimen~
to c!:iminal que formou o Juiz Ordinario, e que
chamando "ós huns e outros ú "ossa prc ença,
lhes extranheis e desapproveis semelhantes procedimentos, advertindo-os de que se oulra vez os
praticarem eráõ privados de senil' mai os ditos
cargo, e quac quer outro da gorernança damesma Villa; declarando·lhe outrosim, que elles não
tem autoridade alguma para con hecercm dos proéedimenlo. dos Almotacés, salvo por meio dos
recursos estabelecidos na lei do Reino, nem tão
pouco para. e inlromclterem a conhecer da questõe' de edifieios, que aliú
ão peculiare dos
mesmos Almotacés, ficando a vos o cargo o vigiaI' nas futura correições sobre e5tes abusos e
exces os ue jl1l'Ísdicção qne 'occasionúrão taes desordens pciturbadoras do socego publico. O que
vos hei por muito recommendado. Cl,Impri-o assim, fazendo rcgistar e 'ta nos li vros da Camara.
EI-Rei Josso Senhor o mandou por seu e pecial
mandado pelos l\linislros abaixo a~ ignados, do
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço.
:João Pedro J.Uaynard da Fonseca e Sá a fez no Rio
de Janeiro, a 5 de Ago lo de 1820.-Bcrnardo
José de Souza Lobato a fez escre'er.-iUonsenhor Almeirla.-João Sevel'Íano iUaciel da Costa.
a me ma data se expedia ahará ao Regedor
da Ju tiça para fazer impôr perpetuo 'ileneio no
proce 50 "indo do Juizo das Appellaçõe Crimes
a respeito. -Acha-se Il fi. 28 v. e 29 do Liv. 5" de
Reg. das Ordens que se e.'1;pedem peta 1IIesa do Desembm'go do Paio.
DECRETO DE

.5

DE A'GOSTO.

Mnnuscripto nnlhcntico.

Téndo-me representado o l\larechal de Campo,
Bernardo da Silveira Pinlo da Fonseca, do meu
Conselho, Governador e Capilão Gene~'al da Capitania do ~laranhão, que a Commendá de S.
Sal,'ador da Villa Pouca de Aguiar, que lhe conferi 'por decreto de 15 e portaria de 14 de Maio do
anno passado, em I'emuoel'ação dos seus sen'iços
e dos de seu pai, .o Marechal de Campo João da
Silveira Pinto" se lhe não podia verificar, por sc
achar a mesma.Commenda dada anleriormente á
l\larqueza daB Minas: hei por bcm, em "irtude
da graça que teve pelo Olenciorfado decreto e portal'Ía, fazer-lhe mercê, em sua ,-ida, da Commenda de S. Julião d'Agua Longa da Ordem de Christo. Palacio do Rio de Janeil'O, em 5 de Agosto
de 1820.-.Com a rubrica ele Sua l\lagestade.A cha-se nos A /'chivos da Sec/'etaria do In~perio.
DECRETO DE

7

Coll. Braz. -

DE AGOSTO.

DelgndÓ.

Tendo mo Irado a experiencia quanto he util
o esta'be!ecimento de hospitaes regimentae em.,
tempo de paz., e airrda no de guerra, quando as
circunstancias permítlem que e possão formar,
assim pela menor deBpeza para a minha Real Fazenda, que exige a sua manutenção, como pela
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'antagem que ha rle serem os rlgentes mais promptamente soccorr'idos sem experimentarem os inconvenientes 00 tran porte para os hospitaes fixos
ou geraes, que muit", "ezes acontece estarem em
grande distancia; e não podendo deixar de merecer a minha real con iueração ohje'cto tão interessante : hei por bem approrár e confirmar./a
creação e estabelecimento dos referidos hospitaes
regir;nentae para as minha tropas do exercito de
Portugal, na conformidade do regulamento que
,para este etreito tenho igualmente appro,'ado, e
que baixa com e te, e "ai assignac\o por ThODlaz
Antonio de Viii ano' a Port:.Iga I, etc,; de,'endo este
IDCSqJO regulamento ser appliGavel para o estabel,ecimento dos lia, ritpes regiment'aes que eu fôr
sén-ido mandar formal' nos corpos do exercito do
Brazil, e em qualquer das suas Provincia~. Palacio dn,Boa Vi~ta, em 7 de Agosto de 18:1.0•......:...
Com a rubrica de Sua Mage'itade.
REGULAMENTO paTa os Hospitaes Regimentaes.
,
TITULO PRllolllIRO',-Estabclecilllcnto.

Art. L o Os hospitaes regilT)entaes sel'líõ administrados pelos Cirurgiões dos corpos debaixo das
immediatas ordens e direcção do Cirurgião MÓl'
do Exercit<J, ou de quem as suas "ezes fizer; devendo elle ser o que receba os mapras e mais corre l'0odcncia que lhes fôr relativa, e a quem a5
pessoas emprpgadas no governo interior e no, arranjo dos me mos hospitaes, sejão re ponsaveis.
Art. 2. Para se poderem formar os hospitaes
regimentae , 'erú destinado pela inspecção dos
<[uarteis hum edificio proprio para serl'Ír de hospital a cac1n corpo; e as autoridades competentes
lhes forneccrúõ os eII versos artigos necessarios,
como roupas, urensiüq , Q1edicamentos e outros
quae quer objectos na proporção do que se deve
dai' para O tI'atamento de 60 doentes'em cada hospital regimental dos corpos de artilheria e de in.Janteria, e de 40 nos corpos ele cayalleria e fle caçadores.
Art. 5. O Comr;nandaote em Chefe poderú,
além do que prescreve este regulamento, e conformando-sr. com o espirita do mesmo, addicionar de tempos a tempos aquellas regulações que
a experiencia e as circunstancias rnostl'arem ser
necessarias, e estas para promoTer o bem do real
serviço.
)
:r1:r~LO II. - Fisca!isação.

r

Art. 4. Para e occorrer ás despezas dos doentes DOS hospitaes regimentaes, receberúõ estes o~
vencimonto de pão e de pret respectivos ÚS differentes praç.a que nelles se curarem, assim como
a etapa quando esta lhes fôr alJoo atia.
Art. 5. Os l'unrlos (!ue produzirem o mesmo
pret, o pão e a etapa, depois de tirada aquella
parte em e~ppcie que fÔI' p,reci a pal'a os doentes,
'el'úõ unicam ente destinados para a compra dos
generos nece s, rios para o tratamento elclle , para
o pagamento da laYagem e concerto de roupas,
para gratificnçõe do amanueD e, e do oozinheiro,
c dos mais criado neces ario no estabelecimenlo, ou para alguma despeza miuda que 0_ Cil'Ul'-

gião l\1ó~ do Exercito ju!«ar indispensavel, precedend'O sempre autorisitÇiio do Commandante em
Chefe do Exercito.
'
Art. 6. Toelas 'as referidas despezas serúõ feitas
debaixo da direcção el9 Cirurgião .elo Corpo, ficando elle re, ponsa I'el por toda a indeTida applicação qu'e fizer dos fundos do seu 11O~pita1.
Art. 7. Os TencimenlOs elas praças doen~es lhes
serilÕ 'empre clescont:IlIos desde o elia da sua entrada no hospital, até o dia da sua sahida por iDteit'o.
A It. 8. O pão que não róI' preciso para gasto
dos enfermos ficarú no assento para ser pago a
dinheiro, ou se receberá para se Tender, como
mI' mais proveitoso.
A rt. g. Serão recebidas em qualquer hospital
regimental as praçns ele outros corpos, que por
se acharem clestacndas, oU PP" outras justas causas, não poderem tlar en trada nos seus respectivos hospitaes. Os vencimentos destas praç.as ficarúõ ao hospital. em que se' curarem, do mesmo
modo que se fossem do curpo a que o hospital
pcrlencer~

Art. J o. Serúõ igualmente tratados nos hospiIaes regi01errta<:s os doentes dos corpos de arLifice5 engenheiros, os do corpo te1egrafico, e dos
corpos de yeteranos orgaui:'iados, e dos regiII!entos de milicias, quando estiverem em seniço, e
os de outro qualquer corpo que não tonha hospital,pl'oprio; obsel'vaudo-se sempre a regra geral
estnbelecida a respeito 'dos vencimentos das differentes pra·ças.
.
Àrt. 1 I. Nos portos - ou pchoações maritimas
deste B.eino, em que não houver hospital ci vil, e
onde ao mesmo tempo se achem e tabelecidos
hospitaes regimentne , serú nelles admiLtitla qualquer praça da real mnrinha que possa precisar deste !iOCCOITO, apresentando-se munida da baixa
competente; e serú em tudo tratado da mesma
l'órma que o seria no hospital real da marinha,
Art. J 2. Quando huma' destas praça th'el' alta, o C irurgi~o elo corpo exigil'ú da B.eal J unta da
Fazenda da iHarinha a impo"tancia da sua 4espeza, e lo·go que, a tireI' recehido a lançará em re-'
ceita, tanto n~ liYl'o, como nos mappas.
Art. 13. Os fundos dos hospitaes regimentacs
seráõ guardados na caixa militar ele cada corpo
debaixo da responsabilidade elo respecti \'0 Commandante, para cujo fim deverá o Cirurgião do
corpo entregar toLlos os mezes, depois tle verificadas as contas pelas Juntas (na conformidade
do que adiante se regulará pelo artigo 24) , o remanecente ou balanço que ti vcr em se~l poder,
dando-lhe o C<1mmandante hum recibo ou clareza da entrega; e todas as vezes que o Cirurgião
do corpo precisar de dinheiro para os gastos do
hospital se dirigirú ao C,9mmandanteparalhe subministrar a quantia oecessariOl, de c~ja despeza
darú depois huma conta exacta oa conformidade
do artigo 17 de te' regulamento.
r
Â-rt. lll_ Os Officiaes dos corpos daqui por
diante não seruõ recebidos nem tratados nos hospitaes regimentaes; porém. quando éstiverem
doentes; do que darú p'arte o Cirurgião do corpo ao ComOlandante, seráo cUQ'ados na sua pro-
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pria casa ou habitação, abonando-se-Ihes por in- nomes, ctc. Este livro deyerir ser apresentado ao·
teiro o seu soldo, á exhpção da grati(lcação de Commandantc do Corpo, todn' as "ezes que elle
commando, e .lhes a istidõ o~ facultati lOS do hou I'er dc a 'signar os mappas da receita e desseu corpo, ou aquelles do exel'(;i~o que houver Bc,za; ncstns oc(:asiões deverá o Commandante,
no mesmo lugar. Quando a easa do Omeial fôr jUlltamente com o Olicial de dia, averiguar se os
tão longe dos quarteis, que de a~, istil'-Ihe resulte generos são dados em de'peza, segu nda os preços
inconveniente aos Officiae Facul1ativos para a- concntcs, c'om dinheiro á vista, e se acaso pal'a
tisfazerem ás obrigações geraes dos seu empr('gos gasto dus doentes se cOl11prilrão al"'uns artigos de
(a respeito do que delerá deeidir o'Cornmanrlan- inferior qunlidatlc; pois que" não ob tnnte o dete do corpo) , en Ião o mesmo Commandante lhe sejar-se toda a economia pos~i (el, elln nunca demandará dar algum quarto nos quarteis, que se verú er levada a hum pon.!o tal' flue possa torache vasio, ~ s.e o não houver, desejando o om- nai" e prejudir:ial ao bem ou utilitlade do enfereial ser tr~tado pelos Facultativos militares, de- mo, aillda no menor grúo.
verú remover-se para hum lugar onde possa comO lil'l'o nume~o 2° será de tinado para o rrgismodamente ser visitado pOl' elles, e neste caso to de todos os amcios, assim recebidos, como
terá clireito a recebei' os remedios do llOspital re- expeditlos, dos termos dns Junta" etc.
Art. 21. As contas de cadn hospital serão exagimentaI. Todos os Officiaes qne se empregarem
em serviço eil'ectivo, quer seja ell1 Estados Maio- minadas mensalmente por huma Junta compost:a
de hum Capilão, dous subaltcrr.os, e do respecres ou em Gual'l1ições, terilõ igual direito ao trativo Cirurgião do Corpo; e não encontrando a
tamento do,s Facultativos militares e àos remedios
dos hospitaes militares' pela mesma l'Ónna.
Junta novidade, mandará lnvrar no competente
Art. í 5. Aquelles corpos, a quem Sua Nla;;-es- livro hum assento qne será assignado pOl' todos
os rereddo' membros ( modelo n. 2).
tade hou I'er por bem concedei' terrenos para faArt. 22, De eis em seis meze - se convocar:l
zerem suas hortils, deveráõ contribuir conl buma
parte do pro dueto dellas, proporcional ao nume- em cada hospital regimental outra Junta, que
consi ,tirá de hum Omeial Superiol', hum Capiro de praças que tiverem no hospital.
Art. 16, As compras para o hospital serÍlõ fei- tão, hum Suballel'l1o, o primeiro Cirurgião da
tas com amai 01' vantagem que mI' p'ossi vel, de- Di,isão e o respectivo Cirurgião do Corpo, a
fim de examinaI' com maiol' individuarão tudo o
,'endo o Cil'urgião do Corpo vigiar com mnito
eujdado sobl'e este ,objecto para evitar qualquer que pcrtence no hospital, mas principalmente as
abuso em prejuizo dos fundos, e ter sempre em contas do seme~tre que tiver acabado; e achando
vista a economia que fôr compativel com o bem tudo reg'ulal', fará lanar no competente lino hum
dos doentes.
auto ria ua inspecção pelo modelo n. 5, ao qual
A,rt. 17. O Cirurgião do Corpo dará diaria- se poderú accre~centar qualquer outra circun tanmente hum mappa das despezas feitas :10 dia ar.l- cia que se cncontre no estado do hospital. Deste
auto e dcveráõ extrahir dilas copias, as quacs,
tecedente ao seu Commandante, a fim de que elle
depois de assi!\'nadas por todos os rerel'idos mempossa sa~er se os preços dos generos combinão
com os prPçtls COl'rentes,
bros, serúõ remcttidas ao Cirurg'iiio !\lór d'o
Art. IS. Todo o Olicial Inferior ou soldado Exercito, e este achando as contas exactas ficará
qne adoecer de,'erá entrar immerliatamente para com huma e restituirá a ol1tl'a, com a sua npproQ hospital, em admittit, condescendencia alguma
vação e as ignatura, ao resper:ti 1'0 Cirurgião do
em cOQ.travençiio.disto; o Commandante do Cor- Corpo, o qual (Icará então exonernrlo de tornar
po responderá .pOI' toda a omissão que houver na a rcsponflel' pelas contas daquelJe scmestre. O
Cemmanàante do Corpo póde assisrir ás Juntas
execução do presente artigo.
Art. 19, O pnpcl moeda que os hospitaes re- mensaes (lU semesfres, quando lóe parecer necesgimentaes receberem do Commissariado nos pa- sarjo.
Al't. 25. As contas que os Cirurgiões dos Corgamento-s do pão que sobejar dos docntes, se
empreg'ará na compl'a de generos, quantlo isto pos tiverem com outras repal'liçõcs, sel'úo igualfôr possivel, e' ó deverá sel' rebatido quando suc- mente aju tadas todos os seme l'res, a fim de
tornar mai~ facil a sun responsabilidade, e de evi'ced~ n.ão haver metal pal'a as despeza precisa,
Arf. 20, Cada hospital regimental tel'il dorrs li· tar o inco01'eniente de se njustarem contas atravros para snn escriptul'ação e contabilidade, que zildas, e outros papeis antigos, que ó poderáõ
seráõ numerados I e 2;' o primeiro servil'á para sCl'vil' de embaraço e impc.dimento no caso de rea receita e rlespeza; segl1lndo o modelo numero pentina mudança a que os hospitaes regimenta'cs
devel:úõ empre estar sujeitos.
I; ao lado lia receita se lançaráõ os nomes, graAl't. 24. HaYel'á em todos os hospitaes I'egiduações, companhias, e dias da entrada de todos
os doentes, com a impo'rtanéia dos prets e o pro- mentaes a Pharmacopea Geral do Reino e domiducto das sobras de pão; e' no da despeza 'se no- nio de Portugal, da qual se d'everá fazer uso na
taráõ todos os gastos que sc fizerem. Estas contas preparaçãv dos remedios, o qu e ficará ao cuidaseráõ saldanas duas vezes em calTh. mez, a primei- do do Cirurgião do COI'PO ou dos seus Ajudantes:
ra no dia 15 pelo periodo desde o 1° do mez até .ma , em tode o cnso, o primeiro será respon a vel
a_esse dia; c a segunda no ultimo do mez pelo pela perfeita exacção de te al'tigo.
periodo degde o' dJa~I!j, Os doentes que ficarem
TITVLO II'. Requisições,
existindo no fim de. hum pel'iodo, passaráõ para
Art.
25.
As
requisiç9CS
de medicamentos e
a conta
, do seguinte') notando-se-Ihes de novo os
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utensilios de botica pertcncer1õ á L"cpartição do
Physico lór do Excrcito., a~ de tinstru~ent~:.,
I C LI' U 1'0"Iao
appositos e apparc IIlOS clrurrpcos ,.1 (O
.
Mór do Exercito, e competJndo a dos Quartels
~1ilitares o fOI:neciménto cle roupas, banas, enxergas, moveis e utensilios em IIerál, uem como
o azeite para as luzes e_a lenh~._ . . . .
Art. 26. As requi içoes eruo dmg:tdas ilS sobredita, repartições pelas autoridades a quem toca, e formalisadas' do modo que se achar estabelecido.
Art. 27. Quando por causa de al~um augme.nto de doentes cxtl'aordinario se façao neeessal'las
mais ca)uas, utcn ilios, etc., em qualquer bospital regimental, o respectil'o Cir~r~i~o cio Corpo devel'ú logo apromptar as requIslçoes do objectos preci:;os, e as remet.terú ~~111 perJ~ ?<:. tempo por via do primeiro .CI.rurglao da DIYJ:L10 ou
Cirurgião Mór do E~ercJlQ , com declaraçao dos
motivos que tornarem indi.pensal'cl aque.lle novo
fornecimento' para intormação de Sua Exa. o
Commandante em C h c f e . .
A 1'1. 28. A l:equi ições dos medicamentos. e
dos objecto ciwl'gicos serioõ feitas, se o perlTIlttirem as circunstancias, de tres em tres mezes,
por hum orçamento do precis~ pal'a . o consumo
em cada trimcstre, afim dc p.VltaL" 11 lncommodo
de maiOI' numero dc-.reqn!~içõe.; e. ficarit a cargo
do Medicos e dos Clrlll'gloes <lo Esta_do, que ne~'tas époc<ls devem ir .fazer a inspe~ç<lo, o examl- "
I1<1L' ~a~~lem a necessIdade e exacçao das mesmas
reqUl_lço~ .
.
Art. 29. Quando boU\"erem ~os hospJlaes roupa , utên~ilios, ou outros effc.ltos ~~n esta~lo de
não poderem CI'vil' mais, o Clrurglao elo ~orpo
exig'irú do eu Commanda'1te a I~omcaçao. de
buma Junta compo ta de·h.um OlH.clal SIlP.('l'I~r,
bum Capitão, hum .~ub<l1Ler~o. (5:om o pl'lmcl.l:o
ou segundo Cirurgla~ cle J?1 VIS~~ ,. qnando 101'
po sÍYcl)1. e ~ re pectl,"? Clrurglao do Corpo:
para o examll1~r, e jeIto o exame.' se lal:çar.1
no com'petent~ ILHO ~lUm termo da IDC<lp~Cldade
dos objectos 111, peeclon<ldo ; e r~rnctte'-se-ha
huma copia deste ~ermo á autondade a 9uem
pertencer o forneclD1ento. elos novos arLJgos,
quané.lo estes forem req~lerlClos.. Estas Juntas sel'áõ feit<l' ómente de eIs em eIs mezes, a saber,
110 mezes de Janeiro e Junho.
Art. 30. Porém, em. quanto ás roupas que ~~
acharem no caso do arllgo prcc_edcnre, dev~rao
dar- e-lhes as. di~ers<ls apphcaçoes de que aInda
fOl'em u cepllvCls, conforme o eu ~_ tado '. e a im toda as que forem de pano serilO ~e tmadas
ao concerto elas outras, as de pano de bnho p.ara
li"adura , cnrativo, fios, etc.; e as que forem
d~ outras qualidades, pam sinapismos, cataplas,ma , mort<llha , etc.
_ Art. 31. A caixa de botica e cirurQ:ia de cada
Corpo e con ervarúõ sempre prompta para o
podereri'-J ac mpan har, logo que haja alguma
ordem de marcba ine perada; porém succedendo haver algnn artigo
usccptiyeis ele corrupção, por e tarem muito tempo de reserva, o
Cirurgião do Corpo o deverá trocar por outros
.~,uando receber novo supprimento 'para o hospi-

tal, e ir fazendo uSkYtlc~s em quanto estiverem
bons.
TITULO

IV,

-l\1oppas.

Art. :52. Ao Cirurgião MóI' do Exercito se remelterú cI~ cada hum dos hospitaes regimentaes
dous marp~ de receita e despeza, de quinze em
quinze dias, cooforme o modelo n. 4, e com o
marrá dos ultimos quinze dia de cada mez se
emiarú igualme':ltc ao mesmo Cil'llrgiüo lór hum.
mappa do movimento de cáda hum dos ditos hospilaes, conformc modelo ·n. 5.
_
Ar!. 33. O hosp.itaes regimentaes forneceráo
ignalménte aquelles docnmentos e clarezas que a
bem do real serviço forem exigidos pelo Inspector das Obras Publicas e Quarteis Militares, e
pelo Physico Mór, ou por ?utra qualqueL' autor.idade que ti vcr alguma relação 'Com estes hOSpl-:
taes.
Art. 34. O Cirurgião Mór do Exercito apresentará todos 05 mczes ao Commandante em Ch.efe
hum ma.?pa geral da receita e despeza, e 'movimcnto dos hospitaes regimcntaes, segunLlo o mo-o
delo n. 6, regulando-se para a sua formali ação
pelos mappas que receber mensalmente de cada
bospital.
'
Ar!. 35. No fim de cada semestre, uepois .de
concluiuas as Juntas destinadas ao exame dãs
.contasJe ú inspe.;ção dos me5mo bo pit<les, forffiarú o CirurO'ião Mór do Exercito hum mappa
B'.eral d9 seu ~stad.Q respectivo ao semetre prete,;,
l'ito ( egllndo o modelo 11.7), .acompanl~ado daquellas ob eryações que. as CU'cuDstanclUS subministrarem.
Este mappa será impresso, e se dirigirú depo!s
ás autoridades a quem, pOI' qualquer moti vo, possa
competir.
Art. 36. Todos os mapp<ls, repre~entações e ouuos quaesquer documen,tos, etc. , que houverem
de ser levados it presença do Cirurgi~o l\10r do Exercito, subirúõ por da do primeiro C.illlrgiã.o da
Dil'i'ão, que he a sua primeira autondade.clI'urgica, o qtfdl terá para o ajudar n<l correspo~dencia que de ta obriga:ão lhe resulta, o Escn,,'ão de qualquer hospital de Dil'i ão, qua'1do o
senoiç.o deste não exigir o seu empr('g-o; de,'em
por tauto ficar bem inteirad'os os Cirurgiões l\1iJitare, de que tudo eleve ser levallo ao conheci,mento do Ílrimeiro Cirurgião da Dil'i ão, o qual
decidirú logo qualquer. ponto que couber na sua
:autoridade, e quanelo não, o communiCl:lrá ao
.Cirurgião Mór uo Exercito, para est·c o submetter ii competente autoridade, se nao lhe pertenceI' resulYê-lo.

°

TITULO .... -

I

Papeletas.
.

Art..57' C<lda doente terá li cabeceira da cama
huma papeleta cO.'lforrrre o modelo n. 8, na qual
se relatarilõ toq.as as circunstancias do caso com
todo o cuidado po sivel, e estas ,~el'úõ assignadas pelo Facultatho; tanto no principio como no
fim.
ç
Art. 38. Quando se dqr alta a Imm enfermo,
antes da sua papeleta estar cheia, o Cirul'giã~ d,o
Corpo, depois de assignar, l".le deverá pôr' ~uma
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liuha de separação, e servil'il pal'a O pl'Ímcil'o
doente quc entrar, As pape, tas que servirem para
mais de hum doen.tc terão no alto o numel'o de cada
hum, além do nomfJ ql)e se lhes de,'e pôr logo
no principio, e quando hum docnlc Prssar a seI'
CUl'ado pai' novo Facultali 1'0, este de I'eril assignal' a pape.,.leta no dia em que principal' a escre"el' nella.
Art. 39. Depois de feita a Junla s mesll'e em
cada hospital regimenlal, se remetlerúõ ao·Ci~
1'1Il'g.ião MóI' do Exerci lo as papeleta do semestre
acabado, afim de as examinar; porém as papeletas que se acharem ainda senindo no fim de
cada scmestre, continuarilõ a usar-se até quc os
doentes a que ellas perlencerem teu hão alta, c
por tanto scrilõ en iadas só depois.
AI't. 40. Todas as vezes que hnm Cirurgião do
Exercito inspeccionar qualqucr hospitalrcgimenj
tal, dcpois de examinar as papeleta, dcvel':' tambem a 'igna-Ias ponuo em cada huma a data da'
6Ua visit.a.
f'TULO VI. -

Dietas.

Al't. (II. Havcrú nos hospitaes I'egimentaes
quatro qualidades de dietas que serúõ cOllJpóstas
da maneira seguinte:
N.· I. He campo ta do numero de caldo de
vacca, de carneiro, ou de y;tella, que os Faculta·
tivos delerminarem, c qnalro onças ue pão para
jantar. A e ta dieta perlencerilõ os abonos de mão
dc vacca, cel'adinl.a, ['ruela, clc.
, .N.·.2. 1\0 31moço qU3ll'0 onças tle pão e caldo; ao j3ntar qualro onças de carnc, dU3 de arroz c oilO de pã!); á cêa uua onça- dc arroz. O
;FacuI13tiI'0, quando a sim o julgar necc'sario,
p~derú melhorar O almoço Jest~ dieta, concedendo em Ingar de cald , huma pequena porção
de a,su.car, manleigo, chocolalP, etc.
.
N.· 3, 1\0 almoço qualro onç<Js de pão e caldO; ao jantar oito onças de' carne, duas de arroz c doze de pão; Ú, cGa lres onças de a:roz.
N,· 4. Ao nlmuço quatro o.nças dIc pao e c~l
do; ao jantar] 2 onças de p50; ú cGa qnatro on.ças de carne, qualro dc piio e huma de arroz.
Ar\. {12. Bl1ma tabeUa das referidas dietas,
segundo o mode.lo n. 9, e.larú pcnd n rada em alguma p'artc do hospilal, bcm "jsilel a todos,
Art. 43. A carne que compete a todos o docntes deve ir Jogo pcla manhã ii marmita gera\, exceptuando a l2.orção que lia de servil' para a dieta
n. I, por qunnto, para cada pl'aça dest.a dieta consel'\'ar-sc-ha meio alTatel dc carne crua para f(lzer
I, Ú parte .caldos generoso
do arbiU'io do f~cullali
:'0 .. Esta came he .descontada da que pertencc ús
dietas 4 ou :3, e depoi' dos caldos feito serú distribuida aos me mo doel.ltes de quem foi tirada.
Art. 44. O caldo para"os almoços das dietas
.n5. 2 .. 3 e 4, será lirado da marmita gcral, huma
hora depoi' lle lcvautar fen'U1" e não cxcederá
a quantidad~ necessari;:t para molhar bem o pão.
Art. 45. Com l1S ,líelas os. :3 e 4 poder:' o Fa~ultativo ~bonal' ilo onças de vinho gellero:;o,
,quando mI' nece ar1o.
Art. 46. O arl;Qz do jantar e da c&a, serú feito
'fOMO III.
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cor;} caldo que para isso devel'lI tirar-se d,a mar- "
mila gcral.
Art. 47. Além dos adubo preci'o" leyará a
{narmita gcral dua onçns de toucinho, huma de
arroz e huma porção de hortaliça propria d(1. .estarão, que o (;irur·rião do Corpo julgar ufficieote para cada seis duenle ; a verdura porém nunCa del'erá exceder ao "alor de 20 rs. para o dito
nnmero ue doentes.
•
Art. 48. Quando o Facultativp achar que he
mais conl'enicnlc abonar a hum enfermo, em
lugar de carne e de arroz, hlllna ração cquivalcnle dc peixe, legumes, ele" etc. , f'lIe o poderá
fazer, e nas obsen açõe do mappa da rêceita' c
despeza darú o moti 1'0 de,ta troéa.
Art. 49' Tambcm s~rú perll1iltido ao Facultatil'o alJonar liuma porção de quae quer extras,
áquellcs doenles cujas circuns"tancias o I'equererem, mas eUe procllrari' ara,tar-se o meno que
fôl' pus~;jvcl da. regl'a gerae ; e nunca sem explicar amplamentc a causa na colun)na do~ symptOITI"S em a rcspeqtiva papelcla, assignando-se
por baixo.
AI'\' 50. A dieta dos convalecentes será em
gel'al a de n. 3, cornludo o F',cldta.li 1'0, na"endo praças que convalesção de moieslios mais
agudas, ou quc pai' outras causa' o nccp,ssitcll;J.,
lhes poucrú abonar a de n. !b declarando empre
o moliYo na papeleta.
Art. 51. Todos os doentes Ilut) rtitrarcin para
o hospital ficarilõ a caldos no dia .eguinle, sendo
de febrp. ,e a todo~ o outros se uarÍl a lIiéta n. 2,
e dahi por diante indical'úõ os Facultalivos ql1andó
de"e dar'-se-lbes as oulras que se seguem na escala.
Art. 52, As hOl'a da comida scr;,õ as seguintes: o almoço, ÚS oilO hOI'a da TO anllã ; o jantar,
ao n,eio dia; e a cêa. das cinco ús seis boras ua
tardc.
TITULO VII. -

Rclnção de diétas.

. Art. 53. Haved mai. nos hospitaes regimentaes hUrlla relnção de dielas (mutlélo n. la), 'a
qual, juntamenle com a tabella n. !), que COlltém
tudo quanto pertencr. a'o titulo dietas, estnl'á~
affixadas em parlc que eja bem visla de lodo
afim tios doentes poderem sabe.' o qne lhes compete, e se recebem ludo que o Facultativos lhes
abanão.
Art. 54. Em se abonando alguma exlra,' O
Facurtalivo notará na .<,Iila relação, debaixo d'o
dizer cxLras, a quantidade e qualidade llelle, jun.
ta!nenle com a data cm que tiver principio o
abuno, e quando- elle cessou, scgundo o e.x,cmplo (l~e e.segue: dia.6 meia libl'a dc vinho,
dia 20; por oode se dr,,'e cntendcr que o vinho
fôra manda:lo dar em 16 e continuou até w inc1usil'e; lJorém o Facultalivo não deverá a;;signal'
até lhe pôr a segunda data quando para o ahono,
ficanuo este no emtanto autorisado só pela PQpeleta.
Al't, 55. As relações de dietas sel'áõ assiO'nadas
pplo Cirurgião do Corpo, taotu 00 princi,pio como
no fim, e acompaoharúõ as papeletas de cada semcslre remettidas ao Cirurgião .MÓI' do ExerpiLo.
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Art.·56. Quando, por haverem poucos dOentes, buma relação de dietas puder servir para
mais de hurlJ pcrioqo, o Cirurgião do Corpo a
deved aproveitar, repetindo as suas assiguaturas
como dante,·.
TITULO VIII. -

Ma~chaij.

AI't. 57' Quanda hum corpo tiver de marchar,
os doentes que cxistirem no hospital rcgimental,
havendo mais hospitaes naquelle ponto, ser.iÕ
removidos para elles, e o mesmo se praticarú
quando ali os não hou reI', se existir algum em
distancia tal que os docntes possão ser mudados
sem agra\'ar as suas molcstias; porém, faliamlo
ambos estes meios, ficarúõ os doentcs no mesmo
hospital assistidos paI' hum Ajudante d'e Cfrmgia, o qual de\'erú I'cmetter regnJarmeJ:lte ao scu
Cirurgião do Corpo as contaS relalivas úql1elles
enfermes a seu cargo, a fim de serem incluiuos
cm hum só mappa, e logo que os doentes se acharem restabelecidos se reunir'úõ com elres ao Corpo.
Art. 58. As praças que adoeccrcm dmante a
'marcha, e que pela natureza de suas molestias
não podel'em acompanhar o corpo, ser{\ô conduzidas ao hospifal que mais proximo ficar,
Arl, 59. LevantalHlo-se, qualquer bospital regimental, os utensílios e totlos os mais. effeitos
fornecidos peJa Repartição dos Quarteis Militares,
~e(Ílõ restituiu os á pessoa que os tiv!'!' entregado,
ou a outra qualquer que se 'acha.r autorisada pelo
Chefe da rlila Repartição para os receber. As roupas porém serúõ conduzidas com os outros eITei~s do hoapital para onde fôr o corpo, e se a 01',clem de marchar der tempo a que se mandem la;var as que esli rercm sujas, o respectivo Cirurgião do Corpo assim o farú praticar sem perda de
tempo, a fim de serem transportadas. ,limpas e
,promptas para serviço.
Art. 60. Cada C,orpo de Artilhel'ia ou de Infunteria marchará com' a sua ambulancia completa, a saber: as caixas de botica, as trinta camas,
e todos os I,Ilais eITeitos necessarios, a fim de poder estabelecer no menos tempo possi vel em qualquer lugar que seja necessario o seu hospital regJimentaJ. Os corpos de cavalleria e de caçadores
marchal'flõ tambem sempre com a sua ambulaucia
complefa, a sabcr: as caixas de botica ~ vinte camas, os utensilios e todos os mais effeitos neccs~arios para o mes1Jlo fim.
TITULO IX. -

Empregados.

,Art..~I. A!ém do Cirurgiã;o do Corpo e dos
ClrurglOcs AJudantes, tcrá o hospital regimental
lmm Sargento para Amanüense, hum Soldado
jJara fazer a comida, e outros para fazerem as ve·
zes de enfermei,ros, que serúõ na proporção de
buma para cada vinte pl'aças.
Art. 62.. Quando o Cirurgião do Corpo achar
que, pelas gra\'e circunstancias dos doentes, se
fatem preci~os mais enfermeiros, eIle poderá repre~entar ao eu Commandante, a fim de lhe
conceder o angmento pl'eciso,
Art. 63. Os dito empregados serúõ nomeados
pelo Commandante.do Corpo, O qual deverá es-

colher para aqueHes deveres ~oldados de boa conducta, e que sejão méflos habeis para o serviço
das armas, e hum Sargento que pcla sua antiguidade e merecimento se fizer mais digno de contemplação.
Al'l. 04. Os individuas assim empregados não
poderilõ sei' nomeados para outro serviço. em
quanto pertencerem ao dito hospital, e o Amanuense nunca ser'fI mudado sem o consentimento
do Commandante em Chefe do Ext:rcito, a quem
o Con~m~l\dante do Corpo de\'~rá comrnunicar
as razocs que houvr:rçm para eIle ser removido,
acompanhadas das objecções e obser~ções do Ci·
rurgião do Corpo á cerca dos inconvenientes que
dahi podem resultar á boa ordem dos ne"'ocios do
hospital.
o
Ar!. 65. O Commandante nomeará tambem huma par!ida àe raehina para se empregar em tudo
o que pertence ao seniço externo do hospital,
Gomo pam conduzir agua, tl'azer os mantimentos, etc., e que seja su fficiente para este objecto,
. Ad. 66. Aos Am.lOuenses dos hospitaes regimentaes se ahonará, além dos seus respectivos
soldos, huma .gratificação diaria de 1501'S., sendo clles de corpo de in fanteria e de artilber~a;
~as se os hospitaes forem de corpos de cavallena c caçaliores, se lhes dar':' unicamente 1001'S:
diados. Estas gratificações lhes serúõ pagas do
saldo que houver lias contas de calia mel., não
senda licito applicar para isso outro qualquer dinheiro tio hospital; e quando o dito saldo não fôI'
bastante para se I hes poder pagar por inteiro, Teceberú calia hum a parte que lhe tocar por hum
rateio lia dh'isão deite.
Art. 6,. O Sargento Amanuense e os 'Solda-dos empregados em hum hospilal regimeotal não
se poderúõ ausenlal' delle sem licença do respectivo Cirurgião do Corpo ,; e este só lhe deverá
conceder quando isto não prejutlicar o serviço do
hospital.
Art. 68. O Sargento Amannense acompanhará
os Facultativos durante as suas visitÓls; elle deve
\'igiar com "o maior zelo se os enfermeiros cumprem as suas obrigações, assim como- sobre a
limpeza do hospital" e dos doentes, no arranjo e
boa arrecadaeão das ronpas, em fim, scbl'e tudo
o que pertence á boa ordem e economia interior
do hospital, de que serD responsavel ao Cirurgião
do Corpo.
,
Art. 69. Os utensilios dos doentes devem ser
despejadas e limpos todo os dias, e lo:la a limpeza se fará immediatame.ntc depois da ,'isita dos
Facultati vos e do clÍrati vo dos doentes. '
Art. '70. Q5 enfel'meil'os distribuirúõ as rações
e,os reme'elios aos seos respecti vos doentes ás horas
prescdptas pelo presente I'cgulamento 'artigo I I,
e pelos Facultativos. O Sargento Amanuense assistirú semp"e a csta lstribuição, a fim de saber
se combina exactamente com as papeletas e relação das dietas. r
r
TITULO

x. -Capellão.

Ârt. 71. Para que nllncaJalte nos hóspitacs regimentaes a administração dos sacramentos e as
outros soccorros espirituaes rk que os doentes
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possão precisar, o CaRellãQ de cada corpo será
obrigado a visitar o respeclivo. hospital tudos os
dias pela manhã, a fim de ~aber se ha algum dpente que precise ou peça a sua assistencia.
Art. 72. Quando suceedel' algum caso repen. tino Oll imprevisto que tom e necessar-ia a presença do Capellão, deverá o Cirnr~ião do bospital
officiar-lhe immediatamel,te para que ,'enha ao
hospital pela razão que se o[ereeer.
Art. 73. O Capellão deverá seI' éxactiseimo no
desemplm ho das suas obrigações, e quando aconteça o contrario, o Commandante do COI'PO o deverá representar ao seu Commandante para· este
providenciar como fôr necessal'Ío.
TITULO XI. -

Cirorgiões do Exercito.

lU

dos Corpos, e serão responsa veis por qualque
falta que se encontre, tanto na sua quantidade,
como na sua boa conservação, quando delb não
tenhão dado parte, nas informações do I'esultado
da sua in. pl'q'ão.; entendendo-se com os AlmoxarHes nll ql1e f0r necessario, e apromptando as
requi,i. ÓCS do ql1e fali ai', as quaes, depois de assignadas por ambos, será9 remeuidas ao Cirurgião Mór do Exercito.
A.rt. 81. Aos scgu11l10s Cirurgiões do Exercito.
compete, em primeiro lugar, fazer tl)dâs as obrigações dos primeiros, na falta ddles, e até assistir ás Inspecções e Juntas estabelct:idas por este regulamento, ou por quall.{uer ordem legitima,
e fazer ali as vezes dos primeiros Cirurgiõe ,
quando estes-houverem sido di<pensados por ordem do Cirurgião Mór do Exel:cito.
Art. 82. Vigiarúõ frequen temente sobre a aistribllição das dietas dos doentes, a fim de saher
se o alimento he de boa qualidade, e na quantidade prescrípla nas papelctas e relação de dietas.
Ar!. 83. Os Ciru!"1iiões do Exercito deveráõ
tomar todo o interesse pelo bem dos hospitaes da
sua inspecção, e pela economia da Real Fazenda,
e farúõ a este respeito as adyertencias que lhes
parecerem justas aos Cirurgiões seus subalterno
encarregados nos' mesmos hospitaes.

Art. 74. Os Cirurgiões do Exercito inspecciona'ráõ com a possivel frequencia os hospitaes regimentaes que lhes competil'em, e todas as vezes
que assim, o fizerem de,'erúõ declarar o resultado
da sua inspecção' no lino n. 2 com a sua assignatura, pondo a data competente.
.
Art. 75. Nas inspecções que passarem aos hospitaes regimentaes deverúõ examinar com a maior
attenção tudo o que lhes pertencer, e particularmente as papeletas dos doentes, obsenando se
eltas contém a precisa descripção dos symptomas,
se a applicação dos remedios tem sido propria, e
TITULO Xll. - Medicas.
se os extras abonados se Jazião indispeIlsay-eis nos
divel'sos casos.
_ Art. 84. Os l\ledicos do Exercit-o esl<1O a tod.o.s
Art. 76. Encontrando falta nos artigos precisos, os res-peitos debaixo _das ordens do Phy.sico Mór, e
ou outros em estado de não poderem servir, da- na sua ausenci,! do Deputado Physico i\lór. Sãoráõ logo as pro-videncias necI- sarias para se ha- lhe responsaveis do desempenh'J dos seus'deveres,
verem novos fornecimentos,
a elle devem dirig.ir todas as suas participações,_ e
Art. ?? Antes de assi'gnarem os mappas de re- delle recebei' rodas as ordens.
ceita e despeza de cada hospital, deveráõ examiAr.t. 85. Os Medicos cIo Exercito serúõ emprena-los com tudo o cuidado, e achando neIles al- gados nos hospitaes regimentaes ,. no tr.atamen_
gum defeito, o faráõ remediar ou emendar, para to dos enfermos de me,licina.
qu enão cheguem com cite ii presença do Cirurgião
Art. 86, Os i\ledicos do Exercito visitar:'õ os
~lór do Exercito. Esta· obrigação de e~aminar os
hospitaes regimentaes da sua cOOlpetencia huma
mappas deveraõ satisfaze-la no mesmo hospital, vez em cada dia, ou mais, quando fôl' necessal"io,
.sempre que lhes mr possiTet.para vel'em $e com- e deveráõ- limitar-se ao cuidado dos doentes a seu
biDão com o li Vl'0 e com os outros documentos.
cargo,. sem se intrometterem na economiainter>Art. 78. Os primeiros Cirurgiões do Exercito na e direcção dos mesmos hospitaes,. cuja resteráõ hum li \TO de reg.isto,. cqmo o dos bospitaes., ponsabilidade recahe sobre o respectivo Cil'jlrno qual deverá seI' copiada toda a corresponden- gião do Corpo e o CommaDdante.
cia official, tanto recebida, como expedida, e a
L\1:t. 87. Naquelles pontos em que não houver
qnal, na falta do primeit'o Cirurgião, pass'ará pa- Medico do Exercito, erúõ empregados' medicos
ra o poder do que lhe succeder nos devêres da ci"is para assistirem aos doentes de molestias da
divisão, dando este o recibo competente,- de,'en- sua competencia, conferindo-se-lhes por este SCI'do porém· os papeis originaes ficar em poder dos viço huma gl:atificação mensal, segundo a conindi viduos que os th'erem recebido, e a quem venção que se. fizer com o Physico MÓl' do Exel'':''
immediatamente disserem 'respeito.
cito, ao qual toca a direcção desta pro,'idencia;
Art. 79. Logo que se acabaI' hum semestre, de- o aju te porém será sempre submettido á approverá o primeiro Cirurgião de cada dívi ãõ pro- vacão do Commandante cm Chefe antes de se racedei' á inspecção geral dos seus hospitaes, para 'e tifi'car,
convocar na mesma occasião a Junta Semestre de
Art. 88. O Medico do Exercito ou civil de qual~ada hum deiJes, que sem ellechegar não póde . quer hospital regimental nunca se poderá auselleffectuar-scll·
.tal' delle para róra da terra sem deixar quem o
·Art. 80. Nas suas inspecções terúõ muito par- substitua, ou quando ucceda adoecer, dará logo
ticular cuidado em "er e examinar os iostr'umen- parte ao Physico .Mór do Exercito.
-tos e di~ersos objeGtos do uso Cirurgico que exisArt. 89' Os doentes de medicina sempre tel'M
tirem nos deposiLos que forão inspeccionar, assiQl enfermarias separadas dos de Cimrgia.
como os que e~hel'em Ol.podel' dos Cirurgjões
Al't. 90. O Medico de cada hospital experi-
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me tará Dás suas enfermarias, ou no tratamento
dosseus'l:.Ioente ,tndo os rcmedio novos que lhe
parecercm bem indicados.
_
Art. 91. Qualqucr Medico 00. Cirurgião do
Exercito Jloder'ú ahrir os cad<lvercs, cuja doença
oli circun~tancia o ~:dgirem, e oererá notar quanl6 achar digno de allellção em tae' dissecções que
possa contribuir para 'O aper'feiçoamento da arte
de curar, e comnlllnica-lp. com a suas ob cn ações ao Physico !\lbr, ou Cil"Urgião [\ló,' elo E:.:ercito,
Art. 9'2. Pertence aos l\Iedicos o vi itar junta.
mente com os Cirllrgiões llo Exel'cito os Qual'teis
da Tropa na occa 'iõe que adiante vão designadas ho .}rLigo 101 dc:;te regulamento.
- Art. 93. Os ~ledicUs, além dos doentes', bujo
tratamento IhéS ústil er incumbido, poclerúõ visitaI' tarjo aquelles que hourer no hospital para
se i'nfortnarem do estado c nature~a de suas mo,I estias,
, Alt. 94'.' Vigial'áõ sobl'e'a boa '<!(aalidàrle dos
medicaméntos forne 'iclos .aos lio 'pitaes regimentaes, e tanto o ledicos, como os C1l'Urgiões do
:Exercito, de\'erúõ tlllTJar todo o.intel'e, se pOT quan·to pos 'a concorrer para o bem cios hogpitaes regimentacs e uo real s1ll'l'iço.
TITUI,O

f'

XIII. -

qirul'giócs dos Corpos.

Art: 95, O Cil'urg-iõe do Corpo teráõ a seu
cargo a dil'ec ão cio. hospitaes regiméntaes eín tudo o que re peita ú cont<Jbilitlade e escripturação.,
e 'regula"idadc da sua marcha em geral.
rt, 96. O Cirlll'gião do COI'pO l~ncal'J'egado de
hum 110 pitalregimentnl, tratará lle todososcloentes de molcstia cirllrgicas qne nelles entr<Jrem, e
ainda J11'C 'mo d"quelles de rttedicina, cujas enli!l'midade forem de pOllr.a con. illeração.
Art. 97, ão tent:dl operação alguma importante Cm consultllr o Cirurgião 10 Exercito que
tiver a immediata in,;p cção do cu ,hospital, ou
sem que c1le csteja pl'C, ellté, qnando a circuns·
tancia as im o perrtlittlrem. Dnerú consLlltnr o
Medico em todlls QS CilSOS serios e todas as "e1.eS
que a ssim mI' corl veniente.
AI't. (.J8. Todas;) ve1.e que ·os Cirurgiões.dos
COI'POS tivercm dul'idas ou representações;) fazcI'
obre cplalqner a ulllptO em quc deI ão ou pos50 pro idenciar os seus Commandantes, deverúõ
prir~lCiramcnte dirill'ir-se a estes sem recorrer a
Ootl';) qualquer aUloridatle, em quanto nfio virem
que os dito cu Commandante decididamente
deixão de attender ou satisfazer ao que ene hou,erem I'eprcsenlarlo.
Art. Ç). Pertenee a05 me mos Cirurgiõe o nr
siLar' o aquartelamento do" eus corpo todas as
"eze que lhe fôr determinado pelos re pecti I'OS
Commandante , e na época por e. tes designada,
para examinarem o e tado de limpeza, e ig-oalJY\ nte e a
ama dos oldados estão com o preci o accio li\'l'e de humidade e devidamente
arejada , e se as accomll1oda~:ões são sufficientes
para a con enação da boa saude da tropa~ BaTendo al"'uma cou a em contrario, darúõ logo
p;.trtc ao eu Commandante; e n,9 caso deste n,ãg

dar prov1clencias, enviaráõ oulra ao Cirurgião
Mór do Exercito por mei?~do 'respectivo primeiro
Cirurgi:io da Divisãc.
Art. 100. Para que os doentes, quando entrão
para o ho 'pital regimental, ,nüo levem já as suas
moleslia adiantauas, será necessario descobrilas a tempo por J'Í1eio das revistas de saude, detei'minadas pelas ordens do dia cio E-xercito, e oa
Cirurgiões dos Corpos teráõ todo o cuidado em
fazer estas in~peoçõcs, podendo conhecer-se se
a 'im o praticão pela declaração 'lue a este respeito deveráõ fazer nas ob er vações dos mappas.
Art. 101. Em gl'a saneio extraordinariamente
qual,CIner ~nfermidade em algum dos Corpos do
Exercito, deverá o respectivo Cirurgião do Corpo participa-lo sem demora ao primei,'o Cirurgião da Di visão, para este ir logo visitar e inspeacionar attentamente junto uom o respectivo medico, ta,nl:o o hospital, como os qual'teis; depois
disto, sel'ú dil'igiela ao Cil'urgiiio LHur do Exercito
feito, pelos ditos Facultativos, huma participação· sobrc a natul'cza do mal, a sua causa pro,'a:yel, e
os rcmetlios c meios mais capazes de o atalhar, a
fim de te documento ser apre~entado ao C'ommandante em Chefe, se assiçn l'ôl' preciso. Além disto, pel"iencerit ao dito primeir'o Cirugião do Exercito o' fazeI' saber promptamente ao Commandante a sua opinião sobre as medidas'que devem ser
immediatamente adoptad3s.
Art. 102. Os Cirurgiões dos Corpos vaccinaráõ
todas as praças que ainda não tenhão tido bexiga-,
e lhes erá permittido darM'1 remedios áquellas
.mulheres e (jJho dos solllados que o Commandantc do Col'(}O determi.nar, quando estiverem
docntes e prccisarem deste socc.orro.
Art. 103. Os Cirúrgiões dos Corpos seriiõ responsa veis pela exacção ele toda a escriptul'ação
l'e:pccti\'a ao hospit<Jlregiment<Jl, e de todõs os
mõlppn e mais papeis 'lue livcrem de remetter a
qualquer autoriuadc, e não o Sal'gento AmanueT)se, (lue scl'vc unicamente debaixo das suas 01"denso
. ,
Arc. 10~. As molestias nos fQoppas não- seràõ
escriptas pelos AlJlanuenses, mas sim pclos CiI'urg-iões dos Corpos, por quanto sabem m~lhor
o v·erdadeiro modo de as escreveI'.
')\rt, H~5. OS Cirurgiõcs dos Corpos farúõ regularmente no ho pital duas visita.s pcr dia, desde o Iode Abril até o ultimo de Sétembr<l, pelas
6 hmas da manhã; e desde o' I; de Outubro até
o ultio.o de lUarço, ús 7 horas da man hã; a visita de tarde mlnoa se fará ma,is tal'de que ás :;lo
horas.
Art. 106. Os Cirurgi@esdos Corpoi; de'Vocm
acompauhat' os Medicos nas.suas visitas aos doen'tes quantlo mI' po ~ivel.
Art. Ia:;;. O Cirurgiões dos Gorpos e os Ajudantes de Cirurgia curarúõ sempre as feridas dos
eus doente. Este Sel'\'1çO nunca será fdto pelos
enl'ermeiros.
r
,
,
1\rt. 108. VigiarÍlõ os Cirurgiões dos CoriJOS
Da limpeza e bom ar~anio do hospital, na conformidade dos artigos 68 e 69 p etc., desté regulamente.
Al't. 109. O Cinll'gião encafTegado [l,e .hum

.

ANNO DE 1820.hospital regimental, quando succeua em algum
mez exceder a dr.speza ê-q mesmo á sua receita,
participará ao 'Cir\ll'gião !\lór do Exel'cito as ra'wes que para isso houverão,
TITOLO X"', -

Cirurgiões Ajudantes.

Art. tIO. Os Cirurgiões Ajudantes que 67,erem
as vezes de Cirurgião do Corpn em hum ho pital
regimental, serúõ responsa"eis pela inteira obs.ervancia dos de"el'es inhercntes áquelle lugar, e
'Os empregados seus immeuiatos lhes prestarúõ a
,mesma obediencia.
.
Ar~. 11 J. Cada l19spilal regimental teril sem, pre hum Cirurgião do dia; e te seniço ha de ser
feito ppl' hum dos Cirurgiões Ajl)dantes do Corpo.
Art. 112. Pertence ao Cil'UJ'gião do dia tle.tinar
{JS doentes que diariamente entrarem para as competentes'enferlnariai', a fim de que os ~al'llosos e
ue mole tias venereas nunca scjão Olanuadoi' pal'a
as enfermarias de fehres e molestias contagio. as.
Art. 115. O Cirurgião do dia deve aoompanhar sempre os Facultativos nas visitas aos doentes.
,Art. llq. O Cirurgião do dia cuidaril na limpeza rIos doentes. que entrarem para o hospital,
os quaes todos devem ser !étvaups oom agua mOI'ná ou por meio de hum banho, sr.ndo neces 'ai'io.
Al't. 115. O Cirurgião do dia ,'igiará snIJl'e a
distribuição das rações, na oonformiuade uo artigo 52 deste l'l'gulamenlo, e sobre a administração dos remedi os prescripta pelos Facultativos.
TITO LO XV. -

Da Policia e aceio dos Hospitaes
RegiOlentaes.
I

I

Art. 116. Todos os hospitaes regimentaes terúõ
huma guarda" da qual. se postarúõ as sentinellas
precisas para impedir a entrada a qualquer pesioa impropria e a sahiua dos doentes, assirn como para ,'igiar que ningÍJem entre para o hospital ás escondidas ou abusivameute, e observar
todas as instrucções recommendauas pelo Cit'UI'gião do Corpo a bem da policia e boa ordem do
hospitál.
, o
Art. I 17' As sentinellas nunca serilõ postas no
interior do hospilal , á excepção de quando houver d<;lentes criminosos ou presos, e em tal caso
estes doentes deverúõ pôr-se a, parte dos outros
e todos juntos, para poderem ser vigiados por
huma sentinella. llÓ.
Ar . I J 8. O Official do dia de cad~ corpo de"erá assistir á distribujção das clietas para conhecer se c.ada doente recebe a porção e a qualidade
que lhe designa a relação diaria das dietas.
Art. 119. Nas enfermaria haverá entre huma
cama e a outra a distancia de quatro p~s pelo menos.
" .
• Art. 120 Para facilitar as "isitas, e ob:,tar a1:odo e qual;C)uer engano, as~m na d,istribuição dos
remedios, corno na das rações, todas as camas
seráõ numeradas. '
~
Alt. 121.0 Tanto nas enfermarias de febres,
COIJ.lO 'em quaesquer outra~, cujos doentes se não
possão le')antar e ir ás latl'Íoas, haverá entre buma
e·outra. cama huma ')caixa de retrete fechada ,'e
Bempré no l1lais.J'iporoso aceio.
10M o 111.

"

113.

A'rt. 122. Tódas as enfrrmai'ias, e principal- ,
mente as latrina, devel'úõ ser caradas de seis em
seis mezes, ou mais frequellLemeote, sendo neces.
,sario. ,
Art. 125. Em cada hospital regimental haverá
tinas para banllOs.
'I '
Art. 124. Todo o fato dos doentes deve ser
posto em arrecadação quando enLra'rem para o
llOspital, e cada hum lcrú h~1I11 ,os~ido do hospital, a saber: camisa, lJanele, roupão e calças.
Art. 12S, Pertence ao Gommandante do Corpo o cuiuar ,em que o fato pOl-IO em arrecadação
no' hospilaes esteja bem acon uicionauo, que es:"
te deposito seja frequentemente \isitado pelos
Capitães r. Subalternos da semana e do dia.
Art. 126. Nas enfel'lnurias far.se-hão fumigações de gaz acido muriatico ou n itrico, quando os
Facultativos julgarem neces'ul'Ío, sendo prohibida outra qualquer fumigação.
Al't. 127' As enfermarias serúõ bem arejadas,
se.J'Úõ tambcm "arrir!as duas vezes ou mais no
dia, e la\'adas de IS em IS, ou quando os Facultativos iulgarem a pr()posit~.
.
Alt. 128. Haverá hum la\'atorio,emcadahospilaI, agua e toal'has para uso dos doentes.
Art. 129. Nenhum doente se poderá deitar
dentro da c.ama calçado nem, e3tido; he igualmente pnohil.>iuo jogar c fazer disturl.>ios nas enfermarias.
Art. 130. A palha das enxerga renovar-se-ha
quandu esti \'el' \TIoirla, e além disto, quando 05
Facultativo julgarem necessario.
Art. 151. Os lencos reno var-se-hão todos os
quinze dias, as ca~isas e barretes de cinco em
cinco, e além destas "czes, todas as mais que os
FacultaLi vos dc·terminarem.
Ad. '132. O despejo c limpeza serú feita na
con formillade do artigo 69 deste 1egulamento.
Art. 153. TorIa a roupa branca, cobertores,
etc., sel'úõ marcados com a marca do corpo.
. Palacio da Boa Vista, em 7 de Agosto de 1 20.
-Th'omaz Antonio de Villa~ova Portugal.
'J
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pnOVISÃ.O DE

8

DE AGOSTO

lI1annscripto authentico.

Thomaz Antonio de ViI1anova Portngal, etc.
Faço sabei' á ,Junta da Administraçã,) e Arrecadação da Real Fazenda da Provincia das Alagôas,
que, ba\'endo-s-e determinado POI' provisão, de 15
de Setembro do anno p<l sado, que as Juntas de
Fazenda recebessem em .pagamento do que se Ihe8
deves>e os pesns1hespanlláes como genel'o, I mitando-se o preço até 820 rs. : foi El-Rei os o Sen hór servido r'esoh'er ultimamente que 08 referidos pesos pos,ão scr recebidos pelo preços cor'rentes nas I'espeeti\' as PI'l'Jvincias, ficando comtudo em Séll inteiro ,,'igor toda' as mais disposições da' supl'acifada 'pro\ isão.· O que se participa
ú :lunra para i'ua intelligcnci'a. Amaro Velho d..
Sil va Bitanconrt a fez n o Rio de Janeiro, 'em 8
de Agosto de I 8~o. -Joã'o Carlos Corrêa Lemos,
no impedimento do Oontador Geral, a fez escre-ver. -~rhomaz.Antonio de Villanova PortugaR..-r
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Eftttrallida tio Liv. de Rég de Ordens expedidas á.
Junta da Fdúnda das A {agôfLS" a fl· 9 v.
PROVISÃO DE

16

DE AGOSTO.

Manuscripto authentlco.

Thomaz Antonio de Vil1anova Portugal, etc.
Façci> saber á Junta da Â,lministração c Arrecadação da Reãl Fazenda da Provincia do Eôpirito
Santo, que, havendo-se determin alio, por pro,,'isão de Iode Julho proximo pa,sado, que o pagamento de 16 por cen to de sahida da moeda c
pesos hespanhoes só devia ter lugar sobre o que
sahisse para os portos est.'angeiro , e não sobre
que se exportasse para quc)quer dos portos nacionlles: he EI-Rei Nosso Senhor servidc manllal'
'declarar que não se comprehende na isen~ão deste pagamento a moeda que se exportar para. os
portos\de Cabos a dCl;Jtro destinada a.o commercio da ,Azia. O que se parti'cipa á Junta para sua
intelligencia. Antoni,õ José Gonçalves ViII ela a
fez no Rio de Janeiro, em 16 de Agosto cle 1820,
-João Gados Corrêa Lemos, no inipedimehto
do Contador G.eral, a fez escrever. - Thomaz
Antonio de Villanova Portugal.
Identica em 18 do mesmo mez á Junta da Fazenda do Rio Grande Ue S. l)edro. -Ext?'allÍda
do Liv. de Beg. de 01'dens expedidas lÍ Junta dà
Fázenda do Espirita -Santo, a {l. 5,

°

DECRETO DE

'21

DE A.GOSTÓ.-

Mhnuscripto auihentioo.
•

Acabando de entrar neste porto a corveta de
guerrã lI1aria da Gloria, que comman,da o Capi~
tão de fragata, Diogo' Jorge de Drito, o qual
conduz a seu bordo presos os indi I'idu'Os que formavão as tripulações que eIle encontrára} guarnecendo os bergantins portuguezes Uli&ses eTriumpltante, que, tendo sido roubados e apresados no
dia 50 de Junho passado, por hum corsario pirata, denominado General R~ vera, forão retomados pela citaua corveta DO 'dia 13 ae Julho seguinte: e sendo indispeusave'l prooeder desde logo a respeito daquelles indi viduos pela manei~'a
que exige a perversidade tios' repel/idos roubos
e insultos de taés pir.atas; parecendo que ao
Conselho Supremo de Justiça "dó Almiranta(10, pelã indule de sua instituição mui propriamente compete conhecer e julgar os factos de
"cIggressores maritimos, para o quê ·tem loda a
cumprida jurisdioção:' ou en'-ido ordenar que
'lIáqueH-e Tribl1nal immediatamente se processem
e julguem summariamente aqtielles réos pela verdade sabida e pelas noções 'que resultão .dos dool.rmentos originaes qlie com este baix:ão~ âdmittindo-'lÍe a estes clliminosos uniIJamente os termos
e 'stra de-reza~ que pOl: tlirei,to óatúra.J lhes devem
: r "ermitlidos. O ConseLho Supremo l\'lilüar o
teD a as im éntendido e faça exeoutar .domo fica
oroenadó. Palaoio 1fo,Rid de J'3lle-il'o, em 02làe
Agosto ,ae 1820.;.L{) bm a.rubrioa de SUa ·Ma~es.
~a

I

PROVISÃO DE

23"

DE AGOS1'C1.

ManuscriptQ authentico.

Thomaz Antonio de VilIanova Portugal, etc.
Fnço saber ii Junta da Fazenda da Capitania do
Píanhy, que, sendo presente a El-Rd-Nosso Senhor â sua conta de 22 de Abrit nltimo, sobre a
necessidade da'creação de- hum Comprat1or. d~
generos pam os armazcns reaoe , cuja ineumnenoia tem sitio até o pretiente .enoarregada' ao Con.tinuo da J unta da Fazenua, e á vista das informações que ao dito respeito hou-verão: foi servido excusar a orcaçâo deste lugar, determinando
a continuação .da pratica até agora estabelecida.
O qne se participa II Junta para sua intelligencia.
João Carlos CMréa Lemos Junior a fez no Rio de
Janeiro, em 26 de Agosto de ..820. -João Carlos COI'l'l~a Lemo~, no impedimento do'GontadOl'
Geral, a fez escre"et'. ~Thoma'l, Antonio de ViIlanova Portugal."'-'- E:vll'alzida dq Liv. 'de Reg. de
Ordens e~pedidas d Jahta da Fazenda de Piauhy ~ a

fi,

(~.
PilO VISÃO

11E 23

UE ÁGOSTO.

lIianuscripto authenlico.

Thomaz Antonio de 'ViUanova Portugal, eto.
Faço saber á Junta da Real Fà'l,enda da Capitania
de S, Paulo, que El-Rei osso Senhor, pelo det:reto da copia inclusa, assigi1ado 01' João José
Rodrigues Vareiro, Contado.' Geral da segunda
:Repart'ição do Rea1 Erario: foi senido conferir
,a João Vicente da Fonseca, E.;crh'ão e Deputado
dessa mesma Junta, o ordenado de 1 :200:jj) rs.
:mriuaes, '~luC -a'-ora em di<lnte Lleve vebce\·. O
que se participa á refeJ'ida' Junta para suà intelligencia e devido cU.1'lpl'Ímento. Luiz Venancio
Oltoni a fez no Rio de Janeiro, aos 23 de Agosro de 1820.-João José Rodrigues Val'eiro a fez
escre-ç'el'. -Thomaz Antonio de Villanova Portugal. - Ea;tralzida a fi. 21 V. do Liv. 6° do Reg, de
'Provisões expedidas pela Cdntadoria Glwal da s-eglL'tzatt
Repa7'tição drfThesouro.
AVISO DE

2.:3

llE AGOi)TO.

ManÍlscripto bu'thenticó.

Foi presente a Sua Magestad
offici~ ,de Vm.
de 21 de Junho do 'cor"ren,re anno, serv,indo de
informação ao requerimento do Darão de S. João
1\1arcos, em que pede a confirmação da sesmaria
concedida a 19n'acio Dias Velho; e como; pelo que
Vm. 'expôe, se acha que a sobredita sesmaria fôra
concetlida 125 annos depois de serem dadas 'as
terras deUe a ontros sesmeiros, que as passárão
aos-e!Ktin.r.tos Jesuitas, e 12 annos depois as terem
estes. demaroado e tom~ado formal e legalmente:
be o 'mesmo Senhor .servido mandar remetter a
Vm. outra vez o rmencionado reqoel1imento que
va·i ,nesta incluso, para ,que, ajuntando-se aos u·
Ms da medição do tombo, se trat-e do -seu objecto"
eonhecendo-se judicialmente. O que p(\rtio~"po a
Vm. pàra que assim se e:xe8ute. .Deos gqarde a
Vm. Paço, em 25 ~e Agosto dlf. 1820.-Thomu

ANNO D:E 1820:.
Antonio de VilI afiOv a Portugal. - Para João Igna- Novembro'de 1810, dando-se-me conta pela Secio da .Cunha.
'"
'cretaria de Estado dos Negocios do Reino.
Para execução do que t<'nho determinado, se
rCffielteritõ ao Juiz Reliltor os processo com os
CÁRTA·REGIA.'DE'23 DE AGOSTO.
réos pro os ue lodo o Di,;tl'icto delisa Pro"incia,
Delgado.
assim dos que, em virtude tia lei, se devião remetJoão Carlos :Augusto de Oeynhausen, do meu ter á cadeas da Casa da Supplicação, corno de
Conselho, Governador e Capitão General da Ca- todos os mais pl'ebOs de oulro,; delictos quaesquer
pitania de S. Paulo: Amigo. Eu El-I\.ei vos envio qne sejão~ excepto pquelles que esti,oerem em limuito saullar. Tomando em GOllsideração o·quan- vramento oruinario e lí\'erem partes que os accuto he diametralmente oppo ta á boa administl'a- st'm; e destes e dos mais ~ue ~e linão soltos com
ção da justiça criminal.a pratica seguida ha muitos cartas de segnl'o ou alvarils de liança, com parte
annos de se remetterem dessa Provincia para a Casa ou sem ella, continuaráõ nos processos os terda Supplicação os réos que, pela disposição da lei, mos até agora obserrados e e tabel"cidos na lei;
devem ser a ella enviados, para' sel'em julgados e fareis gnatJar em lJ.ldo o mais qne fÔI' nece~sa'
na Va!'a da Correição do Crime da Côrte e Ca~a,.. r·io a este respeito que. não róI' aqui declarado, o
e em conseq.uenoia de se haver sustado o exerci- que se acha di~pf)sto no sobrf'rlilO alvaril de 15 de
cio da Junta de Ju~tiça, creada nes~a Cidade pela Novembro de 1810, no que mI' applica\'el e não
carta regia de Hí.. de Janeiro de 1.775; pois, pela se encontrar com o que nesta determino. Cumdemora que necessariamente hão de soífrer os pri-o assim, sem embargo de quaesquer leis ou
réos nas pl'isões dessa Província em quauto se Cor· erdens em contl'al'io, pois todas hei por derngamão os seus processos, para sCI'em com. elles re- das para este elfeibo sumemte. Escripta nG Palamettidos, e pela que devem experimentar nas C:l.- cio do Rio de Janeiro, em 23 de Agosto de 1820.
déas desta Côrte por hum eífeito irremediavel da - REI. -Para Jo~o Carlos Augusto-de Oeynhau-concorrencia dos que nclla se accumulão" muito seno
se agl'ava a justa medida da'pena, vem esta a 'oerillcar-se quando já não 'ha memoria dos delictos,.
PROVISÃ.O DE 26 DE A.GOSTO.
e em lugar mui remoto daquelles em que forão '
eoll. Bt·az. - Delgado.
\
perpetrados, e perde-se consequentemente a util
D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni-e saudavel impressão do horror do crime e respeito da lei que o soífrimento do castigo deve do do Portugal, Brazil e·Algarves,_ctc. Faço saproduzir; e querendo remediar estes incom'e- ber a ,'ós, Desembargador. do Paço, Juiz da Alnientes com providencias preprias,.. para que se- fandega desta Côrte, ,que,.sendo-me prcsentes em
jão ahi mesmo punidos oos réos com a. mais pos- consulta do meu Conselho da. :Fazenda de 18 do
sivel brevida,le', juntando-se ú certeza da pena a c0l'rente Agosto ,.as condições que o mesmo Consua prompta execução perante aquelles mesmos selho me propunha, para senil' de regiJ;nento ás
que pre enciúráo os crimes ou os ou virão con- Companhias dos homens trabalhadores dessa Altar, o que muito evita a frequencia delles: sou fandega, as quaes eu fôra servido mandar estaservido crear novamente·nessa Citlade huma Jun- beleceI' pelo alvará de 25 de Abril de 1818: houta de Justiça que será composta de vós, como Pre- ve por bem approvar pela minha real resolução
sidente, com voto de desempate', sempre que fÔl' de 2 I do mesmo corrente mez as sobreditas COIlnecessario votar, do·Ouvidor dessa Comarca, que teúdas em 55 artigos, que com esta se vos remetserá o Juiz I\.elator ,. do"!!· Juizes de F' ra dessa Ci- tem por copia, assignada pelo Conselheiro Escrivão do sobredito Conselho ,.as quaes vos or~ade e das Villas,mais visinhas, na falta destes de
Advogados de melhor nota e que Olereção o vos- deno façais cumprir e guardar assim, e da messo conceito, ou dos- Vereadores, quando' não ma· fórma que nellas se contém, em quanto eu
heilUvcr Aclvegados de boa nota, vi,ndo sempre a não mandar o contrario. E1-I\.ei Nosso Senhor o
ser formada de seis votos, e vencendo-se as con- màndou por seu especial mandado pelos Minisdemnações de dez annos de degredo para cima' POl' tros abaixo assignados, do seu Conselho e do de
quatro votos conformes, e por tres em todos os sua Real Fazenda. -l\lanoel J osé,de Souza Fran"casos; e ,'efi.ficando-se .a reducção nos termos do ça a fez no Rio de Janeiro, aos 26 de Agosto de
1820. Joaquim José de Souza Lobato a fez esassento de 9 de Abril de 1659'
CI'evér.
Francisco Baptista Rodrigues. -AclzaNesta Junta, que vos convocareis, quando pela
occorrencia dos processos e réos presos vos pare- se a fl: 164 e 169 v. do Liv. de Consultas na Secrecer necessariõ, sel'líõ julgados nreve e summa- taria do Imperio.
riam ente os réos de todos e quaesquer crimes ,_ CONDIÇÕES ou regimento 'po", onde se deverliõ regular'
salvo os ele lesa-l\Iag~stade, de primeira carreça,_e
as Companhias de Izomens t/'aballzadores, 11ovamenque não forem e.cclesiasti'~os 'ou militar.es; qJle
te cread.as para a A lfandega desta 'Côrte pelo alvagozem do privilegio do fôro, sem exeep.ção, de
.tcllie 25 de A/J7'it de 1818, as quaes se achão apqualidade de brancos, indios, ~Iatos e pretos;
provadas por Sua 1I1ágestade, em resolução de 21
sendo_p,rimei~o ouvidos com sua defeza em tem-de A gosto de 1820, tomada "em cORsulta ,do Conpo breve na fórma da lei do Reino; e as sentenseUlo da Fazenáa de 18 do·mesmo mez e amIO.
ças que se,proferirem nesta conformidad, seMõ
executadas, sem que' se suspendão senão pelos
I . ' Que a administração das GOIl\panhia,s ser!l
moLivoOs declarados no S IIJ do -alvará @ 15 de entregue ao contra~tador e seu socio~ por .t'Dl-

----
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'po de tres anno~; que as mesmas comtJanhias'sejãó tres, e que cada huma dellasse componha de
hum numero sufficiente de homens trabalhadores,
para o fim de ha,'er semprE: hum prompto sl'niço' e expediente no trnhalho que lhes he relati "a,
e serttô pagos por conta delles contractadol·es.
Mas quando, por omi~_ão deste, falte gente sufficiente ao trahalbo do dia, o Juiz da Alfandega
·mandará prover o sel'Viço de mais gente ú custa
-dos mesmo contractarlores,
2.' Que ao abrir da porta ela Alfandega o
'Contractador e seu socio, ou seu delegados se
achem sempre promptos com a sua.gente, para
desde logo a dirigirem e applicarem ao seu competl'ote trabalho.
5." Que a ponte da Alfandega, oode as mercadorias se descarregão, ,seja fechada e.tenha hum
, Fiel de vigia', P,(go pdn Beal Fazenda, e que nr.!la se não per'milta liC3rn)ercadorias algumas com
despacho ou sem elle, de hum para ontro dia.
4.' Que as mercad rias sejão impreterivelmente recebidas e postas em 3'I'.rec'aJação no mesmo
dia da sua Ilescal'ga, para Q Ilue'serú obrig.Hlo o
Juiz a concorre", não só dando as ordens todas
que forem precisas "mas fazenll0 regulai' tamhem
as descargas de bordo diariamente, segundo o
tempo dcstinado ao trafico da mesma .Alfandega,
e o que lhe r.epresentar o CQntractador ou seu
soc~o.

5," Que os ufficiaes da Alfandega, a cujo 'cargo eslherem (\s chaves das portas, se não possão
retirar, ainda mesmo qne o despacho se tenha
finalisado, ,sem qne primeiro' seja chegada, desembarcada e recolhida nos armazens re~pectivos
toda a descarga que se determinou para aquelle
dia.
6.' Que os officiaes dr.stinados para a' conferencia da descarga e 'para a uscalisaçao da anecadação, e$lcjão sempre promptos para se não demorar por sua culpa a recepção das mercadorias
desembarcada,
7'" Que a ca(go dene con'tractador e seu socio
fiquem toúos os armazens da Alfilndega em que
se recolherem faíl'nô:.ls, e igualmente a distribui..
ção das Il"~ devem ir para eada hum delles, fa7.endo-as arrumar em cocllias separadas, de maneira
que seja facil encontrar-se o volume que se pJ:etender, para I) que tará collocar os mesmos volume com as marcas para a parte de fóra.
8." Que huma das companhias seja denominada da descarga, e que a ella só pertença o trabalho' do guinrla ·te, \l conoueção dos "olumes para
o 'aqnazens, a descarga ~e todos os generos. e
mercadorias de esti,'a; e todo o trabalho fin,almente nas rccxp0l't:g:õcs .
. 9." Que h.l\'endo all'é.lCado ti ponte lIa Alfandega qualquer e.mhal'cl}ção com mercadorias, o
:"uarda contluctor dp.llas faça immediatamente ent 'e"'a da folha ou guia. '1ue as acomp'lnhou ao official destinado po,"i\ a sua conferencia, e tanto que
este mi' pre ente com elle contractader, seu 0cio ou agente" prin.cipiará enlão a companhia da
descarga a iça-las para ci!? a da mesma ponte, onde serúô totlas conferidas c'c:\1aminadas ~elo ·reti rido omcial, e por elle contractador, seu socio

ou agente" a vista da mesma folha ou guia, marcantlo-se llella toda e qw.lquer alteração que nos
volumes Sll encontrai', porqne daquelle acto em
diante principiará a rcsponsabilidade commettida
do extra "ío; que, concluído este exame,' seja
aquella folha on guia a~5ignada pelo ófficial que
fez -a con-ferencia, e por ell e cootractador, seu
sncio ou agente, ad \'ertindo porém que a falta
de~ta assignatura o não di~pensará da responsabilidade, porque sempre se- rcputarú as~ignada a folha para esse elTeitó, e que depois de se ter pos~o
ali no volume a tlata da sua entrada.e a contramarca do navio que o descarregou, a mesma companhia o conduza para o.respectivõ armazem, e
delle faça entrega 110S seus competentes fieis; que,
aconter:endo achar-se qualquer alteração ou falta
na folha O~I guia que acompanhou as mercadorias,
e ' e acontecer' descalTegar-se qualql1er volume
arrombado, ou que pareça ter siJ0 bulido, o faça
logo. cienle na l\iesa Grande, e conduzão aquelle
volume para a l\iesa da Abertura, para ali se proceder in1[I~ediatameDte, como he do costume nesses casos.
I (),'. Que em toda a descarga que se filei' para
armazens fóra da casa da Alfandega, se. siga a mesma formalidade acima descl'ipta na sua al'recadação ,·e que as cha ves pertencentes a esles armazens 6quel11 sempre gual'dallas, senuo possivel no
cofre respectivo da Alfantlaga, e não o sendo,
fiquem então no poder e guartla dos seus respecti vos fieis,
11.~ Que o despacho da estiva se fará sempre
com acli vidade .e promptidão, e 'que findos 05
exames, e tomadas as notas precisas, se mande
largar logu o barco que conduzio-aquellas mercadorias, não só para ual' o seu lugar a outro, mas
para a companbia as ir descarregar onue lhe tiverem iudicado, c ali se proceder á conferencia e
averiguação que fór precisa.
12.' Que se os donos porém ql.1izerem que a
dita fazenda de estiva seja recolhida dentro dos
a.mazens da Alfandega 011 fóra delles, pagal'úô
de cada hurrr quintal, sejão pouoos ou muitos os
dias qne ahi estiver recolhida, a quantia que
aclia nte se di rú.
15.' Que esta companhia seja finalmente a,visada para ir receber nos armazcns e deitar fora
delles e embarcar tQdos os volumes de ·mercadorias e generos que :;e pretenderem reexportar.
1{~.à Qne elle contl'3ctador, seu socio ou agente, receba dos donos dos ,'olumes pejo trabalho
hraçal desta companhia: por cada huma paca,
caixa, pipa, barrica e fardo granue, 4~0 rs.; por
cada huma sacoa, banil, {ardo ppquenlJ, caixa
'ou caixote, 2401'S.; por' eada hum Iluintal de
peso, 1201'S.; e por este preço de 120, se regularúô todas as n'lais miutlezas. E para qlle esta
recompensa do seu tr2.'balho seja exactamente sa.
tisfeita, o admini, trador da estiva e os officiaes
conferentes da p<>rta da AlfanJega niio deixaráõ
sahir fazenda alguma despachada, gem que primeiro o 'seu dono lhes faça legalmente constar
que esm companhia está paga do seu respecti~o
trabalho.
' ."
. .
15.p Que seráõ da pbrigaçãp do contractador e

.-.

seu sacio, as despezas dos guindastes, seus concertos e reedificação del~s, e fical'áõ cessando as
prestações que actualmente se pagão para os ditos guindastes', pOl'que estas ficão substitui das
pelos preços acima á'J.,hiLrados.
J 6.' Que oulra companbia 'seja denominada da
arrumação, e que a ella só pertença receber os
volumes ú porta dos armazens, cuidar na sua devida arrumação e deita-los róra dclles quando
'pela mesa grande mI' determinado.
17," Que elle contractador e s.eu sacio tenha
em cada hum al'mazcm. bum fiel seu e pago á sua
custa, além daquelte que em cada hum ha de
- existir por conta da Real Fazenda, e que hum e
outro tenha o seu livro pl'opdo numerado e ruhricado, e acha ve respecti va ao eu 3rmazem,
que ambas ficaráõ guardadas no cofre da Alfandega, concluido que seja o tempo do uespacho.
IS." Que hum e outro fiel forme immediatamente cada hurp em seu livro a entrada dos volumes que forem recebendo nO seu aL'mazem com
todas as especificações precisas e es enciaes.
1 Çj.' Que os .fieis não deix~m sahir do seu ilrmazem "olume algum sem ordem expressa da
mesa grande communicada por escripto, e endo-lhes assim dirigidas procedão logo no 'e.~ame
do conhecimento que se lhes apresentar, e se he
ou não o proprio dono ou seu agente que o pretende. Não tendo pois encqntrado duyjda formem as verbas da sahida ú margi;lm das sua~ entradas e as assigqeq:l com aquel1e a quem o entregarem.
20.' Que todo o volume de fazenda que se enconlrar fóra dQs armazens da Alfandega sem ter
. precedido ordem da l\lesa Grande por escripto,
se reputará como desencaminhado; os respectivos fieis seráõ punidos, e o contractador e seu sacio obrigados a pagar o "alol' da fazenda que contiver e os direitos em dohro.
21.' Que o Juiz da Alfandega mande fazer a
• mais exacta entrega de tudo o que exislir em arrecadação ao contract'-ldol' das comp nhias e seu
sacio, franqueando-lhes para seu legitimo conhecimento todos os linos das suas entradas e
todos os elÇame~ que elles prefenderem.
'
22.' Que a terceira companhia seja denominada c\a abertura, e que a ella só pertença ir buscar
os voh:lmes á porta dos armazens de que tiverem
sahido, conduz~-los ú Me a d·o seu despacho,
abri-los, conlar a Cazenda que contiverem, transporta-la á casa do seUo, e leva-la finalmente dali
p,ara a porta da Alfandega depois de despachada.
25." Que .os officiaes, a cujo cargo estiver a
abertura dos v.olumes, mandados sahir para alia,
.a fação com .toçla a pmmptidão, e findos que sejão o,s se~s exames, mandem logo fechar a fazenda ou conduzi-la' para a ~~a do selto, se delle
pr.ecisar. Que e, porém, na pl'esença da l\1esa
~e seu despacho úcar qualquer ~'olume de hum
,d\a para outyO sero se abri:Ji, -elles officiaes sarúõ
.os responsa,'eis de todo o extravio que ali possa
hayer par, com O cootractaclor das eompanhias
,e seu s o ç i o . "
.z4·" Que na cas(j. óo· sello se forme assento de
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entrada e de sahida a todas as fazendas que ali se
introduzirem.
25.' Que elle contractador, seu sacio ou agente receba dos propl'ios donos das mercadorias
despachadas, na occasião do seu despacho, pelo
trabalho braçal das duas compapl1Ías da arrumação e abertura: pOl' cada huma paca, caixa, pipa, barrica e fardo grande, 4So rs.; por cada
huma sacca, barril, fardo .pequeno, caixa 011 caixote, 240 rs.; pai' cada hum quintal de peso,
120 1'5.; e por este mesmo 'preço de 1201'S. se regul3l'áõ todas as mai miudezas. E para que este
pagamento lhes seja feito com toda a promptidão,
o porteiro da porta da sahida da Alfandega não
darú passagem a fazenda alguma, sem que primeil'o no bilhete uo despacho della se ache assignada pOr elle, contraota(lor, seu sacio ou agente a
quantia que lhes pertence pelo seu respectivo trabalho.
•
I
26." Que o contractador das comp~Dhias, seu
sacio ou agente possão applicar os homens destinados a huma companhia, quando não tiverem
que fazer, úquetle outro trabalho que delles precisaI'.
_ 27," Que elle contractador e seu socio ficão respons.aveis por todo e. qualquer exlravio commettido dentro da Alfandega e dos seus armazans, e
dentro do pra~o de 15 dias deverúõ satisfazer a
importancia a seu dono, e os direitos ú Real Fazenda, ainda no caso de provarem queU\ foi o extraviador, porque essa pro,'a só lhe conferirú o
direito de a poder haver da J;lessoa contra quem
o produzir.
.
.
28." Que elle contractador e seu sacio unicamente deixarúõ de serem os responsa veis do extravio no caso de fogo, anompamento de portas,
damnos de anria de cupim, de ratos e de outros
semelhantes, em que nada influe a boa arreca:
dação.
29" Que eUe cqntractador e seu sacio se prestará a verificar todos os mezes~ e quando pelo
Juiz da Alfandega lhe fôr ordenado, a existeocia
dos yolumes que por balanço deverem existir em
sua guarda.
50." Que os donos das mercadorias pagaráõ a
eUe contractadol', seu sacio ou agente, de cada bum
"olume posto em arrecadação, sendo grande, iste
be, que precise de quatro a seis homens para se
mover, 2401'S., sendo menor, 160 rs., e sendo
mais pequeno, 80 rs. ; e as.sim mais dos geoeros
que se despachão por estiva, e que os donos quizel'em recolher na Alfandega, dentro ou fóra dos
seu ar01a~ens, 80 rs. por cada hum quintal, cujo
producto será recolhido em hum cofre separado,
pal'a se di.vidir no fim de cada mez em duas partes \guaes, huma para cUe contractadol' e seu sacio, como eqnivalente da sua responsabilidade e
ordenado dos fieis dos arma~ens, entregando a
outl'a me~a~e ao Thesoureiro da Alfandega, como
pertenc..ente á Real Fazenda, para concerto dos
. armazens da me ma Alfa,t;ld.ega e lugares de outros" quando sejã6 precisos.
31." Que a eUe contractador e seu socio lhes
fica sendo permittido, para evitar a in,troducç~o
que pôde haver na Alfandega e nos seus armazens,
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e outl'OS quaesquel' individuos que não sejão os
las cornpanhi,!s contl'actadas, o assignalar cada
hum dos seus respecti vos t~balhadores com huma cb<Jpa de metal numel'ada, que lhes possa servir de divisa e distinc,ção.
52. > Que ao Juiz da.AHandega fica commettida finalmente a autoridade de (~iel' 'executar em
tudo ,as obrigações dellç contl'actador das companhias e seu socio, e. ele dar-lhes os auxilios que
pl'ecisarem e reguererem. para o ·,e.X:acta cum~
primento do que se at!hadctermiÇl~do nestas conl1ições ou rcgimento, e para .serem satisfeitos de
todo aquelJes estipendios que nellas tambem se
lhes arbitrão.
•
33. > Que ao contractador e seu socio e todos os
mais empregados na adrniniólração das mesmas
companhias, se concedem os me ~os privilegios
qae e tão concedidos aos rendeü'os das rendas
reac', não estando der0S"\ldos em pàl'te ou cm
todo.
'
O Conselheiro, Joaquim José de Sou,za Lohato·.
\

,

OPFICro DE

28

..

DE AGOSTO.

Manuscrípto authentico.

Sendo necessario que nesta Contadoria Geral
haja hUlU inteiro conhecimento de todas <JS 01'dells e pI'ovi ões que a respeito de negocios pertencentes á Real Fazenda se tenhão expedido ús
Jivcr::as Juntas desde as suas creações; V. S. f<Jrá
extrahir as referidas ordens ou pro visões que pelo
Real Erario de Lisboa se remettêrão á essa Junta,
desde a sua cI'eacão até a do Real Erado nesta
Côrte, l'emettell<lo-as juntas o u ii proporção que
se forem extrahindo, O que participo a V. S" P')l'
ordem do IIlm. e EXOl. Sr. Presiclente do 'Real
Erario, e muito 111é retommcnda a sua pontual
e breve execução. Deos gnarde a V. S. Contadoria Geral da terceira Repartição do Real Erado,
em 28 de Agosto de 1820. - João Carlos COl'l'êa
Lemos. - Sr. Venancio José de Azevedo Bello.
- Ea;trallido do Liv. de Reg. Geral das Ordens ~a;
pedidas â Jllnta dCL Fazenda da Bahia; a fi: l7'
f

DECRETO DE .2, DE SETEMBRO.

l\Iauuscripto \\utbentico.

Hei por bem que o Professol' de primeiras letras e grammatica franceza dos Colonos ~uissos
da 'ova Friburgo perceba 120 ' r ., e o da al'te
'\eterinal'ia da mesma Colonia 100.' rs., ambo
annualmente, a titulo de gratificaç.ão, pela folha por
onde e pao-ão os ubsidios aos mesmos,Colonos.
Thomaz Ant@nio de Villanova POltugal, etc. Palacio do Rio de Janeiro, 'em 2 de Setembro de
1 20. - Com a rubrica de El-Rei Nosso Sénhol'.
- Ea;t"ahido do Liv. 6" de Reg. de Decretos dos
, no de 1820 a Outubro de 18'21, a fi. 5,.
ALV ARA.' DE

4.

DE SETEMBRO.

Cal!. Braz. - Delgado.

Eu El-Rei faço aber aos que este alvará com

força de lei virem, que, sendo-me pl'e ente, em
cOllsulta da iUesa do illGJ.-l Desembargo do P<Jço, a
necessidade que ha de se creal' huma Villa na
Freguezia de Nossa Senhol'a da Conceição do Alferes do Termo de'ta Cidade, a fim de facilitar
aos seus habLtantes,. que passão de oito mil, a
mais prompta administração da jusliça, e obviarlhes os graves incommodos e prejuizos que experimentão em virem f,'equentemente a esta Côrte demandar os sêus recursos, na distanoia de 25
a 50 lego as ; e ,'eriticando-se, pela 'ilíformaçõ'es
do aClual OU"idor da Comat:ca, dstol'ia e averiguações legaes a que elle pt'oeedeu, não haver
outro algum local dentro daquella Freguezia màis
adequado para nelle se erigir a dita Villa, do que
o que o[cl'ece o sitio denominado doPaty, não ()
por ser o mais prano e mais centl:Ul,. e cruzarem
ali as estradas das outras Freguezías con visinhas,
que devem constituir o Districto da me ma Villa,
mas tambem pOI' se acharem nelIe jú estabelecidas
muitas habitações que fOl'Olão huma especie de
Arraial, com capacidade e proporções vantajosas para novos edificios, sendo por isso o
mais proprio para o assento da Igreja Matriz, e
consequentemente para' a mais 0pportuna e facil
administraç'do dos sacramentos; tendo con::icleraçã-o a todo o referido e ao mais que se me expôz'na mencionada consulta, em que foi ouvido o
D,!lsembargador Procurador deminha Corôa e Fazenda: hei por bem crear no sobredito lugar do Paty
huma Villa com a denominação de-Villa do Paty
do Alferes - que tera por termo todo o tCl'l'itorio
entre as Villas de S. João do Principe e de g, Pedr-o de Cantaga·llo; limitando-se· ao norte pela
SeITa da 'lVlantiqueil'a e pelo Hio Parabybuna, e
ao sul pelo. seguimento,ela Serra do Mar e Cordilheira do Tangoú, ficando porém excluida do
mesmo Termo a Fl'eguezia de Nossa Senhora da
GIOl'ia (le Valença, que j,ú fui servido mandar eri- •
gir em Villa.
A Camara da predita Villa do Paty do Alferes
se compol'á de dous Juizes Ordinarios, trcs Ve- •
reaelores·e h/lm Pr.ocurador elo Conselho, que sou
servido cl'ear para ella, assim como a dou AImotacés, dous Tabelliães do Publico, Judicial e
Notas, hum Alcaide c o Escrivão do seu cargo; ficando annexos ao omcio de primeiro Tabellião os dre Escrhão da Camara, Almotaceria e
Sisas; e ao de segundo Tabellião o de Escrivão
dos Orl'ãos. Os quaes empl'egos todos seráõ exercitados na con formidade das leis e regimentos que
111es são respecti vos.
-,
Ficarúõ pertencendo ú Cam ara da mesma VilJa
todas as rendas relativas ao mencionado territorio, que <Jté agora pel'tencião ao Senado da Camara desta Cidade, de cujo termo he desmembrada; e para seu patrimonio lhe serúõ concedidaS', pela i\iesa do meulDesembargo do Paço, duas
sesm(\rias ~e meia legoa de telTa em quadro cada
huma, conjunctól) 0,11 separadamente, aonde as.
houver desembaraçadas, as guaes afCamara, depois de llayidos os respectivos titulos pelo expediente ela mesma i\les<J, poderá aforar~em pequenas porções por empl'azaafentos perpetuos com
fóros razoa veis, na fórma 'da ,.lei de 25 de Julho
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de 1766, e com o laudemio determinado na 01'denácão do Reino.
O "t\linis~ro que fôr encal'l'egado da erecção da
llita Villa fará'lavantal' pelourinho, casas de camara., cadêa e mais officinas debaixo da inspecção da Me a do meu Desembargo do Paço, e á
custa dos moradores da mesma Villa e seu Termo.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,
em 4 de Setembro de ~820. -REI com guarda.
- COl1~ os registos competentes.
l'ROV1SÃO. DE

7

DE SETElUllRO.

• Manuscripto aulbcntico.

Thomaz Antonio de VilJanova Portugal, etc.
FaçQ saber ii Junta da Real FazenlJ,a da Capitania
do Maranhão', que Sua Magestade El-Rei osso
SenhO!', por sua real resolução, tomada em
consulta da Mesa da Coosciencia e Ordens, sobre
o requerimento do Padre Antonio Rodrigues de
-Oliveira T&zo, Vigal'Ío da Fl'egllezia rle Nossa Senhora do Rozario da Ribeira de ItapiQurll ~ foi
servido determinar que pelos reaes cofres dessa
J unta se contribua com a despeza necessaria para
a Capella Mór da sollredita Igreja e para se
apromptarem os ornamentos precisos, não excedendo a sobremencionada despeza a quantia de
1:600r'tf> rs. O que se participa á Junta para assim
o ex.ecutar, como por e til se lhe determina, sem
dU"ida ou embaraço algum. Corlos José Coelb@
-a fez no Rio de Janeiro, em? de Setembro de
1$20.-;-J050 Cm'los Corrêa J,emos, no impedimento do Contador Geral, a fez escrever. -Tho-'
maz Antonio de Villano:va Portug·al. -Extrahiela
do Liv. de Reg. elas 01'dens expedidas cí Junta da
Fazenda do llfamn/liio, a {l. 8 v.
DECRETO DE

7· DE

S·ETEMllRO.

1I1anuscripto aulhentico.

A1tendendo ao que me representou Guilhel'lue
Bal'ão de Eschwege, sobre o auxill"o que precisa
o estabelecimento de mineração formado na Capitania de ~hnas Geraes, por humacommissão que
mandei organisa.r pela carta regia de 12 de Agosto de 181? .. por não ser possivel ter jil pl'oductos pelas difficuldàdes que se encontrão p.a explo]'ação das Minas: hei por belll que, pelo Junta da
Fazenda dá sobrediLa Capitania, se pre te a aquelle estobefecimento, por tem po de 2 annos, 100:t/J
rs. cada mez, ucando depois a importancia deste
supprimento como acções para a minha Real Fazenda. Thomaz Antonio de VilIanova Portugal,
etc. Palacio. do Rio de Janeiro, ? de Setembro
ue 1820. -Com a rubrica de El-Rei. - Acha-se
'a (1.. 1 do Liv. 2 dé Decretos da segunda Repm·ti{:ão
do Tltesollro Nacional.
Ai.VARA.' DE

9

ração que, endo a ViIla das Lages a mais meri
dional da da Provincia de S. Paulo, pela granue distancia em que se acha da Copital, nao púde ser promptamente ,occorrida com opportunas pro \ fdencias que a fação elefar- e do estado
de decadcncia em que se acha, procedida uo repetidos, damnos que os Indigena ehagen' sous
visinhos tem feito no seu territorio, e que reunindo-se ao Governo da Capitania de Santa Catharina', <londe pode ser mais, facilmente auxiliada, se tornarflõ men os atrefidos aquelles malf'azcjos selvogen , e talvez se sujeitem ou e retirem, deixando os colonos com a segurança precisa para se aprofeitarem da grande fertilidade
das terras do Termo da mesma Yilla, regadas por
muitos rios e debaixo de hum clima temperado
e sadio: hei por bem desanuexar a mencionadá
Villa das Lages e todo o seu Termo da Provincia
ele S. Paulo, e encorpora-Ia na Capitania de Santa Catharina, a cujo 'goTel'l1o ficará el'ora em
diante sujeita.
E este se cumprirá como nel1e se contém. Pelo
que mando, etc. Dado no, Palacio do Rio de Janeiro, ao 9 de Setembro de 1820. - REI com
guarda. -Thornaz Antonio de Villanova PorLu-'
gal. - Com os "egistos competentes.
PROVISÃO DE

10

DE SfiTInlBRO.

lIIanuscripto aulhenlico.

Tl10maz Antonio de VillanoTa Portugal, etc.
Faço saneI' ii Junta da Ac1mini traç,\o e AlTecadação dã Real Fazenda ua Provincia do Piauhy,
que, senClo presente a El-Rei Nosso Senhor que
o actual Escrivão e Deputado dessa Junta, Antonio Maria Cáu, mandar.1 affixar editaes para e
arrematarem os contractos reaes, .que neste anno
o c1evião sei',. sem que para isso prece.desse deliheracão da Junta; foi o mesmo Senhor senido
mandar deG!arar á Junta, que,.sendo huma das
mais essenciaes obrigações a arJ'cmatações dos
l'eaes contractos, não devc proceder a ellas sem
hum inteiro conbecimento do estado dos me mos
contractos, não se affixando editaes sem que antes se tenha mui maduramente deliberado sobre
tão importante objecto, sendo por i so DlUitO
digno de reprehensão o precipitauo procedipiellto
do referido Escril'ão, o qual, no augusto nome do
mesmo Senhor, será por essa Junta ádyertido,
para não reincidir em semelhantes ca os, sem
que assim lhe seja determinado pela respectiva
Junta. O que se lhe participa. para sua intelligeecia e execução. Jooquim Evaristo de Campo
Quaresma a fez no Rio de Janeiro, em Iode Setembro de 1820. -João Carlos Con'êa Lemo ,
no impedimento do Contador Geral, a fez e crever. -'Thomaz Antonio de Vill an 01' a Portugal.Extrahida do Liv. de iReg. das 01'dens expedidas fi
Junta da-Fazenda de Piau!tJ', a {l. 4 v,

DE SETEMBRO;

Coll. Braz. - Delgado.

Eu EI-Rei faço sa~er aos que este alvará com
força: de lei virem, que, tomando em conside-

PROVISÃO DE

11. DE

SETEMBRO.

lIIanu-scripto authentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni-
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de Portugul, Brazil e Algat'res, etc. Faço sabei' a ,·ós, Juiz e Officiaes da Camara da Villa de
ltabail(na, flue., sendq vista a vossa representação
rle '2 de Ago to do anno passado, a fim de fazerdes
huma demarcaçã.o de campos e mattas para inteira observancia da minha pro1'isão de Iode Junho de 1816, para se fazer em aberto e scm cerca a cultura e la,'ouras dos morador.es de sa Villa' e sendo sobre clla ouvido o De embargador
Procurador de minha Real Corôa c.Fazcnda, precedendo in formação do Governador e Capitão Gencral dc sa Capitania; sou' ervido declarar-vQs
que podeis proceder ii mcdição e delflarcação' requcrida, resenando tres lego as da beira das mattas para dentro .para a crcação dos gados, e dahi
para..o centro das mesm~s Q13ltas para a plantação e Jayouras. El-Ilei ~?sso Senhor .0 mandou
'pelos iUinistros <\jlaixQ as ign,ados, dG seu Conselbo e seu D~seníbargadores do J?aço. João Pe91'0 Maynard da Fonseca e· Si! a fez no Riu ~~
Janeiro, a 11 de Sete,mbro de 18.20. -~ernard(l
José c]a Cunha Gustn~o e V<\. çonceJlo&.-Aptonio
Rodrigues Velloso dj:l Oliveira. -=--Acha-se a p.. 50
v. e 51 do Liv. 5° de Reg. das Ordens que se expqO

•

dem pela Mesa d.o Desembargo do Par:o.
AVISO DE

11

DE SETEMBRO.

Manuscripto authenrico.

Illm. e Exm. Sr. - Constando na augusta presença de El-Rei Nosso Senhor os pl'ogressos feitos peJos alumnos.da !lova aula ,de desenho esta.,.
belecida no Arsenal do. Exercito , para ensino do~
ílprendizes do mesmo ArseQal; e altendendo o
me mo Senho'r ao quanto he necessaria esta arte.
a todos os trabalhos mecanicos: he senido ordenar que na referida aula se admitlão ao seu estudo todas as pessoas que delle se C(uizerem apI:oveitar, não obstante não serem dos mcncionado,s
apreodizc . O que participo a V. Exa. para o fazeI' pre ente na Real Junta da Fazenda dos Ars~
,senaes do Exercito para sua intelligencia e execu, ão, p!'evenindo-a de Rue assim se manda publicar na g'azeta, a fim de chegar a noticia de to,
ao . Deos guarde a V. E 4 a. Paço, em p d~ Se~
tembro de 1820. --:: Thorn,az 'Antonio de Villanovq I
Portugal. 1'. Vicente Antonio de O\iveira. 4clta-se a (l. 24 v. do Liv. 4 de Reg. dOS4Vi~QS di,
"igidos á Junta da Fazenda do 4rsenal do Ex~rci~o"

Fabricas e Fundir:ões,
DECRETO DE

12

DE SETEMBRO.

Manuscripto authentico.

ijei por bem que pela folha ecclesiastica da J unta da Fazenda, da Capitania de Minas Geraes, se
pa,"'ue anpualmente ao Padre José Pereira Lidoro,
a titulo de gratificação, 200:tj) rs., em quanto não
fUI' empregado pela Il;leljma Junta no serviço da
ita"a di"isão do Rio Docc. Thomaz Antonio de
Villanova Portugal, etc. Palacio do Rio de Jan 11'0 em 12 de Setembro de 1820. - Com a rubrica de EI-Rei. -Ácha-se a p.. 2 eto Liv. 2 de De-

CTfttos da segunda Repartir:ão do 'fhesouro Nacionr;.l.

.

RESOLUÇÃO DE

13

,
DE SETEMBRO.

Manuscripte authentico.

Senhor. -Em obsenancia do aviso regio expedido pela Secretaria ~~ Estado dos Nc,gocios do
Reino Unido no dia 18 de Novembro do lInno
passado, faz csta l\Iesa do Desembargo do Paço
subir á presença augusta de Vo sa i\ll1gestade os
autolj de embargo processados sobre hUqla pcdreira, entre partes Juliãá José de Oliveira ê J Q é
Francisco das Neves, que o Ou,idor da Comarca, Joaquim José de Queiroz, remeltcu a esta
iUesa pal·a se íu ti ficar do facto que motiYára o
sobredito a viso rcgio acerc.a do embaraço pesto
a obra do cáes, que por ordem immeuiata de Vossa !llagestade, commettida ao Brigadeiro Francisco Manoel da Sil \'a e 1\lello, se estava fazendo
e fa~ ao mesmo tempo subir tamb,em á presença
augusta de Vossa l\lagestade'todo'S os processos e
denuncias pendentes sobre terrenos da beira mar
desta Cidade, no JLlizo dos Feitos da Corôa e
Fazenda da Casa rIa Supplicação, que pelo mesmo
aviso regio se mandárão avocal' para Vossa 1\lagestade determinar sobre e;;te objecto o que houver por bem, e fi vis~a de tudo det~rmil1al'ú Vo sa
l\lagestade o'quc fôl' servido. llio d~ Janeiro, 4
de Fe\'ereiro de 1819. -Botelho. -Cunha.Velloso, - Andrada. - Foi voto oDesembargador
1\10nsenhol' Miranda.
Resolução. - Fiquem sem eITcito as denuncias,
observando-se a resolução da data desta, tomada
em oonsulta do Conselho da Fazenda ue 24 de
Abril de. 1820. - Palacio da Boa Vista, 13\ de
Setembro de 1820. - Gom a rubrica d'El-Rei
o Senhor D. João VI.
RESOLUÇÃO DE

13

DE SETEMBRO.

l\Ianuscripto authcntico.

Senhor. -Em cumprimento do regio a viso de
14 do corrente mez., expedido pela Secre,tari'a de
Es.tado dos :rwgocios do Brazil, leva -esta iesa á
presença augl;lsta de Vossa 1\1agestade os dpus alvarús {?assados a José !liontçiro da Silva, e a João
Francisco da Silveira, da administração vitalicia
dos tel'l'enós que denunciarão juntamen\e com os
õutros, que"ossa Magestade .foi servicjo m,andar
reformar POI' se haverem casualmente damnificado. Vossa l\1agestatle determinará o que ,rr,r <lo
seu real agrado. Rio de Janeiro, ~o çe Abril de
í 818. -l\1onsenhol' Almeida. -l\1onsenhor l\lir~nda. -Botelho. -Cunha. -Andrada.
'
Re'solufão. - O,bserve-se a re'sol!1ção da data
desta, tomada em consuLLa de 4 de Fevcr.eiro de
1819- Palacio da Boa Vista, 15 de SClembro de
18~o. Com a ruhrica de Sua Magestade Fidelisslma o Sr. D. João YI.
RllSOLVÇÃ6 DE

13

DE S~TE?l}l}oRO.

l\Ia.nuscripto authentico.

Baixando ao Conselho o d-.ecl'eto d,e ~~ 1 de Ja-nC~J;o de 1809, pelo qual sellland9.u qll,c~ d'll'0i"

ANNO DE 1820.
das necessadas averiguações sobre os terrenos
que a Real Fazenda possola nos sitio~ da Gambôa
oe Sacro do Alferes, os aforasse a quem mais offerecesse para edificar casas e trapiches ; encarregou este Tribunal ao Conselheiro Antonio Çomes
Pereira da SilYa deste exame, assistido 'do Tenente Coronel de Engenheiros, Henrique Isidoro
XaYier de Brito, e depojs de seriàs averiguações
in formou com o auto de vistoria que juntára,
não ha"el' naquelJes sitios terreno algum qlIe pertencesse ii Real Fazenda, exeepto o que o mar
na SUil ,rasante deixava, e que o tornava a occupar na enchente. Entretanto, requereu a Sua
l\lagestade Jo.ão de Almeida Brito, que sendo se~lhor de hum a chacara naquelle sitio, possuida
ha muitos annos pelos seus antepassados, era
agora npprimido com denuncias injustas de pessoas dolosas e litigantes, e por isso pedia fi Sua
M.agestade houvesse de mandal' consultar por este
Trihunal ii face do citado deel'eto, para se julgar
-não ser comprehendido o sel:rpredio entre os.que
se notão da quali'dade de marinhas, em cuja denominação se fundavão as denuncia , pua eifeito de continuar na pacifica posse delle. Depois
das informações do sobredito Conselheiro, e do
Juiz dos Feitos da Corôa., e respo tas do Procuradvr da mesma e da Fazenda, pareee ao Conselho, conformando-se com a informação e parecer
do Conselheiro Antonio Gomes Pereira da SiI"a,
a quem forão commettiiJos estes exame', que nos
referido sitios da Gambôa e Sacco do Alferes
não existem, da rua pal'a o centro, terrenos de1"olutos em que se possão verificar os aforamentos facult,ado pelo real decreto de 2 I de Janeiro
de 1809, sendo por conseqllencia, mantido o
supplicante João de Almeida Bl'ito no dominio e
pos e de suas chacaras esesmarias, de que g-oza por
si e seus ante-posslliuo-res desde tempo immemorial, em quanto não fôr legitimamente ouvido e
convencido, podendo cobrar de eus eolonos as
Tenda dev,idas e que se forem veneen~lo, na fórma de seus arrendamentos; dignando-se Vos a
lUagestade de mandar ob~tar ao progl'esso de taes
denuncias, ficando cm perpetuo silencio as que
já existem, e todas as causas que lhes são reJa ti,ras, por não ser conforme á indefectivel justiça
de Vossa l\'Iagestade que estes denunciantes tirem
com moelo o proveito ~e sua má fé, a titulo (le
zelo da Real Fazenda, procurando por este sinistro meio sub~rahirem-se ao cumprimento de,
obrig'ações que vantajosa e ,'oluntariamente oon·
trahirão, evitando-se desta maneÍl'a a multiplioi'dade de pleitos injustos que comsigo anastão i'11calcula,'eis males, tanto mais que est-as mesmas
causas se achão por ago'l'a ubstadas em virtude
do regio aviso de t 8 de Nnvembl'o do anno passa'do, oomo mostra a certidão constante do ultimo
'"llppenso ficando todávia d1reito salvo aos supplicados denunciantes para intentarem quaesquer
"!lcções que le,pitimamente lhes c?lmpetir jure proprio,. ou seja relativamente á propriedade dos
'ditos terrenos, -ou ás reoiprocas obrigações a que
'estão ligacibs. Ultimé\iIDente parece ,ao 'Consefho,
:que se possão constrnir armazens e 'tra'piches nas
praias da Gambôa. e ~acco do Alferes, tIa rua
TOAlO III.
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para o mar, com pontes para commodo embar- •
í:rue e desembarque dos generos do commercio ,
assignando-se em deferimento das petições constantes elo appen o n.... , e a outros quaesquer
que pretendão aquelJas braças que parecerem
competente com os fundos que puderem obter
para o mesmo mal', gratuitamente, ás grandes
despezas e trahalho que necessariamente deve
empregar-se nesta util con tmcção, á imitação
uo que está feito no chamado trapiche do_ couros
como se deprehende do mappa incluso, que nos
pdmeiro exames levantou o sobredito Tenente
Coronel Henrique Isidoro Xavier de Brito, conservando-se sessenta palmos livres de largura da
rua, e deixando-se espaço sllfficiente para logra-.
douros publicos, como estão seryindo as praias
de Valongo, de,'endo preferir nestas data os negociantes desta Praça, e ainda os moradores dos
mesmos sitio , que m~is possibilidade ti verem
para construir taes obra , que devem e[eetl,lal'
em certo e determinado tempo, pena de ficarem
os ditos terrenos devolutos pelo proprio 1'((cto,
para se poderem novamente dar a quem melhor
05 aproveite, dignando-se Vossa l\1agestade dar
a este respeito as de mais ptovidencia que lhe
parecerem justas. Rio de Janeiro, :3 de Março
de 182'0.
Resolução. -Como parece ao Conselho; e ao
Desembargo do l'aço ordeno fiquem sem effeitº
as denuncias. E quanto aos terrenos que e avançarem da rua.para o mal', para edificar o ciles,
se regule o Con elho pela dispo~ição do decreto
de 15 de Julho deste anno. Palacio da BlJa Vista,
13 de Setembro de 1820. -Com a rubrica de
Sua l\lagestade. - Licita-se no Liv. Iode Reg. de
Consultas do Conselho da Fazenda, a {l. 169 v.
ate 1:11 '
PROVISÃO DE
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DE SETEMBRO,

lIIanuscripto autbentico.

Thomaz Antonio de VilJanova Portu o-al, etc:
Faço saber ii Junta da Admi-mstração e Arrecadação da Real Fazencla , da .Ca~itania do Piauhy,
que, sendo presente a EI-Rel Nosso Senhor o
offiCio do Governador dessa Provincia, de 26 de
Junho do corrente anno, no qual expõe que, havendo representado e proposto a referida Junta
varias pro,ridencias a bem do real serviço, e que
nãó se tendo delibeIado sobre elIas, não obstante a utilidade que necessariamen'te devia resultar,
pedindo se resolvesse sobre hum tão importante
objecto, o que se julgasse mais conveniente aos
reaes interesses. Attendendo ao que foi o mesmo
augusto Senhor servido approvar as providencias
propostas pelo sobredito Governador, ueterminando se remettes em POI' copia a essa Junta,
plN'a que as faça pur em pratica com a mais exa~
ta observaDcia. O que se lhe participa para que
-assim o tenha entendido e o execute sem duvida
ou embal'-açlO algum. João Victorianno Colona a
fez no Rio de Janeiro, em 15 de Setembro de
182o.-João Carlos C~rrêa Lemos, no impedimento do Contador Geral, a fez escrever. - Thomaz 'Antonio de Villanova Portugal.
31
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PROVIDENCIAS propostas pelo GçJ'vernador da Pl'ovin• cia do P iauhy , approvadas por Sua JI!lagestade E IRei Nosso Senhor.
1.' As compras de todos e qu-aesquer generos
para fornecimento da tropa l hospital, reaes Fazendas e outras estações, se faráõ por despachos
lia Junta, po tos na relação, que delles se deve
fazer, expcdirIos .ao Inspector dos Reaes Armazens; que fará publico por editaes, para que os
vendedOl'cs compareção e ajustem, sendo presente á Junta o resultado destes ajustes, para resolver o que julgar conveniente.
2.' Depoi de comprados e recebidos nos reaes
armazcns com o competente conhecimento, requereráõ á Junta os vendedores a sua importancia, e no prefixo termo de tres sessõe'S se ordenará o pagamento, que se effectuará infallivelmente,
não se devendo por motivo algum alteraI' esta
ordem.
3.' O InspectoL' dos Reaes Armazens e Hospi~ taes, com anticipação de tres mezes, representará
á Junta o que fôr preciso para fomecimento daqueHas repartições, para que se tomem as medidas convenientes, a fim de que nada falte em
seus devidos tempos.
..
- 4.' Os objectos de pouca consid~ração·que se
co ·tnmão pedil' pela L'epartição do Insp~ctor, on
qualquer outra que não admittem demora no pagàmento, ou pela sua pouca entida~e, o~ pela
pobreza dos vendedores, seráo pagqs LmmedLatamente pelo Almoxarife dos reaes armazens.
5.' Succedendo não haver na Cidade alguns
dos genero necessarios para estes fornecimentos,
em Junta se deliberará a maneira CGm que se devem mandar ir sem risco da Rea 1Fazenda, e com
a maior e mais bem entendida economia.
6.' l"inalmcnte, a J nta deve pôr na mais exacta observancia a carta l'egia da sua instituição,
a im como todas 'as leis, decretos e ordens quc
acompanhárão, e' que em tudo lhe rôr applicavel.
Contadoria Geral da terceira Repartição do Real
Erario, em 15 de Setembro de 1820. -No impedimento do Contador Geral, Joào Carlos Corrêa Lemos. -Eximhida do Liv. de Reg. das 01'tlens expedidas á Junta da Fazenda dó PiauliJr, a

fl. 5.

rú entendido e cUl11prirá sem (lu vida alguma. Jo·sé Fernandes de Castrcfa fez nO'Rio de Janeiro,
em L6 de Setembro de 1820. -J oão José Rodri.gues Vareil'o a fez escreyer. -Tbomaz Antonio
de Villanova Portugal. -Extmhida a fl. 26 v. do
Liv. 6° de Reg. de P7"ovisãcs expedidas pela Contadorit( Geral da segunda Repartíflío do Thesouro.
RESOJ.UÇÃO DE

16

DE SETEMBRO.

Manuscripto anthentico.

Senhor.-l\iandanrlo o a"iso dc 18 do mez
proximo passado, expedirIo pela Secretaria de
Estado dos Negocios de Estrangeiro e da Guerra,
que esta Real Junta da Fazenda dos Arsenaes do
Exercito, Fabricas e Fundições houvesse de consultar com effeito o que parecesse sobre pretender Jo é Francisco da Sih'a, Sargento Mór Graduado de Artilheria, addido ao Estado !\laior do
Exercito e empregado neste Arsenal, a gratificação do mesmo soldo quc diz vencerem os oillciae J;llilitares empregados neste mesmo Arsenal,
procedendo esta mesma Real Junla aos devidos
exames, e sendo ouvido o seu Deputado Vicc-Inspector das Officinas, tem a honra de expôr a Vossa Magestade que os OfficÍ'acs do Estado Maior do
Exercito que tem servido, e ainda se"Yem neste
Arsenal, vencem, a titulo de gratificação metade
do soldo das suas patentes. O supplicante tem
24:jj) rs. de soldo correspondente ao 5eu ultimo
posto de Capitãó d~ Artifices; parece, por tanto,
ser de justiça que se lhe cünceda a gratificação de
12:jj) rs. mensaes, ú semelhança do que se tem
praticado com outros Officiaes do Estado !\laior
do Exercito empregados neste Arsenal. Vossa
l\lagestade mandarú o que fôr servido. Rio de
Janeiro, lide Setembro de 1820. -l\lanoel Carneit'o de Campos.-Raymundo José. da Cunha
Mattos. - Ant(lnio Caetano da Sil vá.
Resolução. - Como parece. Palacio ua Boa- Vista, 18 de Setembro de 1820: - Com a rubrica
de El-Rei osso Senhor. -Acha-se no Arc!ljvo da
Junta da Fazenda l·espectiva.
PROVISÃO DE

PROVISÃO DE
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. Mnnuscripto authcnticu.
DE SETEi\ffiRO.

1\1 nn Ilscri p to nu then ticó.

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc.
Faço .aber li Junta' da Real Fazenda da Capitania
de [\linas Geraes, que El· Rei No so Senhor foi
'en'ido nomear a nl anocL José Felix para Cirurgião da Direcção do Indios cAldeação deHes nos
de coberto do Pes anha em S. !\liguel de Jequitinhonha na Cachoeira do mesmo Rio Aldêa dos
I ucul'is e passagem de S. l\latheu , vencendo
uma pensão igual ao soldo de Aj urlante de Cil'1lrgi dos Regimentos dessa Provincia. Pelo· q.ue
c 01' 'na li mesma Junta que mande pagar ao
dito Manoel José Felix em quanto esti,er empre"'ado no refel'ido serviço, a mencionada pen ão
no tempo dos. seus vencimentos. O que assim te-

D. João por graça d~ Deos, Rei do Reino nido de Portugal, Braúl e Algarves, etc. Como
Governador e perpetuo Administrador que ou
do ~le~trado, Cavalieria e Ordem de os o Senhor Jesu-Christo: faço saber a vós, Cabido da,
Sé da Bahia, Séde "Vacante, que sU'bindo á minha
rea.l presença, em consulta do meu Tdl~unal da
l\Ie a da Consciencia e Ordens, a vossa repre entação de 12 de Fevert!iro deste ,anno, em que di_o
zeis que, tendo reassumido por morte do Deão,
Vigario Capitul&r,. Antonio Borges Leal, a ju~
risdicçãO ordinaria que por direito vos c,ompetia,
vos tinhei deliberado a exercê-la até a minha
real eleci ão, porque, ainda que o @oncilio de
Trento prescrevesse a obrrgílção de nomear Vigario C<lp-Hular dentro de oit,IJ dia8 contados da
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morte ·clo Prelado, elle não del'ogaYa, e antes
confirmava os privileglÍos e isenções de que já
gozavtlo as Sés estabelecidas antes da sua-celebração, e que ne te caso se achava a vossa Sé, por
ser Cl'eada antes do referido Concilio, e ter sempre sido gOTernado o Arcebispado pelo Cabido
por morte dos Prelados, com appl'ovação dos
Senhores Reis meus predecessores e minha, e
que por isso entrastes em duvida a l'espeito da'
nova eleição de Vigario Capitular, sem primeiro
c,onsultal' a minha real vontade; e mandando eu
j untar a repl'esentação que sobre o mesmo objecto me dirigio o Conego lecretario desse mesmo
Cabido, José Barbosa de Oliveira, e dai' vista de
tudo aos Procuradores Geral das Ordens e da mi,
nha Corôa e Fazenda: fui servido declarar, por
minha real resolução de I~, de Agosto deste aLnO,
tomada em consulta do mesmo Tribunal, que, não
obstante a intelligencia que dais ao Concilio de
Trento, que não he legitima, á vista do tempo
em que' teve principio o Concilio e da data da
bula da crea ão desse Bispado, deveis procedei'
á eleição de Vigario Capitular por fallecimen to
do Deão Antonio Borges Leal, por ser esta a
regra do mesmo Concilio, e a pl'atica que tenho
mandado observar em todos os Bispados do Reino do Brazil, e muito expressamente nesse Arcebispado, e "OS faço a graça em admittir a vossa eleição, porque tinheis perdido direito de a
fazer; estranhando-vos porém a leveza com que
na dita representação de 12 de Fevereiro taxais de
precipitada a eleição do fallecido Vigario Capitular, quando ella foi feita em conl'ormidade ás
minhas reaes ordens que a este respeito .os tinhão sido expedidas, sendo muito louvavel o
procçdimento dos Conegos José Barbosa de üliveira, José Joaquim Fernandes Maciel, e José
Lino da Silva, que zelosamente se decidil'ãa pela
obsel'vaucia do Concilio e das mesmas reaes 01'denso E para que semelhantes duviuas não tOI'nem a suscitar- e, mando que esta provisão seja
registada qos livros do Cabido, para servil' de
regl:a nas futuras occasiões OCCOJ'l'C'1Jtes. Assim o :
deveis entender e cumprir. EI-Rei osso Senhol'
o mandou por seu especial mandado e pelo Ministros abaixo assignados, do seu Con~elbo e
Deputados do Tribunal da l\lesa da Consciencia e
Ornens: Faustino l\1aria de Lima e Fon eca Gutierres a fez no Rio de Janeiro, ao 25 de Setembro de 1820. O Deputado Bernardo José da
Cunha Gusmão e Vascoucellos a fez escrever. _
Antonio Rodrigues V~lloso de Oliveira.-Bernal'do José da Cunha Gusmão e Vascoucellos. -A elta-

a

se nos mànuscriptos de A'lonsen/tOl' Pizan'o.

,DECR'ETO DE

25

DE SETEMBRO.

Coll. Bl'az. -Delg'ado.

Tendo-me sido presentes as difficuldades que tem
occorrido, e as dmidas que se suscitão frequentemente onu expediente do despacho da Alfande·
ga, nos casos em qu~, não se achando designados
na paut<r os valores por que se devem regular as
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fazendas quê se pre'tendem despachar, he nece
sario recorrei' á deci ão de arbitros negociante
portuguezes e inglezes, segundo as disposições
do 3rti.go 16 do tratado ele commercio tIe 19 de
Fevereiro de 1810, e o que ultimamente foi regulado pela provi ão do Conselho da Fazenda de
50 de J unho de 1819, em consequencia da minha
real resolução de 16 de Março do mesmo anuo,
tomaria sobre consulta da Real Junta do Commel'cio : sou sel'vido declarar, e tabelecendo em
regra geral, para prevenir semelhantes inconvenientes, que nos referidos casos em que as fazendas, ou quacsquer generos apresentados para
despacho, não tiverem valo!' desiguado nas pautas das Alfandegas, se siga e obsel've o que foi
estipulado no artigo 4° do ajuste feito em LonIres em 12 de Dezembro de 1812, formali andose o despacho pela factura ou lista apresentada
pelo impol'tador; e qYllndo os valores nella expressados em qualquer addição pareção ao Officiaes da Alfandega inexactos, ou lesi vos para a
minha Real Fazenua, os mesmos Officiaes' a poder<Íõ tom~r com o augmento de 10 por cento
sobre e se valor, segundo o que dispõe o referido
al'tigo, sem que seja necessal'io recorrer ii decisão
de arbitros. O Conselho da minha Real Fazenda
assim o tenha entendido e faça executar, expedindo as ordens necessarias a todas as Alfandegas
.deste Reino. Palacio do Rio de Janeiro, em 25
de Setembl'o de 1820, - Com a rubrica d'El-Rei
Nosso Senhor.
ALVARA' DE

28

DE SETEMBRO.

ColI. Bl'az.

Eu El-Rei faço saber aos que este aI vará virem "
que constando na minha real presénça que muitos Mineiros, com abuso e ,despreso das ordens
contra o extravio do ouro, não leTão as ca a de
fundição o ouro que extrahem das suas Iqvras,
neCQ ás caixas filiaes que se achão estabelecidas
nas quatro Comarcas da Pro"l'ucl'a de l\ll'nas Geraes, fazendo-se, \l01' semelhante procedimento,
indignos das graças e privilegios que lhes forão
concedidos pelo alvaru' de 17 cle No"embl'O de
1815, e outras anteriores disposições: sou ervi.do ordenar, em declaração do sobredito alvará
de 17 de Novembro de 181:3, que somente tenhão
lugar os privilegios concedidos, mostrando os
Mineiros executados que levúrão o OUI'O extl'ahiüo
elas suas lavras ás casas de fundiçiio, ou ás caixas
filiaes, com documentos authenticos passados pelos Chefes destas Repartições; e que aos seus
credores seja permittido o mostrarem que os Mineiros faltárão a este eleveI', afim de ficarem pri,'ados dos privilegios com que se defenaem.
E " te se cumpl'irá como neHe se contém. Pelo
que mando, etc. Dado no Palacio, do Rio de Janeiro, aos 28 de SetembrQ de 1820. -REI co:'"
guarda. -Thomaz Antonio de Villaôova Portugal. - Com os registos eompetente3.
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A. VISO DE

3

DE 'OUTUnnO.

1I13nuscripto 3uthentico. ,

IIlm. e Exm. Sr.-Havendo representaqo João
PimenteL do Vabo, Escrivão da Thesouraria da
Real J unta da Fazenda dos Arsenaes do Exercito,
Fabricas e FUlldições, que com a separação deste
lugal' do de segundo E. cripturario da. Cont~doria
do mesmo Tribunal, que antes ext)('cJa conJuntamente, ordenada em resolução de 15 de Setembro proximo passado, sobre consulta da mes~a
Junta de 2.1 deJaneiro do corrente anno, soffna
hum prejuizo incalculavel, ficando assim priva~o
dos futuros accessos que naquella Contadol'la
lhe competião, c a que.tinha .adquiri,do h~m incontrastavel direito, sendo ali o mais antigo da
sua clas. e : houy~El-Rei Nosso Senhor por bem,
attendenrlo á sobredita rcpresentação cio supplicante conceder~lhe a conservação da antiguidade
que ihc competia, mandando-o assim d~clarar
ás sohreditas Junt~s~ afim de que o supphcante,
no Lugar ele E~crh'-ão da Thesoura.ria que occupa,
seja contemplado na concurren~Ja dos accessos
que houverem naqueIJa Repartlçiio, seg·und.o ~
sua re pecti 'l'a 'antiguidade; o que V. Ex. fara
presente na sua meucionada Junta para que assim o fique entendendo e se execute, Deos guard~ a V. Ex. Paçl1, 5;de Outubro de 182.0.-:Thomaz Antonio de ViIJatl.ova Portugal.-Sr. VIcente Antonio de Oliveira. -Acha-se a {l. 28 v.
do Liv. n. 4 de Reg. de Avisos dirigidos ti Junta da
Fazenda do Al"Senal do Exercito, Fabricas e Fundições.
PROVISÃO DE

3

DE OUTunRo.

do trienoio de 1816 a 1818, ou ao menos que
fossem arrecadados anttf3 por conta da Real Fazenda, do que pelos rendeiros e arrematálntes,
alLegando por parte do povo pobreza e incommodos graves. Respondeu o Procurador da COl'ôa
e Fazenda do modo seguinte:- i\em a presenté
representação feita em nome da Camara da ViUa
de S. Pedro de Cantagallo he admissivel por não
estar assignada pelos Officiaes da mesm" Camara,
como cumpria, ou ainda por outra alguma pessoa; nem ella he attel1divel, P{)l' isso que os dizimos de que se trata estão já al'l'ematados a 1\1aDoeI Vieira do Espirit<tloQnto, tendo prp.cc:lido
para issó immediata resolução de Sua l\1agestade
em consulta desta Mesa, não se devendo em taes
eircanstancias faltar a fé da hasta publica, que
em reOTa se deve guardar. ·Deve-se por tanto
consulfar ao mesmo 'Senhor nesta conformidade.
O que "isto, p"rece ao Conselh{) o mesmo que ao
Desembargador Procuradol' da Fazel1tla, com
quem se conforma, ii vista do que s~ p1)nd~rou
'na consulta i\lclusa , que a este respeIto SUblO á
augusta presença de 'V os~a l\1agestade, e da ~ua
immediata e real resolução que se acha cumprida
e ultilllilda a arrematação. Rio de Jaúeiro, cm
18 d Setembro de 182.0.
Resolução. -Como parece. Palacio da Boa Vista, 9 de Outubro de 1820. -C~m a rubrica de
Sua l\lagestade. -Acha-se no LtV. Iode Reg. de
Consulta do Conselho ela F~!z_enda, a {l. -1 ? 2. e v.
No ·n. A. resolução de que se faz menção he a
de 7 de Janeiro de 1820, sobre consulta ~o Conselho de 19 de "ovembro de 1819, registada a .
fl. 1{15 do dito livro, quanto ao c~ntL'acto.

l\I3nuscl'ipto nuthentico. ,

D. J uão por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Drazil e Algarves, etc, Faço sabeI' a vós' Pro,·edor dos Au ente da Cidade do
l\laranh.ão', que farão recebidos no meu Tl'ibun~l
da .Me a da Consciencia e Ordens o 'Vosso OmCIO
e as letra das tres reme sas de que ne!Je se trata,
cujo oflicio he díltado de 2.7 de Abril do presente
anno, as quaes letras ficão arrecadadas, e vos
orden o que remettais com toda a bl'evidade os
cadernos das respectivas heranças que fazem o
objecto das sobreditas remes as, porq~e não chegilrão aiuda ao dito Tribuna.L os menclUnado cadernos; o que assim cumprireis. El·Rei Nosso
Seubor o manrlDu pelos Ministros abaixo assignado
do eu Conselho e Deputados da Mesa da
Coo ciencia e Ordens. FirIDino Herculano de
Brito a fez no Rio de Janeiro, a:; de Outubro de
182.0. -O Deputado Beroardo José da Cuoh!l
Gu mão e Va COncéllos a fez escrever. - Visconde de ilLa ova da Rainha. -Bernardo Jo é da
C un ha G\I mão e Va concellos. - Registada a
fl. 174- do Liv. 10, e extrahida do Liv. 2. 0 de Reg.
a fl. 196.
RESOl.UÇÃO DE

M30uscripto

9

DI! OUTunno.

utheotico.

ACamara ·da Villa dc Cantagallo representou,
pedindo a ua l\1agestade o perdão dos dizimos

DECRETO DE

17

l\lanus~l'ipto

DE OUTunno.

3utheotico.

S'eneÍo indispensavel para se e"it~r a falsi~~a
ção nas obras de ouro e prata, e para o perfel~o
conhecimen~o das pedras preciosas, a fim de nao
ser illudido O!.publicoJlue nesta Côrte haja contrastes que afiancem a pureza legal daquelles, m.etaes e a qualidade das sohreditas pedras: hei por
bcm crear nesta Cidade os omcios de contraste de
ouro, prata e pedras preciosas para serem s~rvidos
por pessoas inte]]jg.ênt~s., n.a !órma do-reg:mento
dosouri 'l'es (*) e maIS dI poslçoes que Ih'es sao c~n
~enientes. A Mesa do Desembargo do Paço aSSim
o tenha entendido e faç.a executar. Pala.cio do
Rio de Janeiro, em 17 de Outupro de 182.0,Com a rubrica de El-Rei Nosso Senhor. -Achase a {l. ; 2.8 do Li!:. 2. de Reg. dos Decretos e A lvarús da il1.esa do lJesemba7'go do Paço.
0

il-IlSOLU.cÃO
DE ni8 DE t()'trTllBRO.
•
~a.nuscripto

aut,hentico.

Os moradores ao termo das Villas.-de S. João
!\larcos e Rezende requerem, 1"edindo a Sua l\1agestade os h.âja por isentos de pag'ar ~~a glJar-_
,

.

(i") Ele de IjlJde Janeiro

~

~,e

li55. ('

..
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ia das Velhas,"
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da do registo dp. ItagoaLy os emolumentos que
ali de tempos a esla palte se lbes exige, (IUando
hã-o mi ter vir.a esta Côrte, os quaes e'molumentos de pa sagem con islem em 640 r'. ,quando
descem, ontro tanto quando voHão , accrescendo
mais 640 rs. de irupol'taneia tIe hum ,-d~spacho
que se lhes pede, cuja despeza prefaz a quantia de
2J1J r ., com que he onerado qualquer passageiro. Parece ao Conselho que 05 sllpplicantes estão I[}as circ'Jnstancias de merecerem da real benignidade de Vos a l\lagestade a mesma graça que
foí concedida aos mm'adores dá Freguezia de 11agoahy; para go~orem da mesma i enção de li l'1'e
transito, por se darem a este respeito as mesmas
razões que servirão de base ao parecer deste Tri-'
bunal, com o qual Vossa l\'lage l·ade, por sua real
e immediota resolução de 19 de Agosto de 1817,
foi servido con formar-se. E SUPP?sto qne pelo
real avis<1, tlalado de 18 de. Julho de 18.8, que
acompanhou o requerimento dos supplicantes,
. houve Vossa M.agestade por bem aulorisar este
Conselho para lhes deferir como fosse'de jusuça,
comludo o Tribunal julgou de seu dever levaI'
este objecto ii augu ta presença de Vossa .I\'lagestade ·pela importancia deHe, para ficar sanccionado com a real deliberação e' se evitarem contestações, que de outra (Ilaneira se po são suscitar.
Pelo que, conformando-se o Con elho com .as
razões ponderadas na infoffilação do Juiz informante, e resposta do Desembargador Procurador
da Fazenda, parece que os supplicante ão dignos tla pro,'idencia e isençã.o que requerem. H.io,
cm 16 de Outubro de 1820.
R~olllÇti.O. -Como parece. Palacio da Boa Vista. 18 de·Oulubro de 1820. -Com
a rubrica de
\
Sua Mage tade. - Acha-se no 'Liv, Iode Reg. de
Consultas do COll.sethodaFazplda, a{l. 171 até 172.

.

DECRETO DO

19

DE OUTUllRO.

Manuscripto aulbenlico.

bel' a vós, Ouvidor da Comarca do
Juiz Conservador do Vinculo da Jaguára, que
sendô-me presente a "OS a representação so bre a
necessidade de reconduzir-se na pre idencia da.
Junta de te vinculo o Tenente COl'ooel Francisco
'Lopes de Abreu, PQr não a quererem exercer os
que forão para ella eleitos; e sendo-me l~mbem
presentes em repre entações do vosso anlecessor
não só a má administração do mesmo Tenento
Coronel, Abreu, mas tambem o grande alcance
que teve na tomada das contj!s do ànnos precedentes, a que tanto se reCll ava, que foi l)ecessario compelli-Io ÍI apresentação dQS li vros re p'cetivos, pela minha pro'visão de 26 de J?evereiro de
1818 (*), o qual rilcance consta da certidão quc
com esta vai por copia; attendendo ao referido,
e ao mai.; que, com resposta do Desembargador
Procurador da minha fteal'Corôa e Fazenda se
me expuz em oonsulta da Mesa do meu Desembargo do Paço, com cujo parecer fui serviria
conformar-me por'minba immediata resolução lle
9 deste Úlez: hei por bem conferir a presidencia
perpetua pa Junta do Vinculo ria Jaguál'a ao Juizde Fóra actual ela Villa do Sabara e a seus successares, por cuja adminIstração se perguntará especialmente nas suas residencias, l'evogaOllo nesta parte o ai vará de 5 de Fevereir'o de 1810, que
em ludo o mais ficará em ,seu inteiro vigor; c
mando-vos que, excluindo logo. de ta presidencia
o sobreclito Tenenle Coronel Franci co Lopes de
Abreu, e ultimando as contas da sua adlÚini tração, procedais contra elle executivamente pelo
seu alcance, dando-me conta do re ultado , tanto
acerca do alcance, como da.exclúsão dapre ideDcia. Cumpri-o a sim, fazendo registar esta nos
livros competenles da mesma Junta e da Ouvidoria. m-\\ei osso Senhor o mandou por seu
especial manJado pelos Ministros abaixo asslgnados; do seu Con elho e seus Desemhargadores do
Paço. -João Pedro l\1aynard da Foo eca e Sá
a fez no Rio de Janeiro, a 19 de Outnbro ae 1820.
-Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever.
-Bel'Oardo José da Cunha Gusmão e Vasconcellos. -Antonio H.odrigues Vel10 o de Oliveira.A efta-se a (l. 34 do Liv. ~o de Reg. das, O,"dens que
se expedem pela Mesa do Desem.b logo do Paço.

Altenclendo ao que me representO:\l o Superior
da Congregação da Missão dr: ~. Vicente de Paulo, por seu Procurador o Padre Leandro Uibeil'o
J)eixoto e Castro: Jiei por bem que se passe' carta
de doação que fiz Ú \ll csma Congregação ela Igre~<J.
de .Nossa Senbora 1\J~ dos Homens, sita na Serra da Caraça na ,Capitania de Minas Geraes, casas, terras e mais perten.;es, sem embargo de
não ter pago os competentes direitos, ficando
obrigado á satisfação, assim dos novos como dos r (') D. João por graça de Dcos, Rei do neino Unido de
velhos, no prazo de dez 'ln nos que sou servi.do Portngal, Brazil e Algarves, etc. Mando a vós, Ouvidor
da Com..1rca do Rio das VeIÍla&, qne façais inliluar ao Ad~~onceder-lbe. A Mesa do Descmbargo do Paço
do Vinculo de J aguára, Francisco Lopes de
o tenha as im entendido e faca execular. Palacio ministrador
Abreu, afim de apresentar-vos, dentro em 8 dias, as condo Rio de Janeiro, em 19 d'e Outubro de 1820.
tas da mesma administração que estão pendenll;s da vossa
- Com a rubrica d'EI-Rei TO so Senhor.-Acha- approvação ; sendo feita a dita inlimação com a pena de
se a {l. 128 v. do Liv. 2 dr.,Reg. dos Decretos e A l· .se proccder contra elle como desobediente ás mmbas reaes
ordcns, sendo· lhe desapprovadas as mencionadas contas,
varás da lIfesa do Desembargo do· Paço.
,. e procedendo-se execulivam,ente pela importancia do al0

-----~

P.BOVISÁO DE

19

DE OUTunRO.

Manuscripto authentico.

. D. João por graçaOde Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, ~aúl e Algarves, etc. Faço 5aTO~O

lU.

cance. Cumpri-o assim. EI-Rei Nosso Senbor o mandou
pelos Ministros abaixo assignados 1 do seu Conselbo e seus
Dt'sembargadores do Paço, João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Tlio de Janeiro, aos 26 de Fevereiro de
18.8. - Bernardo José de Souza Lohato a fez escrever.Monsenhor M.iranda. -Bernardo José da Cunha Gusmão
e Vasconcellos. -Acha-se a fi. 63 v. do Liv. 2 0 de Provisões eropedidas pelo Desem,bargo do Paço.
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1'1\0v. 5AO DE

19

DE OUTUDRO.

l\Ianuscripto authentico.

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni·
uo ue Portugal, Brazil c Alg'arve,s, etc. Faço saheI' a vós, Juiz de Fóra da Villa do Bom Suecesso
das Minas oYaS, Caetano Ferraz Pinto, que sen'do l'istas a uenominações das pautas dos Oillciaes que hão de sel'vir na Ca~ara dessa Villa:
ou ervido extranhar-vos o remettê'-Ias vós sem
a dirigirdes com officio, e o haverdes proc~dido
a .cllas sem vos mostrardes autol'isado para a factum della, , paI: ser isso da competencia do puvidor da Comarca: EL-Rei No so Senhor ti man-'
rlou pelos Ministros abaixo a 'ignados, do seu
Con elho e seus De, embargadores do Paço. João
Pedro l\laynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de
Janeiro, a 19 de Ouhlbro de 1820.-BernaI'do
Jo é de Souza Lobato a fez escrever. - Antonio
Rodrigues VelJoso de Oliveira. - Bernardo José
da Cunha Gusmão e Vasconeellos. -·Acha-se afI.. 35 do Lim. 3° de Reg. das O"dells que se expedem pela Mesa do Desembm'go do Pnr;o·.
DECRET~ DE

19 DE

OUTUDRO.

Manuscripto allthentico.

tirem, por compra feita a José Dóal'le da Silveira e sua mulhey Joanna ,laria da Conceição, por
escriptul'a de 27 de Outubr'o de 1814, nas notas
db T\lbCtliâo Castro, os quaes a possuião, por
provisão do Vice-Rei que foi desta Provincia, Luiz
de Vasconcello', de 27 de A,bril de 1789, cujas
terras são sitas nas Cabeceiras do ltibeirâo da
Pon e de Páo ~ nas vertentes do Morro Queimado,
confrontando coO'(o Cnrl'ego da Anla,mas tambem
se c<>mprehendão na mesma Compra, assin? os
pastos ue crear de huma legoa de testada e tres
,de fundo, que ha na mesma fazenda ainda por
medir, e as mais terras que a esta forem annexas todos os seus .pertences , casàs e moveis dellas, paióes, san alias, moinho, animaes do er"iço e da creação, J'e!'ramentas e instrumentos
pl'oprios de agl'icultura, á excepção dos escravos
e escrayas, pagando~se o preço pelo meu Real
Eral'io ao mencionado proprielario, e remettendo-se ao Conselho da Fazenda a escl'Íptura da
compra e vend'l e .?'acto de posse para se encorparar tudo nos proprios reaes. Thomaz A.ntonio
de Villanova Portugal, etc. Palacio doRio deJaneiro, em 24 de Outubro de 1820. - Com a rubrica de El-Rei Nosso Senhor. -Extraliida do
Liv. 6° de Reg. de Decretos dos annos de 1820 a Ou·
tubro' de 1821, a fi. 'i6.

Sendo conveniente proceder-se a hum novo
RESOLUÇÃO DE 25 DE.OUTUDnO.
tombo da minha real Fazenda de Santa Cruz,
Manuscripto autbentico. _
por se achar jil apagada e confundida a memoria
dos rumos, e terem desapparecido muitos dos
Os morador-es da Yill~ da Campanha da Prinmarcos que farão postos quando se fez o primeiro principiado em 1720, e julgado em 1751:- ceza requerem, pedindo a isenção do imposto da
hei por bem nomear o Desembargador da Casa Jia' decima nos predios urbanos, admittiodo-se em
seu lugar o noyo imposto flue pagão as casas de
~ upplicação e Juiz das Demarcações da mesma
Real Fazenda, João Ignacio da Cunha, para Juiz negocio para o Banco do BraziJ. O Procurador
do Tombo uena, coJ:Il jurisdicção or:dinaria para da Corôa e F~zenda respo~ldeu que era iadefericonhecer em primeira instancia de todas as cau- vel a pretençao dos supphcantes, porque não he
as que se moverem, pertencentes ao'"mesmo tom- licito formar tentatiyas contl'a as leis gel'aes, debo dando O recursos que por djreito competi- vendo-se por isso conservar no estado e obsenanTem. -A Mesa do Desembargo do Paço o ten ha as- cia em que se achão as leis que estabclecêrão e
regulárão a t;;ontdbuição da deeima em todo este
~im ente'ndido c faça c...'{ecutar com 'os despachos
nece sario . Palacio do Rio de Janeü'o, em 19 Reil)o do Brazil, e que por isso mesmo devem ser
de Outubro de 1820. -Com a rubrica de Sua observadas, não menos na Vil/a da Campanha '.la
lHages.tade. -Acha-se 1to Liv. 8° de Reg. de De- Princeza, do que nas outras VilIas e Estados do
mesmo Reino; c muito mais tendo-se em vista as
cretos, a {l. 61 V.
justi(júadas e urgentes razões que motivúrão as ditas leis. Parece ao COllselho o mesmo que ao DeDECRETO DE 21 DE OUTUDnO.
embargadqr Procurador da Fazenda, com quem
se conforma. Rio de Janeiro, em 20 de Outubro
l\Ianuscripto autbcntico.
de 1820.
Por com'ir ao meu real seniço, hei pOI' bem
Resolur;iio. - Como pa1'ece. Palacio da Boa Visflue se pro 'eda á compra, pelo seu justo p~eço, ta, 25 de Outubro de 1820. - Com a I'Ubrie-a de
'não ó da Fazenda, de que he proprietàl'io o De- Sua l\'lagestade. - Aclta-be no Livro 1· de Reg. de
~embargador João Ozorio de (;astro Souza FalConsullasdo ConsellLO da Fazenda, a {l. 172 V. e 173:
âo denominado do Corrego da Anta no Sertões
c
de CanlaO'allo ora Di tricto da Villa da Nova
PROVISÃO DE 26 DE OUTunno.
Friburgo que se compõe de duas datas' huma de
loa meia legoa de telTa que elle hom'e por
Co~. Braz. - Delgado. r
ompl'a feita a iUonsenh r Almeida, as quaes confrontão com a fazenda chamada do Conego, com
D. João por graça de Deos, Rei do Reino UniaS Cabeceiras com Ribeirão e C01'rego da Anta, e do de Portugal, BI'azil e A~arves, etr.. Faço sa'om terras de .José Dutra da Silveira; outra de heI' a vós, Vicente Antonio de Oliveira, Tenente
meia legoa de testada e os fundos que lhe compe- General dos meus" Reaes E~eJVCitos, encarregado
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do Governo uas Arma.s desta Côrte e Provincia, ráõ no hombro esquertlo a estrella que vai desig-"l
que, havendo, pelo mellireal decreto de {~ de Fe- nada, para os segundos cadetes no hombro dü'eivereiro deste 'lnno, cí-eado para os Corpos dos to. 5, o Como as formalidades de reconhecimento,
meus reaes Exercitos neste Reino do Brazil huma assim aos primeir'os cadetes, como aos segundos,
classe de segundos cadetes e outra de sôldados e finalmente aos soldado$ particulal'es, tem por
particlllares: abrang'endo esta os cÇlrpos da se- fim fazer sciente a todo o corpo a jerarchia a que
gunda linha; e conyindo determinar a maneira pertence aquel1a praça, para lb~ serem gua~da
por'que devão ser, habilitados, quaes sejão os dis- dos os privilegias' e distincções competentes, o
tinctivos de que de,'ão usar, qual a consideração reepnhecimento deverá er feito na frente de todo
o 'corpo, em qualquer dia que e ajunte para qualem que devão ser tidos em huma e outra linha,
e ,qual- a marchá que se deve guardar nas pro'm.o- quer serviço, ou por ordem circular ás compações para seus acéessos: hei por bem, por minha' nhias na ordem do dia, como melhor parecer
immediata e real resolu~ão de 6 de Setembro ul- ao Chefe do dilO corpo, e as circunstancias pertimo, tomada em consulta do meu Conselho SIl- miltirem. 6,0 Os postos de officiaes infel'iores sepremo Militar de 25 de Agosto do mesmo anno,
rúõ occupados por soldados particulares, escocom o parecer do qual houve por bem conformar- l hidos_ por seus merecimenLos, sem attenção á
me, determinar e e tabelecer em regra o seguin- antiguidade, e posto que se lhes dê prefer'encia.,
te. 1. o Para a admissão dos segundos cadetes e não devedõ comtudo ser isentos delles o Cabos
soldados particulares, nomea'f-se-ha no regimen- de Esquadra que se distinguirem, não obstante
to a que pertencer a pessoa que pretender ser re- terem sahido da classe de soldados simplices. E
conhecida, hum Conselho de AV'eriguação, que logo que os soldados particulares exerçerem ~ualr
será compostt> do C,oronel do mesmo Regimento, quer postl! de Oflicial infel'ior. Sel-ÚÕ consicleracorno Presidente; do A.uditor, vU,de hum Capi- :dos aptos para pas arel)1 a Officiaes de patente,
tão que faça as suas \vezes, e de .f!óus Capitães, se lhes competir', comparando-se o seu merecisenuo hum o da Companhia do Justificante; e mento pessoal com o de outros das diversas clasperante este Conselho dàrá as provanças' de sua ses que tiv,erem 'accesso áquelles postos, tendo
pessoa, as quaes dever[rõ consisqr em fazer cer- , atten\;ão a que :Jom igualdade de merecimento
ta sua filiação e idoneidade. O Conselho jUlgJI'á devem ter preferencia para o prim~iro posto de
com o parecer destes tres Officiaes ultimas como oflieial os 'primeiros carletes, depois os se'gundos,
entender, remettendo-vos o'processo para appro- depois os inferiores que tiverem sido soldados
vardes ou rlesapprovardes, como "OS parecer jus- particulares, e em ultimo lugar os inferiores que
to, declarando as razões em caso de negativa. tiverem sahido da classe de oldados simplices, e
No impedimento do Coronel supprirá o eu l~aI' só em igualdade de merecimento deixará de ter
o Tenente CorQnel, e no deste' o Sargento ~lór, lugar ~sta regra, quando a antig-uidade da~pri
e no Capitão da Companhia o official immediato meira praça exceder a quatro annos. Os Officiaes
deJla que estiver prompto. 2. o Os segundos cade- inferiores de qualquer classe ( á excepção dos cates seráõ reputados em distincções corno os pri~ bos de esquadra que são praças) devem ser conmeiros cadetes, mas usaráõ sómente de huma es- s,iderados ap'tos para poderem passar ú primeira
trella no hQmbr'o direito, e seráõ tidos corno ha- patente, "isto que só dest~ modo poderá haver
hilitados para passarem a officiaes da mesma fór- flscolha entre el1es. ,. o Os soldados particulares
ma que os P!'imeiros, devepdo. esfes ter preferen- nos corpos da segunda linha, gozarúõ das distinccia quando haja igualdade de merecimento; po- ções de cadetes corno nos corpos da primeira, e
rém nem os primeir.os e nem os ..segondos caçletes o seu uniforme ou di~t'inctivo será huma ,estrella
será!"> obrigados a oecupar' os postos de officiaes no hombro esquerdo, porém na segunda linha
inferiores. Comtudo, os cadetes J'ar'áfl nos exer- não passaráõ a exercer os postos d\': Officiaes incicios e guardas o serviço dc sargentos", quando feriares, e tão sómente serviráõ como taes em
seja necéssario, e mesmo como ensino, para: se gual'das e exercicios quando convier; c desta classe
sahiráõ uniqàmente os promovidos para os postos
]lab'ilitarem ao command'o e re pon.sabilidaue. 5.
E querendo fazer mercê aos fi-lho dos officiaes da de Officiaes de patente. A provanças e declarasegunda linha uos meus reacs exercitas no Brazil, ções serúõ feitas na mesma fórma que vai deteros quaes se ach.ão igualados em hOOl'as' aos da, pri- minada para os corpos da primeira linha. E qvan·
meira, sou senido que todos os filhos dos refc- do succeda que os ind.iYi!Juos que procurarem o
ridos officiaes da segunda li11ha possão igualmen- serviço nas milicias, tenhão qualidades para na
te ser reconheciqos segundos cadetes, caso ql1 e primeira lin ha serem primeiros ali segundos capor motivo das patentes de seus pais não estejão detes, na segunda seráõ -sómente soldados partina classe de serem primeil'os, e que os filhos
culares, e não poderáõ usar de outros distinctidos Sarg-entros Móres das Ordenanças possão tam- vos que.o de ta classe. A.s qualrdades exigidas
hem ser segundos cadete. 4. o Como os soldados para os soldado particulares nos corpos da segunda
particulares podemer filhos de "homens que pelos " linha cfeveráõ ser coo forme ao § 19 do ai vará de
seus empregos civis não sejão -inferiores em l'e- I? de Dezembro de 1802. 8. o Os galões, borlas e
presentação'ba republica aos officiaes de patente,
estrel1as dos pri mcÍl'os e segundos cadetes e soldacujos filhos podem gozar da dislincção d'e segun- dos particulares seráõ de amo ou prata, confordos càdel'Js, não devem por isso seI~ privados das me o de que usarem os Officiaes de patente dos
mesmas honras, e nfo convindo confundir as ori- corpos a que pert'encel'em. Cumpri-o assim,
gens da disLincçã9.7 os soldados particulares ~ra· mandando se execute como nesta se con tém. f:[0
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.. Rei T osso ,Senhor d mandou pelos Conselheir05
de G uel'1'a abaixo assignado" ambos do seu ConselhQ. Dada nesta Citlil,de do Rio de Janeiro, José
,UehélJo de Sbuza ~ereira a fez aos ~6 dias do
JJ',lez ue Outubro, aono do fla6cimen~0 de osso
Senhol' JeslIs-Cbristo de 1820. -João Valentim
de.FaJ'Ía Souza Lobato a fiz escrever e uLscrevi.Rodrigo, PinLo Guedes. -1uiz da MoLta Fêo.-
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~Ianuscripto

DE OUTUBRO.

authentico.

TendÚ' po to na augusta t'res.euça dc El..JRei
osso Senhor o omeio que V. S. me diI'igio em
1 i do corrente mez, com o documento_ qúe accu a, relath'?s ao lesi "O despacho qbe nessa A1fat:'ftlega buscarão fazer os negllciantes inglezes Seaton Plowcs e Comp., de dJ)7-c peças de casimiras fi,nas,--no que se procedeu mui,regularmente: he o
mesmo Senhor sen'ido exactamente se continue na
obser~ancia do artigo 4" do ajuste feito cm Londres, em 12 de Dezembro ete 1,812, m<lndado ultimamente guard<lr, por decreto de 25 de Setemhro proximo passado, a que V. S. se refere, e
que tornando por t<lnto inadmissivel a offerta daquelle negociaute, apoia a preteução do Interprete, Q.fficial de sa Alfandega. O que participo a
V. S. para sua iotelligencia e execução. Deos
guarde a V. S. Paço, 50 de Outubro de 1820.Thomilz Antonio de Villano'Va Portus:al. ~ Sr.
Luiz José de Carvalho e Mello.-A .ha-se a p. l ' I
do Liv. 9" l/.as Ol:de-ns expedidas á A lfandega da
Côrte.

, DECRETO DE 71lE llíOVElIIBRO.

Manuscript'6 au;hentico••

AtLe)ldendo ao que me represe,ntárào os Devutados da Caixa da C'Ootribuição lngleza, encarregados da construcção de hi.lma Capella para o
seu culto nesta Cidade: h<li 'POI: bem conceder a
preci a faculdade a Jadnto F.llrtado de lendonça pal'a ,'ender. aos sobreditos Deputados mais
6 ou , braças do terreno que possne nesia Côrte,
nos fundos d:l, casa onde reside o JEn viado Exfraol'dioario e Ministro Plenipotenciario de Sua
1'Iiagestade Catholica, com as mesmas cOlldições
do decreto tle 2(3 de Julho do' anno pl'oximo passado (*), pelo qual fui servido conceder outra.
igual licença para a compra do terreno cm que jú
e tão edificando a mencionada Capella. A l\Iesa do
_ Desnmbargo do Paço o Lenha assim entendido e
faça executar com os despachos necessario , sem,
embargo çe quae quer leis, regimentos ou disposi.õcs em oontrario. Palacio dO,Rio de Janei1'0, em , de r oVlfmbro de 182'0. - Com a rt~
briea d'El-Bei Nosso Senhor. - Acha-se a {l. 130
do Liv. 2" de Reg. dos Decreto~ e A 11lanls que baixarão ci 11'Iesa do Desembarg7 do Paço.
DECRETO DE

8

DE ~oVEMBno.

1I1~ou'scripto auLhentico.

Havendo nomeado a João da Roeha Pinto para
o lugar de Administl'ador dk Aliandega desta Cidade: hei por bem que eom o diio lugar vença o
ór.denauo allnual de I :200:jj) "5: e mais 400:tJ:; r .
de ajuda de custo par,a a de 'peza que haja de fa'Zer a bem da -mesma administraçã.o, com assenPI\oVISÃ,@ DE 30 DE OUTUBRO.
tall)ento na folha dos ordenados das pessoas empreg-adas no meu Real Erario. 'Phomaz Antonio
lIIanuscripto authcntico,
de Villanova Portngal, etc. Palacio do Rio de
D, João por graça de Deos, Rei do Reino Uni. Janeil'O, em 8 de N,ovembro de 1820. -Com a
(lo de Portuga!, Brazil e Algarves, etc. Faço sa- rU~Jrica d'EI-Rei Nos o Senhor.•
ber a. "ó , Governador e Capitão General da
Outro semelhanLe para Antonio Joaquim ele Si.Capitania da Bahia, que sendo vista a "ossa re- queira Tedirfi, Adminisll'aclor d' Alfandega da Bapresentação de ~ de Junho, sobre o cumprimento hia, a tI. 54 v. do Liv. 5."-Extmhida dd,Liv.
. da ordem de 24 de Abril deste auno, sobl'e o, ()" de Reg. de Decretos dos annos de 1820 a Outubro
pt'ovimeulo das Caileiras do en iuo publico: sou de 1821, a {l. ,4
servido deolarâr-vos que nos ditos pl'ovimeutos
deve intervir empl'e o ignrio Capitular em
(') Por justos motivos que me forão presentes e se fize·
quanro estiver a Sé vaga, pois que, segundo a
rão dignos da minha real consideração; hei 1I0r hem con·
minha real resolução de 14 de Agosto do corren- ceder a precisa faculdade. a Jacinto Furtado de Mendon·
te aono, não pócle o Cabido exercer a jurisdicção ça, para que possa vender ao Deputados da caixa da eontribuiçâo iogleza, para a edificação de buma Capélla da
ol'dinaria na faHa do Arcebispo. Cumpri'o assim.
Bl-fiei No so Senhor o mandou pelos Ministros mesma nação, huma porção de sete para oiLo braças da
frente com vinte de fllndo, do terreno que possne na rua
abaixo assigoados, do seu Çonselho e seus De- I dos Barbonos desta CÔrte, contiguo :is casas da actual
embarn-adol'es elo Paço. "João Pedro l\Iaynard da residencia tio Enviado Extraordina,'io e Ministro l)lenipo,
Fooseea e Sá a fez no Rio de Janeiro a 50 de tenoiario de Sna Magestade Calbolica, para nella se edi.
Outubl'o de 1820. -Berunrdo ,J o ,é de Souza Lo- ,ficar a sobrewta Cape)la, não obstante o fideicomisso
com que foi deixado pelo,fallecido Irispo desta Diocese
bato a fez escrerer. - Antonio Rodrigues Vello o J o é J usliniallno de Mascarenhas Castello Branco, o men:
d Oli,'eira. -Bernardo José da Cunha Gu mão cionado terreno, do qnal ficará desliaada a sobredita porção, sendo obrigaclb o vendedor a ':.ubroga-la por outra
c Vaucono~Uo . -Acha-se a {l. 54 v. e 55 do Liv.
:l de Reg. das Ordens qne se expedem pela .il~es~ do de igu~1 valor, oú a empregar o preço em'lllilidade e be,

J)emnbal'go do Paço.

neficio do mesmo fideicomisso. A Mesa tio Desembargo
do Paço o tenha assil:n entendido e fac;,J. executar, sem
.embargo de quaesquer lcis ou qi,sposições eJi' contrario.
Palacío do Rio de Janeiro, em 26 de Julho de 181~.""
Com a rubrica -de Sua Magestade. r
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vo.se não retardem os processos, e se evitem O!\
prejuizos que podefll resultar ao meu real serviManuscript'i> authentico.
ço e ás partes, con~ervando-se semelhantes m~
D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni- tivos: hei por bem dividir em dous o omcio de
do de- Portugal, Brazil e Algal'ves, etc. Faço sa": Escrivão da referida Ouvidoria das Alagôas, para
bel' a vós, Ouvidor desta Comarca I que os mo"" que d'ora em diante escrevão dous Escrivães em
radores do Sitio de S. Pedro rle l\1erulty me re- todos os processos civeis e crimes ~ e mais autos
presentárão que, .estando elIes ba muito~ an- proprios da (lu vidoria, sendo' entre ambos repiu'nos no costllme d~ ouvi!' missa na Copel1a d~ tidos por distribuição,regular. A Mesa do DesemS. Pedro por consentimento de seu dono, João bargo do Paço o tenha a~sim entendido e faça
Pinto de Sampayo, se vião hoje privados desse e~ecÍ1tar com os. despachos ne~essarios. Palacio
commodo por se fingir elle roubado, e occultar do Rio de Janeiro, em 11 de Novembro de 1820.
as imagens e paramentos, do que lhe rc,mlta va o, -:-CQm a rubrica d'EI-Rei Nosso Senhor.-Ácltamal de perderem mi$sa por lhe ficar mui distan- se a fl. 150 v. do Liv. 2° de Reg. dos 'Decretos e Á lvarás da Mesa do Desemhargo do Paço.
t~ a Igreja Matri~; e, attendendo ap que, com
informação vossa e auwencia do supplicado, respoudeu'o Desembargador 'Procurador de minha
pnOVIsÃO DE 15 DE NOVEMBRO.
Real COl'ôa e Fazenda, e ao mais que se me exMaõuscripto a~tuentico.
pô~ em consulta da Me~a do meu Desembargo do
Paço, com cujo parecer fui servido conformar, Thomaz Antonio de.ViHanova Portugal, etc.
me por minha immediata resolução de 18 do mez Fac'o sab-er á Junta da Real Fazenda tIa Pro~'i1'1cia
pllssado: hei por bem que o referido João Pinto ~ da "Bahia, que, sendo presente a El-Rei Nosso SeSampayo seja eompellido a dar faculdade para os nhor o requedmetlto de José de Serqueira Lima,
supplicantes fazerem celebrar missa na dita Ca- aC,tual Escri vão da descarga d' Alfandega dessa CipelIa nos Domingos e dias Santos por Capellão dade, no qual pede se declare que na arrematação
e com guisamento á sua custa, sem que isto io- das capatasias dareferida Alfandega se en tenda exduza servidão perpetua, mas só em quanto ~ub ceptuado o serviço do guindaste, o qual tem tido e
sistirem a Cap.eII a, e os indicados moti vos da diffi· he annexo áquelle oalcio e faz parte uos seus emoculdade, repondo abi as imagens o supplieado que lumentos, e â vista das in formações' e pareceres
deve ter acha ve, e só fornece· la na hora que que ao dito respeito houverão, foi o mesmo- Au-aprazerem, e pelo tempo necessario para o santo gusto Senhor senido determinar que na arremasacrificio; podenrlo porém elIe recusar-se a isto, tação das capatasias deve ser incluido o serviço
logo !iue faça celebrar missa em hora certa para d'o guinda~te, e que o supplicante seja indemnios supplicantes concorrerem a elIa, sem que pos- sado da perda que sotrrer, segundo o arbitramensão nesta escolha mudor para a outra alternativa to, que deverá ser. feito pelo Provedor da Alfanantes de hum anno e com aviso anticipado, a fim de dega, como Guarda Mór e Esctivão da Mesa da
poderem os supplican tes apromp tal' Capel1ão, e de Esti~a. O que se participa á Junta para sua intelnão ficarem illudidos. O que mando pal·ticipar- ligencia e devida eXdcução. José Gomes Leão a
1'0 para fazerdes executar esta minha real resofez no Rio de Janeiro, em 15 de Novembro de
lução como nelta se contém .. EI-Rei Nosso Se- ) 820. -,Joãçi Carlos Corrêa Lemos, no impedinhor o mandou por'seu especial mandado pelos mento do Contador Geral, a fez escre"Ver. -ThoMinistros ab-aixo assign'ados, do seu Conselho e maz Antonio de Villanova Portugal. -Ea;traltida
seus Desembargadores do Paço. Jciio Pedro May- do Liv. de Reg. das Ordens expedidas d. Junta daFanard da Fonseca e Sá a' fez no Rio de Janeiro, a zenda da Bahia, a {l. 22.
9 de Novembro de 1820. -Bemardo José de
Souza Lobato a fez escrever. - Antonio RodriAVISO DE 17 DE NOVEM,nnO.
gues Velloso de Oliveira.-Bernardo ,José da Cunha Gusmão e VasconcelIos.-Aa!la-se a fi. 55v.
Manuscriplo aulbentico.
do Liv. 5° de Reg. das Ordens que se expedem pela
111m. e Rev. Sr. -EI-Rei Nosso Senhor, attenMesa do Desemhal'go do Paço.
dendo ao que lhe representou, no requerimento
incluso, l\lanoel Rodrigu'es Falcão: ha por bem,
relevando o commisso em que se acha incurso,
DEcnETo DE 11 DE NOVEMnno.
dispensar, para que, sem embargo do lapso do
Mnnnscripto authentico.
tempo, se passe confirmação da carta inolma de
Não sendo possivel que os Regocios da OU"i- sesmaria que obtp.ve em 17 de J ulh o de 1799,
doria Geral da Comarca das Alagôas sejão expe- com a clausula de que na palavra - Vi1la -se endidas com a promptidão que convém ao interesse tende qualquer Aldêa úu Povoação, a que Sua
publico. e :partieular d;s meus fieis vassaltos ali l\lagestade mande repartir terrenos. O que ~ossa
residentes, não havendo mais que hum Escrivão' IlIm. fará presente na Mesa do Desembargo do
para todas..as dependencias da"referida Ou vidol'ia; Paço, para que assim se execute. Deos guarde .~
que não podem deixar de ser muitas, complica- V. Illm. Paço, em 17 de Novembro de 1820.das e laboriosas, em consequencia do augmento Thoruaz Antonio de Villallova Portugal. - Sr.
da povo\ção 'da m()Sma Comarca; e querenuo dar Pedro Machado de Miranda Malheiros. -Ea;traas providencias precisa§ para que por este moti- !lido do original.
l'l\OVISÃO DE
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PROVISÃO DE

17

DE NOVEMBRO.

" ,
Manuscripto nnthentico.
Thom'az Antonio de Villan'o"Va 'Portugal, etc.
Faço saber á Junta da'Administração e Arrecadação da Real Fazenda d,a Capit.ania de Piauby, que,
~endo presente a El-Rei Nos.so Senhol' a sua conta de 22' de Abril ultimo, em que ~'epresenta terse ~eixado de proceder na creação da 'mesma aO'
ajustamento das co·ntas dO$ Almoxarifes que servirão 'no tempo da extincta Provedoria e do actual Commissario, Recebedor dos generós e despezas miudas ~ e mais Exactores da Real Fazenilar,
se difficultão agora o cumprimento desta obrigaçãú nas' horas ordinarias do trabalho, em I:azão
de absorver todo o témpo delle o expediente da
Contadoria, exigindo que esle trabalho s'e faça de I
tarde, e seja pago pela Real Fazenda: foi o mesmo Augusto ,Senhor servi'do determinar que a
Junta mansle prooed~l' a esta liquidação, tl;abalbancfo-se tamb'em ue t~rde" Sfl necessario fôr..!
mas sem se~' com a,qgmento ~e despeza da Real
Ya:IJeqda. O que se participa á Junta para 'lssim o
.executav. Caetano Jos~ Barb.oza do Canto Bf',ufil1
a f~z nq Rio de Janeiro, em 17 de Novembro de
1820. - João Caplos qorrêa Lemos, no impédimento do Conta~or Geral,- a fez escrever. -Thomaz Antonio de Vi1lanova Port\.lgal. - Etvtrahida
do 'Ltv. de ,Reg. 'c/.ds, O~deTlsI expedidas á Junta da
Fazenda de Piauúy, a fl.
.
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DECRETO DE

DE NOVEMBRO.

.,

IJ.. 81.

'
ALVAR,\.' DE

23

e

,

. Hei por ,bem que Antonio Luiz Ferreira' d'e MenInes, Administrador da Alfandega desta C~dade,
vença com este lngar o ordenado, annual de
'] :200W rs: e màis Aoo.tt> '1'5. a titillo de ajuda de
custo para.as despezas qtle haja de fazer a bem da
mesma ádministração, com assentamento I'la fo'lna dos ordenádds 'das pessoas empregadas no
meu Real Erario. Thomaz Antonio de ViJIanova
Portugal, etc. Palacio do Rio de Ja'neiro, em 21
de Novembro de 1820. -,Com a rubrica d'El. Rei Nosso Senbor. -Extrahido do Liv. 6° de Reg.
de Decretos dos annos de 1820 a Outubro de 1821,
a

goas por ca1ninhos escabrõsos, muitas vezes impralicaveis, e até, pal'igq.~Q.S nas passagens dos
rios no tempo das aguas', com prejuizo das
süas lav'ou'ras, e detl'imentà- da publica segllI'allça e:- da. bom go.veroo, pela ,difficuldade de
se pllBirem os delictos com pI'omptidão.e oerteza,
e·.de se executarem as mail> diligencias do meu
real serviço; e 'querendo atalhar os I'eferidos inconv,enientes e promover mais pOl' este 'meio a
felicidade,dos meus fieis vassallos ali residentes:
J-:ei'por Bem, deférindo ao tIue me representlll:ão
os- mor.adores do mencionado Arraial, erigijlo em Villa, com a denominação da VHla d~ Nossa
Senhor da Conceição do Alto Paraguay Diaman. tino, ficando desmembrada do Termo ,da Çidade
de C.uyaM,
orG'ilnar que nella se edifiquem as
casas cOll"enientes da oamara e cadêa., que se
elejão' dons JuizesIOrdinarios., ,hum dos Orlã'os, •
tres Vereadores, hum PI'ocUl'ador do' Conselho.,
e dous A;lmotacés,' os q1!laes adminislraráõ a jus. tiça na oonformidade dos seus respectivos regi l
mentos e estilos do Reino: e sou outrosim servido crear dous olJicios de Tabellião do Publico"Judicial e Notas" ficando ao primeiro annexos os
de Escrivão da Camar.a, Almotaeeria e Sisa.s; e
ao' segillldo o de Escrhão dos Orfãos, e os offiGioS' do. Alcaide e Escl'i\'ao do seu cargo para os
exlÍrcerem na fúrma da,s minhas leis. A referida
Villa g'o7Jará de todas as pi'erogalivas e pri \'ilegios
de que g'ozão as mais Villas deste Reino.'
Pejo qne mando, etc. D,ado no Palacio do.Rio
de 'Janeiro, aos 23 de Nov('mhro de 18'20. -REI
com guarda. - Thomaz Antonio de VilJanova
Portugal. - Com os, )'egistos competentes,

DE NOVEMBRO.

Coll. Braz. - Delgado.
Eu m·Rei faço saber aos que este alvará com
força de lei 'virem , que, verificando-se'oa minha
l'eal presença, não só a grande p'o'voação (te mais
de tres mil babitantes que actualmente tem o
Anaial do Alto Paraguày Diamantrno na Capitania de Mato-Grosso, e .is espcl;ilnças que dá de
ir em augmento progressivo, tendo muitos esta':'
belecimentos de lavoura, e s~ndo Ínui frequentado pejo grande cbmmercio qúé faz pelo Arinos
par ti Pará, ma's tambem os gl',!,vissimoS'incommodos que soíft'em os seus mor'adores de irem ii
Cidade do Cuyabá sollicitar'as suas depén~encias
civeis e criminaes na grande distancia de 50 leI

- 'DECRETO DE

23

DE NOVEMBRO.

Manuscl'ipto aul!lelltico.

/

Sendo-me presentes os inconvenientes que teni
resultado 'ao bem' do meu real sel'viço pela dil'.
ficuldade de combinação .,que se' encontra no
serviço da Ve,elorja Geral da Gente de Guerra ·da
Capitania ,da Babia. com o syslema dos Livros que
se ac-hãQ estabelecidos em todos os C0rpos regu':'
lares 'tios meus reaes exercitos: hei por bem extingl!1ÍL' a so"hredita Vedaria Geral, creando em
lugar del,la bl:lma Thesomar.ia Geral das T.ropas,
Il3 qual ordeno se gual'de- as disposições da c-arta
de lei, ahará de 9 de Julho de 1763, decreto.d'e
29 do mesmo mez c mais ordens regias expedidas·
posteí'iormente, assim, e da maneira que se pratica nesta Côrte, além das instrucçõeS' que com
este baixão, assignadas por Th~maz Antonio dê
Villanova Portugal, do meu Conselho, Ministro
e' Secretarie Cl'e Estado dos Negocios do Reino,
Enca-rre'gado da' Presidencia do' Real Erario. FJ outrosim, soo senido cretlr, para- o expediente da
refe6da Thesouraria Geral das Tl'O'pas, hum Thesomeiro Geral col)Il o orden'ado de 8oo~ rS. ,
hum €o-mmissario Assistente oom 500r't/Jrs., dous
Commissarios Pagadol'es oom 4oo~ rs. cada
hUID', dous Oillciaes de B'ofete com, 200:tt? rs. ca>.
da' hÜ'IÍl, bum Pi'aticante com I oo:jf) I's., e I\um
Porteiro, com as incumbCilcias de Guard'a Livros-,·
r
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lançamento deHe será feito pelo Cemmissario As- I
sistente, declarando na pagina esquerda as entradas que houverem, que con ferirá e as ignal'iI
quotidianamente com o Thesoureiro Geral, e na
pagina direita lançará as partidas de despeza, que
gCJ;almente a signará com as pessoas a quem e
fizerem os pagamentos, quando não passem recibos.
8. o Haverá tambem hum livro para a receita
e despezà dos -Commissarios Pagadores, rubricaI
INSTll.ucçÕES pam a Thesou1'aria das Tropas Jcreada do pelo Thesoureiro Geral, elles lança)'úõ no
na Provincia da Bc!Jtia pelo decreto. acima trans- debito as somma que receberem do mesmo ThesOUl'eiro Geral, e no credito os pagamento que
cripto.
fizerem por ~rdem do mcsmo, ~alanceando-se
,1. o O despacho da veuoria ge~al da gente de
as contas nos fins dos mezes, com assistencia 'do
guerru da Capitania da Bahia terminará em 31 de Thesoureiro Geral, cujo balanço -conferindo,
Dezembro do conente 'anno, pela creação da The- assignaráõ o mesmo ThesoUt'eiro· Gcral e Comsomaria Geral.das Trdpas na mesma Capitania, missario que prestar a conta, passando-se o aldo
pelo decreto de 23 de Novembro deste anno, que a debito do Commissario que -entrar de novo
determinou que o seu expediente tenha principio para o çofre, por quem deverá sen escripturado.
no 10 de-Janciro do anno futuro em diante.
9, o Balanceada assim a c,onta dos respectivos
2. o Em 'l'irtude do citado decreto de 25 de No-'
Commissarios Pag'adoces, passaráõ para o poder
'vemhro deste anno" compôe-se a Thesouraria Ge-, . do respectivo ThesoureÍl'o Geral os titulos da desral de hum Thesoureit·o Geral, hum Commissa- peza que tiverem feito, no fim de cada mez, pal'a
rio Assistente, dous Commissarios Pagadores, ql,le, sendo cumbinados com os assentos re pectidous Officiaes de Bofete, hum Praticante, hum vos, se extraião as contas que o mesmo Thesou}lorteiro que exerÇ}a ao. mesmo tempo as funeções reiro Geral deve remetter á Junta da Fazenda tode Guarda-livro , yencendo' cada hum o ol'de- dos 'os mezes, hum sobre -outro, acompan hados
nauo que lhe fôr conferido pelo seu respectivo dos referidos documentos para sua descarga na
titulo com natureza de soldo.
mesma J un ta.
,
;
5. o Pela sobredita Thesouraria Geral se faráõ
10. o Aos Commissarios Pagadores da The outod06 os pagamentos militares" como soldos dos raria Geral incumbe particularmente o pagamenOfficiaf:s Superiores e Inferiores, prets, pepsões, to das tropas; elles entr~ráõ de cofre por turno
e outras de pezas que se fazem pela Thesouraria mensal, seráõ substitui dos nos seus impedimentos
dos ordenados e addições miudas da Junta, guar- ou'molestias pelos Officiaes de B'ofete mai antidando-se em tudo quanto ser posssa Oque se aéba gos ou mais idoneos, prccedendo da Junta da
rli posto pela carta de lei, ai vará e decrcto de 29 Fázenda o desp~cho , a quem o Thesoureil'o Geral
de J u! h..o dc 1765, C m ais ordens regias a' esle fará constar os ditos impedimel'ltos, cam o bom
resp6ito, preferindo-se, não havendo incon,'e- ou múo serviço dos Officiaes em geral no fim de
niente, o pa-gamcn to por classes.
cada anno, para que esta mesma infnrmação
4. o O Tbesdureiro Geral uas Tropas fat'á pe- acompanhe a que a mesma Junta remette ao Real
didqs com a devida anticipação á Junta da Fa~ Erario dos seus Officiaes Il1fS occasiões dos bazenda resp~ctiva, das quantias neces:Jarias, para lanços,
I I . o O Thesoureiro Geral formalisará no fim
'erem pagas impreterivel~nenle ás praças que tem
"encimento dia rio , em pl'ets de cinco em cinco' d!J cada mez hum mappa ou tabella demonstradias, ú vista dos recibos dos Co~one~ dos Regi- tiva da receita e despeza que nelle houver com
mentos apresentaâos pelos seús Quarteis Mestres, demonstração dos soldados, dos Officiaes empreem cujos recib'os, na fórma da sobredita lei dc 9 gados e não empregados, dos Officiaes dós Rede Julho de ) 765, "irá d~clarado o nuo1el'o ~ffe0 gimentos, dos prets e mais despezas, remettendo
tivo dos soldados, dos Oillciaes inferiores, e ou- assim á Junta, como ao Governado)', huma copia
/
tros a quem se deve fazcI' o pagaménto,
da referida tabella.
12. o O Thesouréiro Geral, por si ou POI' seus
5. Os Officiaes de patente que tiverem seldo
seráõ pagos pelos proprios recibos no primeiro Commissarios, verificará, pelo menos huma yez
dia de cada mez, do que houverem ,'cncido no em cada hum dos mezes do anno, o numero effecproximo passado, e isto co~ a mcsma regulari- tiro dos soldados, dos inferiores, dos licenciados,
dade e exactidão recommendada no precedente dos enfermos, e dos que faltarem nas Compaartigo. ,
nhias pelo numero de registo de cada regimento,
6. o Aquelles dos sobreditos Officiaes que per- concorrendo a assistencia e o exame dos Inspectencerem a, Corpos Milicianos fora da Cidade, tores Gerae-s- das Tropas e Commandante dos
pagar-se-ha por (:onheciJ;nento eJe recibo a seus Regimentos, além das mostras extraordinari~s
Procuradore~~ á ,'ista dos attestados que apresenque determinar o Governador e Capjtão Getarem os Commandantes dos refeJ;idos Corpos.
neral.
15. Em conformidade do artigo 17 do alvará
7~ o Hav~rá.hum livro para ne\le se escripturar
toda a reccita e despha da Thesouraria G'el'al, de '9 de Julho de 1765, formar-se-ha hum li vro
que será' rubricado p.Çlo Presidente da Junta, o de registo para cada Regimento de Infanteria,

com ,150:jj) rs.; sendó pagos 'm'ensalmente como
soldos, além dos próes (\precalços que directamente lhes pertencerem. E nomêo' para o lugal'
de Thesoureiro' Geral a Joaquim Bento Pires de
Figueiredo, pOl' conqOrI'er neHe as circunstancias
necessarias de .que tem já dado provas. Thomaz
Antonio de Villanoya Portugal, etc. Palacio do'
Rio de Janeiro em 23 de ovembro de 1820.
' - Com a rubrica cl'El-Rei Nosso ,Senhor.

0

0
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'Cavalleria e Artilheria-1 com as divisões precisas
para o assentos dos soldados~. dos inferiores e
Officiaes superiores, principiando-se pelo Estado
lI'laior, e passando-se uepoit' á descripção de cada
huma das Companhias separadamente, dé sorte
que e manifeste Íl primeira vista a 'qualidade das
pessoas e serviços, e as alterações que houverem no estado de todas, e cada hum dos indivi.duos dlos sobreditos Regimentos.
14,· Duplicar-se-hão os referidos livros de registo do regimentos, para que se remetta hum
exemplar ao Governador e C,!pitão General da'
dita Capitania da Bahia, afim de que a todo o
tempo )he seja constante, e tenha flUma plena e
exacta in formação do estado actual das tropas da'
mesma Capitania.
15,· O cofre geral da sobredita Thesouraria
terá doas chaves, huma das quaes pertencerá ao
ThesoUl'eÍ1'o e a outra .ao Commissal'io Ass.istente, e os uecebimentos e pagamentos serúõ feitos
r
á boca do cofre.
16.· Além do cofre geral, deve haver outro a
c'argo elos Commissarjos Pagadores, para se guardarem as sominas que forem recebendo mensaLmente do Thes'ollreiro Geral para pagamellto do
trato successi\'o.
17,· Os livros e papeis da vedo'ria ficaráõ pertencendo á Thesouraria, para a todo o temJ.loconstar o seu conteúdo.
'
18,· Todos os Ofliciaes da Thesouraria serúõ
sugeitos ao Thesoureiro Geral, e responsavei's
pelas suas obl'Ígações, e o· Thesoureiro. Geral he
sugeito e respoilllavel á Junta da· Fazenda, sem
ourro-a-lgum intermedio. :
19'· He prohibido aos Oflioiaes da Thesouraria
terem outras occupações fora d~lla, por serem
sufficientes pal'a a sua decente sustentação os soldos qne Sua Magestade ha por bem conferir-lhes
,
pelos seus respecti vos empr~gos,
20.· A casa da Thesouraria será a mesma que
hoje occupa a Vedoria Geral, e o expediente começará ús nove horas e findará ás duas da tarde,
em todos os dias que não forem .de guarda ou
feriados,
21. o AlélJ). dos soldos estabelecidos a cada hum
dos Officiaes da Thesouraria, pe·rceberáõ.os mes~
mos emolumentos que "encem os desta CÔI'te,
l'e-glllando-se pela tarifa delIa e Slla distribuição.
Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 1820.'L'homaz Antonio de Villanova Portugal. - Acha-.
se no Liv. 50 de Decretos da terceira Repartição do
Tlzesoltro, a {l. 55 v. a 59.. e acha-se tambem a
{l. 89 v, do Liv. 6' dos ann(ls de 18~o a lJutubro
de Ilbl.
DECRETO DE

23

DE

NOVEiU&RO.

fIlanllscripto alltllentico.

Tendo determinado, pelo decreto de 12 de Agosto de 1816, que se estabelecessem alguma.s aulas de Bella Artes, e pens~onado a alguns peofe sores benemeritos para se promover a illstl'UCção publica em qu~nto não se poder org<lnísar
huma escola real de sciencias, artes e IDcios,
de lJu.e as mesmas aulas ho~vessem de fazer hll-

ma parte integ'l'811te; e senuo conveo~ente, para
esse Olesmo fim, que algumas das classes dos referidos estudos entrem já com etrectivo exercicio :
hei por bem determinai' que, com o nome deAcademia das Artes-principiem as aulas de pintura, desenho, escultura e gravura, para as quaes
nomêo os Protessores que ,'ão declarados na relação que baixa com este decreto e que vai assignada por Thomaz Antonio de Villanova Portugal~ do meu Cunlielho, i\'linistro e Secretario
de- Estado dos Negocios do Reino, assim como
são nomeados tambem os mais Officiaes que são
necessarios p<lra o sobredito estabelecimento. Outrosim, ordeno que se estabeleção tambem as aulas de ar'chitectura e de mecanica, e que as duas
aulas, que já se achão estàbelecidas, d-e botanica
e chi mica, continuem na fórma que len ho ordenado, destinando-se-lhe por õra o local que fôr
mais conveniente para 'o commodo publiao e para
o meu serviço; constituindo porém -todas ellas
huma parte integrante da sobredita -\lscola real,
gozando dos mesmos privilegios, e observando
flS estatutos que lhes mando dar; e baixão assignados pelo mesmo l\iinistro e Secretario de Estado, qúê assim o tenha entendido e o faça execntar, expedindo as ordens neces"arias para esse
etreito. Palacio do fiio de Janeir:o, em 25 de Novembro de 1820, -Com a rubl'ica d'EI-fiei No~
so Senhor.
das pessoas empregadas na Academi<t e Escol'll. Real, esttLbelecida na Côrte do Rio de Janeiro
p~,1o decreto ~cima tmnscripto.

RIILAÇAÕ

Lente de Desenho, Hendque José da
Silva, vence de ordenado annual.
, E como encarregado das aulas,.
Secretario d' Academia e Escola Real, ,
Luiz Rafael Soyer, . . . . . . .
Lente de Pintura de Paysagem; Nicoláo Antonio Taunay . . .
Dilo de Pintura de Historia, João
Baptisla ue Bret . . . . . . . . .
Dito de Escúltura, Augusto Taunay
Dito .de Archite.ctura, Augusto Hen,l'ique Viptorio Grandjean • . . .
Dito de l\1eêhanica, Francisco Ovide

800:;j)00o
200:t/JOOO
480:t/Jooo
8oo:t/Jooo
800:tj)000
800:t/Jooo
800:tj)000
8óo:t/Jooo

Pensionarios de Desenho·e Pintura.,

Simplicio Rodrigues da Silva. .
José d'e Christo l\1oreira. . . . . .
Francisco Pedro do Amaral. . . .
Dito de Escultura; Marcos Ferrez .
Dito de Gravura, Zeferino Ferrez.

500:tj)ooo
5001000'
500 000
500 000
500 000

Rio de Janeiro, em 25 de Novembro de, 1820.
'Thomaz Antonio de Villanova Portugal. -Ea;trahido do Liv 6· de Reg. de Decretos dos annos de
1820 a Outubro de 1&21, a {l. 8.2.
DEÇRE>fo DE

24

DE

NOVE~BRO. I

CoI!. Braz. - Delgado.

Não sendo bastante hu?n só EscrYvão para a
prompta .expedição dos Deg~~ios do Districto do

ANNO DE 1820.
Julg'ado do Rios lIleal'Ím c Pindaré 11a Capitauia
do l\laranhão, pelo augmento de pov.oação e
commcÍ'ciõ a q'lle tem chegado, muita. demarcaçõcs de sesmarias c novas incumbencias que a'ccrescêrão da eSCl'iptUl'ação das receita d03 novos'
impostos do real selo, sisa e meia iSd: hciporbem
oreal' mais outro officie de Escrivão do ref'e.rido
Julgadõ de 1I1carim e Pindar&, para que d'ora em
diante esol'evão ali dous Escrh'ães
tOdOlOS
processos civeis e crimiuaes, e mais actos ou in·
oumbencias, For distribuição regular, na fórma da
lei do Reino. A. Mesa do De embargo do Paço o
tenha assim enlendido e f'liça eycoulal' com 'os
despaohos nece' arios, P-alacio do lho de Janeiro,
em 24 de ovembro de 1820. - Cem a ruhrica
d'EI-Rci Nõsso Sfm hor,

em

A. VISO DE
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do cQotractador. Mas quando, p{)r om~ssão ueste,
falte gp.nle sufficieute ao trabalho d.o dia, o Juiz'
da Alfandega mandará prover o sl'r1'iço de mais
'gente á cu ta do cootractador.,.,.
2.' Que ao abrir da porta da Alfandega o contractador, seus socio e delegados e achem sempre promptos cgm a súa gente, para desde logo
a dirigirem e app]jcarcm ao seu'competente tra·
balho.
t
,
5,' Que a p-onte d' Alfa:1de~a, onde as .merca-'
dorias. se de carregão, seja fechada, e tenha hum
tiel de vigia, pago pela Real Fazentla, e que nella
se não perlIÚtta ficarem mercador'ias algumas com
despacho ou em elles~ de hUOl'para o~utro dia.
4.' -()ue a~ mercadorias sej;io impreteri velmen·
te recebidas e postas em arrecadação no mesmo
~lia da sua descarga, para o que o Juiz COOCOI"I e- .
J"1, não só dando toda as ordens. que fo'rem pI'e- ,
cisas, mas fazendo regnlar as-descargas de bordo
diariamenle, seo-unuo o tempo destiní1rlo 'ao traficá' da mesma .Alfandega, e o que lhe representar,

111m, e Exm. Sr. -Sendo pl'~senles a Sua iUa-' ..., o cD~tractador.
.
. '
....e tade o requerimento dos nen-ociantes da praca
5. Que os OillClaes da Alfandega, a cUJo carde. ta Cidade, e as a,'eriguacÕes a que mand~u go. eSliYc~'efn as cha ves das ~orlas, .se não possão
proceder obre os sala rios da; capatasias d' AI fau.
retl,rar, ~IO ua .mesmo ~ue ? des~~cho se tenha fi·
deo-a arl'ematados a E.tevão Loc'~elli e !fhomaz nahsado, sem que )l1~J1nelrO seja chegada, .de'So~J'~ de Andrade' e "onstandó {Jelas mesmas sembarcatla e recoUllda no' armazens re pectn'os
'v
.
'
aVllrio-uacõe çesposta
do' contraclador~s
e infor- t ~ da .a d cscarga que se d
etern1l00U
para aque II e
t>
•
,
•
dIa
mações a qne se procedeu, que ha1'ia excesso de
'. •
."
mais da tel:ça parte, e que por ig o estava n_a dis.
6" Que os .o.~Claes d,e tmados. pa~a a co0.r:posição das oruenações da Fazenda de podcr tor- rencI~ da ~lesca' oa e ~al a a _fisca~rsaç~o, eS,tepo
nrlr á praça: he o mcsmo Senhor sel'\'itlo que no
semple pl0rp~toS pala s.e nao. demorar pOI sua
Conselho da Fazenda se t0r:.ne a abril' a praça e culp~ a recepça~n-das merCauQI:13 tlese.mbarcadas~
tomep1 os lanços a quem por menos a fizer, ser.7' . Qne a. cal t>~ delle contl actadpl fiq~em to
vindo de base a taIJclla pos salal'ios e as condi- dos os armazens.d Alfandega e~ q~le ,5e_ lecolhe·
ções llue baixão) escriptas pelo Escriyão do Rea} ~'em faz~ndas~. e Igualmente a cTI~lnb~lçao das q?e
Eral'Ío, Manoel Jat::inlo ogueira da Gama, as devem Ir pala .cad~ bnn~ d:lI,çs, faz~ndo-as a~
quaés Sua 1I1ageslallc approva para ~obre ellas r,u~ar em c~.chlas se~rac a , de O1anelr~ ,que s~ra
correrem o lanços c com a condicão que se ha facJl encont~ ar-Se o ,01 ume que se pi clentler,
de êonservar e con~inuaJ' o -me~m~ mcthodo do para o que far~l. conocar Os mesmos yolumes com
estabelecimento que se acha )10::l0 em pr;tlc: pe- a ma.rca para lora. ;
,...
los referiuos conlractadore perclen o todo o di8. Que hu.ma da comp.anh~as seJ3 denommareilo e'pagando o damno q:lalquel' licitãnte que da da dcs?arga, e que a ella _ o pertença o tl'abao translor'nar ou reduzir Á -antiga confusão. E com lho do gUInda, te a conducçao dos vo:ume~ para
o lanços que houver o ConselllO consulte 'para ~s armazens.(1. 'Alfa~~lega, a c!escarga c e lo os os
o mesmo Senhor mandaI' f'a r.e I' a'lTematação a genero 'e mercado~Jas c;la estr "a, e tddo o trabaquem por meno salarios se obrigar. O que V. ~ho nas ~'eexpo,rt.a~~es d' Alfandega, sem a menor
E~a. farápreseote em Conselho. para que assim se 111llu.;ncla.nos llaplCbes..
,
execute. Deos guárle a V. Exa. Paço ,.25 do No.
9, Q~e havendo. atracado ii pont~ d Alrand~ga
yemhro de 1820. _ Thomaz Antonio de VilIano- quaJquel embarca,çao ?om m~rcfu~llas, o gual da
"a Portun-al. _ Sr. Conde de Parat].
conductor d.el\as faça lDuncdlalamente enll:ega da
t>
folha ou gUla que as acompanhou ao Officwl des·
CONDIÇÕES para o co'ntracto das Capatasias da A [(an- linado para a sua conferencia) e tanto que e ta fôr.
.
dega desta Côrte, que se deve pôi' em praça pamser presente oom o contractador, seu socio óu ageoarremataáo a quem por menos {heI' o serviço nellas te, principiará então a companhia da de carga a
declarado, sendo os l1!l!iln'es pl'eços propostos os que iça-Ias para cima da me ma paute, onele serúQ
;liáo indicados na concfipão '!l8,'
todas éoufcri~l~s e examinadas pelo referido Offioia1 e por elle c,rntl'actadol', eu ocio ou ageott:.
1.' Que a adJl1inistraçiio das .fompanhias será
ii vista da mesma folha ou guia, marcanllo- e nel·
entregue ao lontractador e seus socios por lem':' la toda e qualquer alteração que nos volumes se
po de' tres ann os; que as compan hia sejão lres,
encontrar, porque daq.ueHe acto em diante'prIo. compondo;se cada hilma de hum numero suffi· cipiará a re pon.abilidade comrneltida do extra·
ciente de homens traJ~lhac1{1res, para !la ver em· vio. Que concluido e te exáme eja aquclla rolha
pre promptidão 00 Se1'\'190 e exppdiente nQ traba· on guia assignada pelo Official que fez a confelho que lhes he re~ti vo; e serúó pago por c'o'nta rencia', e pelo contractador, seu soeio ou agente;

a'
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advertindo Jforém, que a falta desta assignatura cofre da Alfandega, concluido quc'!êja o tempo
r.
o não dispensará da responsabilidade, porque do de&pacho.
16.' Que hum e outro fiel lance immediatamensempre se reputará asssignada a folha para esse
effeito, e que depois de se ter posto ali nó volu- te, cada hum em seu livro, a entrada dos volumes
/
me a data da sua entrada, contramarca de navio que fOl'em rccebendo no seu armazem, com todas
_
que a descarregou, a mesma companhia o con- as especificações precisas.
I7.· Qu'e os fieis n<1o deixem sahir do .eu" al'- _
duza para o respectivo armazem e del!e faça entrega aos seus competentes fieis. Que acontecen- mazem volume alg.um sem ol'dem exp~'essa da'
do achar-se qualquer'alteração ou falta na guia Mesa Grande communicada-por escripto; lançaque acompanhou as- mercadorias, e se acontecer ráõ as ~õrbas das salúdas ii margem das suas endescarregar-se qualquer yolume arrombado, ou tradas, e as ignaráõ com aq'uelle a, q,uem o enque pareça ter sido bolido, o faça logo sciente á tregarem, em observancia.da ordem da Mesa Granl\1esa Gl'ande, e cooduzão aquelle volume para a de, assignada pelo Juiz, ou por quemelle servir.
1,8.' Que torl{} o v&lume de fazenda que se enmesa da abertura, para ali se pr{)eeder immetlia,.
contrai: fóra dos arntazens d' àlfan~lega se~ fel'
lamente. como he tle costu~e nesses casos.
la.' Quc o des?ach() da estiva 'se fará sempre precedido ordem da Mesa G.'ande por escnpto,
com activida~e e promptidão, para que desemba- se rep~tará ~~mo d~sencaminhado; os respecti_ l'açada a embal'cação, se dê luga.r a outra, e de vos fieiS serao pUDIdos, e o contract'ldor obri_todos e quaesquer genel:os que "jerem á estiva, e gado a pagar o valor da fa'zenda que contiver
~
nas' mesmas embarcações se despacharem ou sa- e os direitos em dobro.
'19." Que o Juiz d'Alf3lnélega' m"ande fazer a
:hirem eÓ1 d'ireitura'pará os armazens de fora, nada se pagará ús tres··companhi,!s,. ,-isto nlio lhes mais exacta entrega de tudo () que existir em
alJ'ecadação ao c'ontractador, fl:anq.ueando.lhe
tel'§tll dado trabalho algum.
para seu legitin;lO conhecimento todos os Ii nos
I I.' OS gene..os que-, pela sua qualidade de
combustiveis ou pela sua natureza, não costumão das suas 'entradas e todos os exames qué elle
"
seI' recolhidos na· Alfandega, ou por não haver pretender.
20.'
Que
a
terceira
companhia
seja denomilugar neUa, o que sempre se averiguará pl'imei)'0 qlle se dê licença, sendo ouvido o contracta- nada"ç1a abertura"e que a ella 80 erten-ça ir busdor das capatazias a este respeito sómente, nada car os volumes á VOI'la dos armazens d'e que' ti- ,
c por nenhum motivo pa.gal'á ao contractador; e verem sahido, conduzi-los á Mesa do seu descontinuará neste caso '! pratica .estabeleeida e se- pachó, transportar a fazen.da que contiverem, '
guiçla na AlI'andt'ga, quanto á descargas nos~tl'a depois de contada pelos Officiaés d' Alfandega,
piches, e aos despachos, ou para o consumo ou na fórma dos, foraes, ii casa do selLQ, e leva-Ia
finafmente dali para a poría, d'Alfand'ega depois
para a reexportaç~o.
'
de d'espachada.
.
12.· Os generos que se içarem -pefo guindaste. . 2.1." Que na casa do seno se forme assento·de
e se despacharem, e seus d nos ~u consigl~atarios entrada e de sahida 11 todas as fazendas que ali se
os quizerem deixar no largo, pagaráõ sómente introduzirem.
_
a lingada 6 o trabalho de serem postos n.o largo;
22.'
Que
o
,contl'actador
possa appliear os hoo que será -arbitrado por 160 J:S. cada pipa ou "0lume gra'nde, 80 rs. cada meia pipa ou vo\'ume mens destinados a humâ companhi.a, quando 'TIão
que se lhe assem"elhe em tamanho, e os mais a fiverem que fazer, a aquelLe outro tl'ab-alho que
proporção, isto he, 40 r . e 20 rs. Quan'do po- delles precil'ar.
23.' Que o contractador e seus· socios- ficão r~s
rém os quizerem guardados para terem indemnisação, pagará'Ó por huma vez s'omente os preços ponsaveis pOI' t<fdo e qualquer extravio eommet~
arbitrados na condição 28.·, e o mesmo pagamen- tidu dentre, d'Alfandega e dos seus armazens~, e
to terá 1ugar se taes g,ener.Qs não estiverem des- dentro do prazo de IS dias de verúõ satisfazer a
pachados, passadas 24 boras, depois de postos no im~oFtan.cia a 'seu dono,. e os direitos ii Reâl Falargo, em pa7.ão do cuidado e resp0l;sabi"lidade do 'lenda, ainda nO. caso de provarem quem foi o extraviador, porque 'essa prova só lhe conferirá ()
Ijontractador a bem dos reaes direitos.
13.' Que seráõ da ohrigação do contl~ctador as direito de a pDdC11 haver da pessoa con.tra quem a
despezas dos guindastes, seus concertos e reedi- produzir.
. 24." Que o contraclador e seus socios uni,caficação.
<.
mente
deixaráõ de ser responsa veis no caso de
14.' Que a outra aompanhia seja .denominada
da a1'l'umação, e que a ella. só pertença receber fogo e arrOl;nIJamento d'Alfandega, e-om o que
os yõlumes á porta dos armazens, cuidar na sua nada tem {} aceio doSo arma,zeflS e a bO'3 arrecadr.vida arrumação e pô-los fóra dos mesmos ar- dação.
25.' Que'~ cont,'aetador se prestará a ,'critIcar
maiens quando pela mesa grande mI! determi".
todos os mezes, e qualldo pelo Juiz d' Alfandega
nado.
15.' Que o con'ractador tenha em cada hum lhe fUI' ordenél'do}a existenci3 d-os volumes que por
armazem hum fiel pago ii sua custa, além do que balanço deverem estar elll sua guarda.
em cada hum ha de existir por conla da Real Fa26.' Que aa contractador fica sendo rel'miltido,zenda, tendo hum e outro o seu livro proprio, para evitar a iOlroducção que póde haver na Alnumerado e rubricado, e a chaYe re p'ectiva do fandega, de outros quaesqu.er individuos que não
cu armazem, quc ambas ficarúõ guardadas De sejão os da-s, companhias, o a!"gnalar cada hum
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dos seus respectivos trabalhadores com hUI?a chapa de metal numerada !fae lhes sir_v a d~ 'divisa.
2'7,' Que ao Jliiz d' Alfandega pertence. fazer
executar em-tudo as obrigaçõ~s do contractador,
e d~r·lhe os auxilios que precisar, e reql,Jerer para o exacto cumprimento do que se aci]a determinado ne~tas condições, e para ser satisfeito do
estipendio que ~e lhe arbitra.
28. ~ Que por todo o trabalho das tr:es companhias não possa perceber. o con tl'actador mai& do
que por huma só vez as quantias declaradas na
~eguinte tabella, regulando-se a proporçã;o 0& volumes e generos não especificados peraõle o Juiz
'd' ALfan dega , om'ido o contractador e li parle a
quem 'pertencer o despacho.
r
Aço, por quintal, 120; amal'l'a, por dito, 120;
ancoreta de azeitona e sementes, 10 rs.; aJ'ame_
em fio e óbras, por quintal, 120 ;s.; bahú grande de chitas, sedas, etc., L~50 I'S.; dito mediano,
240fs,; dito}equeno, 1201'S.; _baila de papel,
2001'S.; barrica de farinha, bacalh{m, bolacha,
etc., 80 I'S.; dita de gelle,:õs rião comestiveis, 300
rs.; dita ele cerYeja. de tres du.zias, 50 rs.; dita
de dita, de 4- a 6 duzias, 10Ó I'S. ; b?rl'Íl de manteiga de duas arrobas, 40 rs.; dito de huma al'ro.ba, 2001'S.; óito mais'pequeno; ,lO I'S.; -hani! de
paios, presun to~, etc., J 2001'S.; 'dito de generos
coinestiv.eis, 2401'S.; boiões, ao cento, 500 rs. ;
botijas, dito" QOo rs.; breu,. por quintal, 1201'S.;
bronze, pOI: düo, 1201'S.; éalJos, pOl' d~to, 120
rs.; cadeira, 10 rs,; caixa grande de botica', 6~0
I'S.; dila mcdi~na, .240 r~.; as menores, a propol'ção; caixa com fazendas, 2501'S.; dita ,de chú, de
duas arrobas, 2001'S ..: dita de dila, de huma arrob.a, 2001'S,; dita de dita, de meia arroba, 10 rs.;
caixioba de apparelho' de louça da Indi'à; 40 ,rs,;
dita de dita pal'â mesa singela, 300 ·rs.; dita de
dita, dobrado, 500 I's.; ca.iJca de 50 a 100 peças,
450 rs.; dita até 50-, 2401'S.; dita grande com mobilia, 640 rs.; dita de chapéos, 300 I's.; dila de
,'inho a licores, de tres duzias, 50 rs.; dita -de 4
a 6 duzias, ,J 20 rs.; caixote, L~oo rs 1l;, cal1apé,. 40
I's.; cêra, por gamela, 1001'S.; oesto 2001'S:; 00bre em o-bl'a, chapas; etc., o mesmo que a respeito do ferro; commoda, 450 rs.; cordas de
qualguer qualidade, por quintaes, 1201'S.; chumbo, por dilo, 1201'S.; cunhete de ferragens, 24<;>
rs. ; embrulho, 1201'S.; dito qlediano, 40 I'S. ; os
menores, a proporção; estanho e outros metae~, Ó
JIlesmo que o ferro,; fardo da In.dia e seus semelhantes, ôL~o I's.; dito menor, 240 rs.; ferro, sed. - do necessario desembarcar, pesar e pôr no sitio
onde ha de sefentregue ao despachante, pOI' qu.intal, 80 rs.; .sahindo sem laboração da balança,
'\
por Qito, 50 rs.; sendo arrllmado e al'fecadado,
por dilo, 1201'S.; sendo em barras, feixes; fio,
chapas, e em quaesquer ol)ras fundidas, forjadas,
-batidas, etc., por dito, 1201'S"; fie de algodão,
por dito, 80 rs.; frasco, por ce9to, 640 rs.; frasqueira de 19, 60 rs.; dita nrediana, ,3D rs.;. difa
pequena, J o rs.; fumo elp rol<'s, por quintal, 80
.1'8"; garrafa, por grosa, 1201'S:; garrafão grande,
20'rs,; difo mediano~')lo rs.; dito menor, 51's.;
gigci de louça, 2401'S.; dito mediano, 1201'S.;
golpelha, 120 rs..;'aoaz 80 rs.; marfim por qu.in-
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lar, 1201'S.; marqueza, 1201'S.; mesa granrle,
320 rs.; dita mediana, 1601'S.; aita menor, 80 rs.;
.eassim a proporção;.paca;640rs.; pacote de
pano de linho, 1201'S.; peça dé carruagem, sege
ou cürrinho, 1601'S.; pipa com vinhp, azeite, vinagre ou outro qualquer liquido,-sendo descarregada, e ucando fi responsabilidi'de do contractador, 480 rs,; meia pipa,. 2401'S.; e assim em proporção as 'vasilhas menores; présuntos e paios,
por quintal, 80 rs.; queijes, por dito, 80 rs.;
saccos de'2 a 5 alqueiJ:es com, arl'OZ, feijã;o e outro - g~lre~os comestiveis, 20 I's"; uito de 5 á'5 alqueil'Qs, 40 I'S:; solla em.meios" por duzia, 20 f,s.;
surrão, 360' rs.; ,taboado, tel~a, tíjo'lo e pedras,
p'Jr' co·nvenção do contra'ctador e -despachante,
de.cidindo, O, Juiz d' Alfandega,_ n,O caso' de duvida;
voltlmes· avulsos não especificados,. de i 00 a é
51's.
29.' Pelos g'eneros e merc.aclorias que, depois'
de descarregadas, forem logo conduzülas á Mesa
da AbertUl'a, e despachadas antes -de se guardaremnos armazens, sómente se' pagará .ao -eontractador o terço dos sallari05 designa,dos na taballa da
condição 28..', e bem assim o quarto, quando, '~em
serem conduzidos á dita Mesa forem desembara.çad.as no pateo..
.
30.' Que o contractador, seus socios e empregados na administração das companhias, gozaráõ
dos· mesmos privilegios que estão concedidos aos
rendeiros das rendas reaes,. não estando derogados em parte ou em todo.
~ Rio de.Janeil'o;. 13 de-No·vembro de 1820.l\1a.noel J aointõ No-gueirã da Gama. - A cfta-se no

CaTtol'io actual do T/zçsouro Nacional.
DnCRETO DE

27

DE NOVEMBRO.

, l\hllus,cripto anthentico.

Alten-dendo a"o que me representou Antonio
dos Sar.tos C-unha, Escrivão da Real Fabrica da
Polvora: hei par bem de lhe fazer mereê dC'200:t/J
rs. annuaes para. alu.gueis· de casas, que lhe será e
pa~os pela mesma folha po'r onde .cobra o seu
respectivo ordenado, em qt,Janto porém a mesma
Fabrica Hão tiver casas que lhe possão ser dadas
para sua moradia. A Real Junta da Fazenda do
Arsenal do Exercito, Fabricas e Fundições o tenha assim entendido, e faça·ex$'lcutar com os despaehos necessai'ü.s.' Pa:lacio d<;> Rio de Janeiro, .
27 de Noveinbro de 18M. -=-CoIÍI a rubrica d'EIRei Nqss.o Senho~·.-Registadotá [l. 3õ do Lív.. 1°'

de Reg. de Leis e Decretos.
Pl\OVISÃO

DE

29

DE" NOVEMBRO.

Manuscripto al1thentico•.

. Thomaz Antonio de VilIanova Portugal, etc.
Faço saber á Junta da Real Fazenda da Pro"incia.
da Pàrahyba do Norte, que sendo presente a El-Rei
N os~o Senhor o seu oflicio de 16 de Setembro deste
anno, sobre a al'r-ematação- feita a Manoel Luiz, '
FilgucÍI'as, e seu socio c fiador JoaquÍJ:íl l\1at;tins
l:-erreira, do contracto dos dizimos rea~s da praia
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de Lucena dessa Pro"incia, pela quantia de
1:725
rs" no triennio de 1821 a 1825: a este
rospeito foi Sua i\lagestadc servido mandar quc a
me ma Junta declare a razão pOI'que na ~egunda
condição com que se celebrou a arrematação dos
ditos clizim os se conr,edeu que o primei ró pagamento fosse no fim do anno da arrematação em 1825,
concedendo-~e assim tres an.nas de e~pera, quando só e permitte bum anno livre. 0 que se participa a essa Junta p)lra assim o executar sem
duvida ou embaraço algum. Caetano José Barbos'a do Canto Brum a fez no Rio de Janeiro,
em 27 de _'uvembro de 1820.-João Carlo,s Corrêa Lemos, no Impedimento'do' Contador Geral,
a fez e crever. -Thomaz' Antonio de Villanova
POl'tugâl. -Extraliida do Liv. de p,lItg.- de Orde;ns
expedidas á JCtnta çia Fazcnd(( da Paralt)'ba do Nor-

te,afl·q·

.
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DECRETO DO

1°

.

.DE DEZEMnno.

- Al'ulso.

• ilndo. já determinado que os soldos e mais
clespezag da Dirisão dos Voluntarios Reaes d'ElRei ejão satisfeitas pelas rendas deste ll.çino do
Bl'azi!, ~'i to qne acbando-se e'mpregada na America, e sendo aqui necessaria a continuaçij:o do
seu serviço, he justo que não pesem estas d,espeza sobl'e as rendas do Reino de POl'tug'al, e tendo além disto em consicleração quànto'con véU!,
na con idera,'el distancia em que se acha do
Exercito daquelle Rp.ino., fi m~srna Divisão e ao
servi o em que está 'empregado, que as suas respecli,'a promoções sejão sêpal'àdas das promoções geraes do mesmo Exercito: hei pornem C]ue
a referida. Di"isão dos Voluntarios Reaes (l'EI-Rei.
seja de ligada do Exercito de Portugal, ucando
pertencendo ao do Brazil, mas consenando, em
quanto estivei; empregada no destino em que. e
acha, os l1)esmos vencimentos e disciplina por
que tem sillo paga e regida até ag·ora. Thomaz
Antonio de Vi1lanova Portngal, etc. Palacio do
Rio de Janeiro, em o Iode Dezembro (le 1820.Com a rubrica-de Sua i\lage.tade.
DECRETO DE

2

DE DEZE!IJo.Bno.

eDil. Draz. - -Delgado.

Julgando indio. pensayel, nas circunstancias ac:"
tuáe , á segurança e conservação da publica
tranquillidade deste Reino, que haja o mais exacto conhecimento de todas as pessoas que a elle
vierem; ou ervido orâenar o seguinte:
Que â ncnl1Uma pessoa, seja nadonal ou estran ~p.ira, de qualquer classe ou condiçãô que
f'àr, e permittirá que de em~arque e possa
enlral' em parte alguma deste Reino do BI'azil,
em que venha munida e apl'esente o competente
pa -aparte ou portaria que ,'erifique a ua qualidadé lugar donde sahio, e destino a que se dirige.
Que o Commandantes ou IUe tre das embarcaçõe mercante , ou de outra qualquer classe,
ti excepção sómente da de guerra, ({ue gozão d9

privilegio da isenção d~ visjta, dcclarem .'em l'e~
lação' por elles assignaua a bordo no porto em
que-ertl'arem,'o numero, nomes, empregos 'e
occupações. dos passag'e,iros que l'oucerem a ])01'do, ou de quaesquer pessoas qílC não pel'tencerem á matricula elas suas respecti vas tripulações;
e não eonsentiráõ,que alg'um dos mesmos passageiros ou outras pes~oas desembal'q:J.e antes de
ser visitada a embarcação' pelo 'l\lagistrado, ou'
Omcia.l encarregado -de taes visitas, o qual, reco".
nhecendo a bordo oS'passageiI:os ·e-mais pessoãs
que vierem na .embareação cqm os l'especti vos
passaportes, porá com a sua assignatura cm eada
hum delles, nota de os ter vp.l'ificado ; e recebendo a de91aração asslgnada pelo Commandant~ ou
l\iestre da embaJ'eação, a remeLlen\-sem demora,
nesta Côrte ao lo tendente 'Geral da Policia, e nas
mais Provincias, serdo nas Capitaes, aos respectivos Go,rernadoT e Gapitão General, ou Governaelor da Provinc~a; e nos outros portos, ao
C<!mmandaiHe ou lUagistl'ado encarrega.do do
go\'erno do respectivo Districlo.
Que os passageiros, ou quaesquer ou Iras pes,
soas que uão pClltencerem ás tripulações ou gual"
nições das embarc'ações, de qualquer classe qU,e
ellas sejão, s.e apresentem, logo que desembarcarem nesta'Cô,'re, ao Intendente Geràl da Policia;· a 9ue não forem milital'es ,_e as que o forem,
- ao-General encarregado do Gõ.V'el'llo das Armas,
que rernetterú ao mesmo Intendente as declarações' que lhe forem precisas para seu con hecimen.
to, e nas mais Provincias aos respectivos GOI'crnadol:es e Capitães Generaes, GoVel'lladOl'es 'Ou
Commandantes do Districto do porto do desembarque, e ali entl'e~Elráõ os-seus passaportes, raTitõ a~
mais eJeclarações que convierem, e segundo as
([uaes se possa ter o especilicatlo e necessario conhecimento da ll?eSrna pessoa, e se possa dar o
documento preciso IJara .a expedição do .novo
-passaporte qllando pretenrlerem sahir deste Reino, ou passar de buma para outra Provineia.
Que toda.1 pesso,a ([ua n,ão troucel' passaporte,
que desembarcar antes da visita, não "indo em
embarcação de guerra. ou que em geral não fôr
dar a competente declaração ncima i~dicada, ~eja
'na Intendencia Gel'al da Policia, seja no Quar~el
Gener·nl·do Governo das Armas da Côl'te, ou nas
residencias dos Governadores nas outras 1J l'ovin."
cias, ou dos Commandantes lIas Districto~ dQ
POI'lO do desembarque, seja pre nlogo flue se conheça a referida tl'ensgressão, para se ter a seu
repeito o procedimento qU!l se julgar conveoiente
seg-undo a sua qualidade ,. motivo da transgressão desta ordem. e mais circIHI.staneias que possão COflcorl'er ne. e caso.
Que o C ommandante ou Mestre de embarcação,
não sendo de guerra f que não der a deelaração
Mima determinada, ou que a der falsa, ou que
consentir deseml,al'car antes da ,ri ita passageiro
alguI?' seja ohrigifdo a pagar huoca mulcta de
1001/J·rs.• metade para o denunciante e outra
metade para a caixa da Intendencia G~I'al da Policia, por cada hum passa~iro que assim deixar
desembnl'car, OQsobre que der falsa declaração'
além di to será preso, par<\ s2 te!' com elle hum
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proce-dimel1to mais seYel~~ quando a tl'ao~grcss~o
que commettel' em"qualquel' destes Gasos fô" mais
offensiva e de graves consequel)óas.·
.
Que possão porém desembarcar antes dá visita-;'
e sem 'a~ formalidades que ficão determinadas,
o Officiaes ou expressos que h'ouxerem despachos 00 porto para onde os trouxerem, e então
d~seIflhal'cando logo para os entl'egarem e cumprir~m sem retardo a sua commissão, o~Conl
mandante ou l\~estre da embarcação em que vierem taes Officiae5 ou e'xpre sos, não sendo de
gucl'ra, fará a competente declar~ção na occasião
da "isila, como frca determhlado a respeito de
qualquer outro passageil'o, paTa "por ella se "erificar c'onvenieotemente a ex<tctidão daquella
.'
qualidade,
Que possão' tambem desemharcar antes da ,·i·
sita, e licaráõ dispensado das mais formalidades
as pessoas que para ésse effeito ti verem portaria
assignada por hum dos meus l\Iinistros e Secretarios de Estndo, as quaes se.:áõ entregues ao
C.ommandante ou Mestre da embarcnção, para
as deixar desembarcar immediatamente, apresentando depois na oeca ião da "isita, quaOllo der
a declaração ordenada, :.t mesma portaria que
autOl'isa a falta daquella pessoa o,u pessoas n~lla'
designadas,
•
,
~ .
. Que do Iode J I1nho ue J 821 ~em diante., toda
a pessoa que üer de pai'l estrangeiro para entrill'
nes.te Reino, deverit trazer pa _aporte do meu
Emb'aixallor, !Ilinistro ou Encahegado de Nego~'
cio, residente no paiz donde eltei vier, além do
passaporte da competr.nte autoriclade que permilla
a Sl~a sallida; 00 caso, porém, que a Côrte, junto
da qnal l'esidil' o meu Embaixado]', l\1inUro ou
Encarregado de cgocios, fique em consitler8' el
~ distancia do lugar donde a pessoa que tiver de
vil' a esle lleino hg.j.a de pat:tir, fie modo. qpc lhe
~eja necessario fazer gran de jornada para pro'curar' haver 'o- mesmo passaporte, em taea casos
deverá munir-se de hum certificada do Consal
Geral, ou Consul POltuguez que r~sidir 'ne?se
Di triclo, que suppra o pbssaporte, declarando
expressamente, além das mais circunstancias
esseneiaes em semelhanles -titulos, o mofi vo de
o não trazer.
Que, as pessoas que virem a este Reino depoiª
do Iode J unho de J 82 J, ~em trazerem o sobre,dito passaporte do meu Embaixador, Mini$lro ou
Encarregado de Negocias, OIÍ oertificado do Consul Geral ou Consul Portugue-z, como fica detel'mil}aJo, não sejii:o admittidas, nem se lhes permitta dese~nbarcare residir em parte alguma de.fe
Reino, sem expressa permissã(l minha em portaria assiguada por. huin dos meus Ministros e Secretarios de Estado, e quando o fação em contravenção desta ordem, serúõ Jtl'esas e pagal'úõ huma
muleta de Joo:ft; rs., metade para o denunciante
e. a outra llJelade para a caixa da~ntendencia Ge·
ral da Policiá', ficando em custodia até serem
remetlidas para fóra' do Reino, ou se ter com
dIas hum lu'ocedimento mais sev(!l'O, se assim o
merec<:rem· e o exigit~m as e,ircunstoncias que
OGCOlTao nesse casQ.
'
Que desde a referida época do 1· de J ánho de
TOMO
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1821 cm diante ser;' da obl'igação do Magistrado,
ou do Omcial encarregado das visitas 'das eO'lhill'caçõe? que vierem dos portos e trangeiros aos
de te Reino, exominar eom toda a exactidão, na
occa ião da visita, se os passageiros, ou pe soas
que traz a ,embarcação róra da motl'icula da sua
trip.ulação, vem munidas com os sobreditos pa, saportes do meu Embaixador. i\1injstro ou Enearregado de Negocios,. ou' com o certilicado ao
Consul Geral, ou Consul Portuguez residente no'
Distrioto donde partirão,' e deverá e peeificor
esta eircunstancia em nota POI' eHe -a signada na
mesma decl(jra ão que em geral de,'e dar o Commandante ou l\1estre da embarcação, c'omo fica
a.cima ôrdenado, intimando logo ús pe soas '(Iu~
não trouxerem taes pa saportes ou attestado , a
ordem de não de embarcarem, 'sob pena de erem punidas segundo as di'posições deste mell
real decreto a semelhant~ respeit.o.
Qne pessoa algumá n ãciõnal ou estrangeira,
de qua'li:luer classe ou condição qüe sela, possa sa·
.hir para l'óra de te Reino, nem :Mnda de huma para
outra Prorincia, nem entrar para o interiol' do
ndzil; sendo e trallgeil'a,. sem que vá munida
dp competenle pa saporte ou porlaria expedida e
assignada, partindo da Cô"te e Provincia onde
,ella estive~', POI' hum dos meus 1\1inistros e Secretatios de 'Estado ; e das outras Províncias pelo
'respeeli1'0 Go'yernador e Capit;1o General, ou GoyerITador (ia PqlYincia; e para que tac passaportes se possão expedir' GOIl1 o indispensal conheci.mento da identidade, qualificação,-e mais cireunsta leias de pessoa ou pessoas a fa 1'01' de quem se
hájão de passar, e se reconheça e verifique quaniro preciso fôr, qualquer engano, -falsidade ou
du ida que po'sa occorrer; a pessoa Oll pessoas
que pretenderem tirar passaportes, nio sendo
Officioes militares ou p.xlH'essos, ou pessoas incumbidás-de commissão do-meu real serviço, ou
empregados public.os nacionaes 011 estrangeiros,
de buma qnaliOcação tal que se tenlla delles todo
o couhecimento, deverúõ impreterivelmente apresentaI' na compétenté Secretaria de Estado alteslado ou passe assignado pelo Intendente Geral
da Policia, pejo quol se possa expedir o passaporte com a seguraoça' precisa, ~9ndo na Côrte
" '
ou PrOl'incia em que elJa estiver, e sendo nas
outra P,'o"incias, de\Cráõ apresentar na Secretaria do Goremo semelhante attestado Oll passe
assignado pelo ~hgistrado delegado do mesmo
Intendente Geral da Policia, sem o que não se
lhe expedirá o passaporte.
.
. Que a pes oa ou pessoas que prelender &ahil'
de, te Reino, e mI' acho da s~m passaporte ou portaria expedida por hum dos meus 1\1ini tro e
Sccretariús de E tado', ou pelo Governador e CaCopilão Gener~l, ou GOl'el'Oador da Provincia - donde sahir, seja logo preza e pague huma mulc.
ta de 50:t/J 1'5. , metade pal'a o denunciante, e não
o harendo, pora o empregauo militar ou civil
que fizer a apprehen ão, e a outra metade para
a llaixa da Intendencio Geral da .Policia, fic<lndo' retida na prisao até atisf'azer a'mesma mulcta,
quando não haja mais que a 'falIa do passaporte
ou portaria, sem outl'a circunstancia que aggra-
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ve a culpa, mas quando hajã outro motivo mãis Verificando porém dep9.js que e~les "inhos forão
aggravante fiC3rú demorada na prisão, é além da antrriormenle paTa Inglaterra, para lá se Yelldemulcta lerú hum castigo mais se"ero; segundo rem, q-ue ali se demorúrão qflasi dons annos sem
encontrarcm preço commodo, que seu dono por
exigir o caso.
Que. fin'almenle os Magistrados, os Ófficiaes do esta causa os fe,z ~avegal' para- este porto, que
Regi to, e os empresados na guarda e defeza dos elle:he portugucz e tambem o são 05 seus,consig}Jortos e eostas de mar, sejão responsaveis pela natarios, persuadi-me que não só não ha via emomissão, ou qualquer abuso qÜ"e pela sua par'tp- baraço pal'a entl'ada da embarcação e descarga
,houver no exaclo cumpdmento drstas minhas dos vinhos, maq tamhem para que se despachasl'eaes déterminações, sendo pun5(fos com huma sem ~omo nacionaes, om os direitos t:,egolares c
pri ão tempotaria ali cum a perda do emprego, ou ordinarios, não tend . udado, nem seu dono,
ainrla do posto, ou de qualquer lug'ar que óceu- de natul'eza e origem, nem hal'endo embarcacões
pem no meu real sen-i,Ço, e cóm hum mais seve- portugnezas nos portos de Inglaterra em qu"e se
.transportas"sem. Nã'o temos acto de na vegayão
)'0 castigo, sesundo as circunstancias que nccarrerem nos casos em que forem culpados. Thomaz ( que o prohiba, e convem animar -e favorecer a
Antonio de Villanova J.>urtugal, elc. Palacio do agt:icuttura e commercio nacional: estes motisos .
me parecem geraes e transcendentes, par'a que se
Rio de Janeiro, em 2 de Dezembro de 1820. estabeleça em rega, que-onão vindo os gener.os naCom a rubrica de Sua l\lagestade.
cionaes de pórto portugllez para outro porlllguez,
e scndo de propriedade nacional, sejão admittf- .
AVISO ·DE 4 D'E DEZEMBRO.
dos a.despach.9 qom os direitos- ordinarios; se
forem, porém, ja de-propriedade estrangeira, pal\Ianuscripto aulhentico.
guem 9S direitos estabelecidos para os generos
Il\m. e Exm: Sr.-EI-Rei Nosso Senhol' he sel'- estranhos, pela cOBcorJ'epcia que vem fazcr aos
v!.d~ qne, para se acautelár qualquer aconlecimennossos, e que se- vierem em direitura de portos
to ú casas edificadas no Botafogo, .proYindo do nacionaes em embarcações estrangei~as, sc.jão ou
deposito da pol vora que ali 'se acha, 'a Real Juota não de p"opl'iedade pprtugl1eza, não tenhão enda Fazenda dos AI'senaes do Exercito mande fa- trada comó es~ú deddido.em "arias ordens regias. '
zer na barca ~le conducção deste arligo huma co- Dest~ maneira, 'entC'lldo que se execulão as reaes
berta, na qual e haja de recolher a que viel' da determinações estabelecidas, não se offende nemReal Fabrica para o Arsenal, qu~'logo deverá sei' sc estona o commercio estrangeiro, qoe tambem
para elle conduzido', dando a mesma Junta as he Pl'orlucth'o pelo que dá de interesse ás Alfanal'dens necessaria.s ao Inspector da Real Fabrica desas' e de c,onsumo aos generos nacionaos,. e
sobre o modo de se 'evitar todo o inconveniente pl'omove-se e anima-se o commeTcio interno
neste serviço, e prohibindo toda a demora da har- . portuguez, e unem-sc as relações' commerciae
ca naquelle sitio com pólvora dentro. O que par- desle Reino com o de Portugal.-Pare'ce a"o Conticipo a V. Ex" para qoe seodo presente na J o'n- selho que os sopplicantes estão nas circunstancias
ta as im se exeeote, _ficando assim (referidos os de ser deferidos,' para se dar despacho ao viproprietarios e moradores do Bota[ogo. Deos nhos em questão, pelos molivos e com as cláusuguarde a V, Ex. Paço, em Lí de Óezembro de las lembradas na informação do J oiz da' Alfandega,
1820. - Thomaz Anton io àe Villanova Portngal.
com quem o mesmo Conselho se conforma, llio
-Sr. Vicente Antonio de Oliveira. -Aelta-se 110 de Janeirofem ,6 de Outubro de 1820.
v. de fl, 34 do Liv. 11. 4 de Reg. de Aúsos [lirigidos
ResolLl{:ão. - Como parece. Palacio da Boa
( Junta da Fazenda elos Arsenaes do Exercito, Fabri- Vista, 1 i de D,ezembro de 1820, - Com a rubri·
cas e Fundições.
ca de Sua l\lagestade. - A c/la-se no Liv. Iode Reg.
de Consultas do Consellto da Fnzenr!a, a fl; 1,5 v.
RESOLUÇÃO DE 11 DE DEZEMnRO~
e 174 v.
'
r
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l\tunúsQripto aUlheolico.
RESOLUÇÃO DE

11

DE DEZE~mRO.

Fraoci co José da Rocha c Antonio José da
Costa Ferreira requerem, pedindo se lhes desealI1anuscripto aulhentice.
che como prop-dedp.ue porlugueza homa porção
de p.ipas de ,'inho,. que rcmeltendo-se para InglaCos'ta e Veo.lma, negociantes portuguezes, re- terra pela casa de Villya Sou lo e Freitas, IJo'r querem, pretendendo 5el' relevad(}s da maioria
não lerem abi sahida, se navegárão POI' conta da de direitos de huma porção de I'in bos despacha'mesma ca~a para e ta Cidade em embarcação dos na Alfandega do Maranhã() pela tarifa antiga,
ingleza. Informou o Juill da AlfaDllegã o seguin- sobre fiança, a qualr maioria se lhes exigira na
te: - Quando neguei a entrada ao bl'igue ingttz occasião do ef1'eclivo pagamen'to dos ditos direiEl-Rick por trazer o vinhos portllguezcs, foi na tos, por se ter rltera'do a dita tarifa~ Informou o
upposição de que e ta embarcação os toniára no Juiz da Alfandega o ,segoinle: -P'do que consta
porto, e os trouxera a esta Cidade em direitura destes papeis,. a pratica do despacho dos ,'inhos
ou por escala por Inslaterra, porque então esla- " da·Alrandega do, llláraBhão, antes d't portaria da
"a comprchendido na orden que ved~o o com- Junta da Fazenda que a reformou, era muito le imercio de generos portuguezc de hum pal'a ou- va aos reaes direitos, por~e se avaljav~o pela
tro porto nacional cm embarcaçõc . e trangeiras. mesma tarifa que ....osp.ortuguezes. Da cel'lidilo
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Re~l Corôa e Fazenda, se expendeu.em consulta
da !\lesa do meu Dese~argo,do Paço, conformando-me com o parecer de hum dos Desembal"
gadores della: hei por bem que sómente as casas
de ,Francisco Claudio Pinto da Cunha e Souza;
de Bonil'acio José Sergio daSilva, de 1\1anoel Pereira de Mesquita, e de José Antonio Alves de
Canalho, 'que não se queixátão, sejão adjudicadas á sobredita Irmandade p-elo seu justo valor,.
estimado por peritos avaliadores nomeados pelas
partes com a quinta parte mais, cm premio da
coacção, e que- as casãs dê Francisco José .dos
Santos Rodrigues e dos mais proprietarios que
recusão "cnde-lils, sojão permutadas, as daquelle
Rodrigues, pelas qlfe a Irmandade possue na mes!Da rua da Quitanda, 110 cante da rua df'traz do
H ospicio, e as dos outros por algum'as das muitas que tem a Irmandade em ruas de commercio,
pagando o excesso dó preço avaliado, quem dever, c0fl?- declaração porém, que em quanto não
fÔl' preci'a a domolição das casas" não se procc<ferá ii adjudi~ção ou troca, e fiçaráõ ellas na line administração e u.so-fructo dos seus respectivos proprietarios, pal'a as bemfeitol'ias melhorar,
alhear ou vender, e partilhar no Juizo divisorio na
fómia prescripta pelas leis do Reino; ficando todavia obrigados os proprietarios, quaesquer que
eIles sejão, para o futuro a afrontar á dita ll'manuade para a preferencia e compra que lhe fic~
competinrlo na occasião das ,'endas não realisadas t
agora, ou de alguns dgs Outl'OS actos que ficão
referidos; e hei ou~rosim por ~em nomear o Ouvidor desta Comarca pal·a.Juiz desta commissão, •
o qual, com audiencia das partes, procederá ás
referidas adjudicações e trocas ao tempo em tIue
as casas forem necessarias, tendo attenção á sua
necessi~acle e ás circunstancias desse' tempo qu~
-podem então ser diversas '. e ,não concedendo recursos suspensivos de qualquer decisão sua. Esta
se cumprirá como nêlla se corl~rn, etc. El-Rei
Nosso Senhor o mandou por seu especial mandado pelos Ilini tros abaixo aFsignados, do séu
Conselho e seus Desembargadores do Paço. João
Pedro l\laynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de
Janeiro, a ,J 1 de Dezembro de Ib20. -Bernardo
José de Souza Lobato {\ fez escrever. - Acha-sê
a {l. 5;- v. do Liv. 5° de Reg. das Ordens que se expedem pela. 1l1esa do Desemua1'go do Paço.

junta se Yê que-o contrario se praticava aqui ain- _
da ántes do alval'il de 25 de Abril de 1818, qúe
fixou a rcgTa . que se deve observar em todas as.
Alfandegas. Os supplicantes lirúrão .os vinhos sobre- fiança (o que nunca' se (l'everia per'mittir),
quando ainda rejna"a aquella-má pratica, mas.
quando os foi despachar jil havia a nova determiIlação, e POI: ella mui justamente se regulill'ão os
feitores. Eutendo, por tanto, que se lhes não deve
restitui!" a quantia que pede, como não dejia.,
pllrque a pratica era má, porque o despacho (ai
feito quando havia já a n~va providencia,'porque
a sahida com fiança não se póde reputar despacho ~ e porque a si deve imputar não o haver ter
feito então.-Deu-se vista ao Procuradol' da Fa'zenda, 'que respondeu: -Conformo-me, visto
que os vinhos de que se frat'! forão despachados
_ eJfeetivamenté quand.o havia jil nl)va tarifa e novadetenninação, tendo apenas sahido antecedente-~
mente da AI fandega debaixo de fbf.1ça aos direitos
que legWmamente devessem ao tempo.. em que
se houvessem de despachar.-Parece ao Conselbo
o mesmo que ao.DesembargadO!: Procurador aa
Fazenda e !\linistro informante, com quem e
conforma. Hio de Janeiro, em 20 de Outubro
de 1820-.
Resoluçtl.o. -Como parece ao COllselho. Palacio do mo de Janeiro, em II 'de Dczembro de
1820. - Com a rubrica de Sua l\lagestade.Aclta·se no Liv. I" de Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda, a
174 v. .e 175.

f.
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D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, lll'azil e AIgarves, etc. Faço saber aos que esta pro"i 'ão "irem, que o Provedol'
e Il'mãos da Irmandade do Santissimo Sacramento da Igreja da Candelaria desta Cidade, me ;c.(lresentárão que, tendo a antiga Igr~ja,. ele"ada ii
Freguezia, chegado ao ponto de totall'uina, project'irão ~ erecção de huma nova Igreja, cujo plano traçárão qne convinha a bum templo situadono centro da Cidade, e Dom a dignidade de Matriz, o qual posto em execução, e adian tada grandemente a ohra, não podia esta concluir-se perfeitamente por estar oçcupado o .terreno com caas, cújos l)roprietarios, ha"endo-se na!Juelle
DECRETO DE -12 DE DEZEMnnO.
tempo compromettido ú yenda deHas, não querião hoje ajusta-las cm preço, e por isso, fundaI\IaOl1scdpto ulltuenlico.
dos no-decr~to de 17,de Julho de 1778, que de~
Hei por bem que, pelo meu B~al Erario, se enclarou o alvará de 9 de Julho de 1773, me pedião
que mandassp, na fórma .delle proceder ii avalia- treguem a João Caetano da Silva (~oo:fb rs. por
ção da ca~a de Francisco José dos Santos Rodri- huma vez súmente, para sua jornada 'desta Côrte
gues, na rua da Quitanda~ e adjudica-la á referi- para a Capitania de Goyaz, e que se expeção as
da Irmandade para concluir a sua Igreja com ordens necessarias á Junta da Fazenda da sobrehonra de Deos~ comprebenden40 esta graça todas dita Capitania ,de Goyaz, afim de Íhe prestar para
as outras ca'!ias que para o futl1l'o neeessat:ias fo- fornecimento da commissão de que vai encarrerem para o mesmo fim; e, attendendo ·ao seu re- gado, d,os de"cobrimentos dos rios e estradas dos
querimeWo~ sobre que infQrmou o Ouvidor desta .sertões, 100:tj) rs. por mez nestes dous primeiros'
Comarca, com audrel1cia de todos os proprieta- mezes seguintes, ou em gcneros que pos5ão sel'.rios contiguos á dita Igreja, e ao mais que, com -vil' para a mesma commissão, ou em dinheiro,
te posta do Dese81bargador Procurado! da ininha ~batendo-se'o valor desta dcspeza na importancia
-
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sejão pobres, . ele bom prpcedimento, e que mo trem aptidão para aqnel1cs estudos, qualidades,
que deveráõ justificar p.erante o Cirurgião Mór
dos meus reaes exerci tos, para outérem a admiss<io a pensionistas .d~sta classe, de que terúõ titlJlo passado pelo mesmo Cil'Urgião i}lórdos Exercitos, em consequencia de ordem minha expedida
pela competentp. Secretaria de Estado dos Negoda scgl6nda Repm·tição do Tlzesoul'o Naciollal.
cios Estrangeiros e da Guerra; estas pen ões te- .
rúõprincipio do 1° de Janeiro·de 1821, e serúõreDllCRETO DE 12 DE DEZEMBRO.
gularmente pagas ao mesmo tempo que os soldõs
do Officiaes dos CorpoS' da Gual'Diç~o pela 'fhel\130uscripto aulhentico.
somaria. Geral da Tl'opas da Côrte, '6. vista do soAlten~endo,ús faltas que experimentão 05 Combredilo, titul" e de ,hum attestado'do Cirurgião
mis arios Págadores da Thesourarlll Ge.ral das -i\~Ó1~dos Exel'citos que certifique' o aproyeitamenTropas da Côrte, nos mezes que estão de cofrc, JO e fl:equencia do 'pensionista aos es,tudos., dop,elo immen os pagamentos qne se fa7.Cm com os JIlesmo modo que se pratica para pagamento dos
bilh~1cs de quantia pequel:las e tr'ocos miudos:
rcsRecLivos venciméntos com os alumuos d'Aca-.
~u sel'vido que irora em clian~e o Commi.ssario
demia Real Militar. Thomaz Antonio de VillanoPagadol: que estÍ\'er de clilfre V'ença ma-is 5o..;jj) rs.
Ya Portugal, etc. Palacio do Rio-de JaneiJ'o, em
por mel. pal'a que]m:js. ThorÍlaz Antonio de ViUã- . Jf;3 de Dezembro dc 1820. - Cóm a rubl'ica d'El,. nova PCll'tugal, .etc. Palado do lUo de Janeiro,
~ei Nosso Strqhor-. -=-EflJi'ral!ido ,!o 'Liv. 6 de 'Reg .
.0111'12 de l)e7.embro de 1820. -Com· a rubriCá de DeC1'ctiJs dos ,~nllOS de 1820 a Outubro de 1821.
(l'EI-Rei Nosso Senhoi'. -Exlrríltido do Lív. 6 de {t {l. 93 .. '
'Reg. de Dccl'etos dos a1l1~oLde i 8:10 a Outubro dc
182 J , a 71., 96.
R.I,\SõtuÇAÕ DE 18 DE DEZEMBRO.
das obl'as dos rendimentos que da mencionada
Capitania deve "ir para o Real Erario, ou saecando-se letras sobre elle quando não cheguem para
i so a sobras. Thomaz Antonio de Villanov3
Portuga-f, etc, Palacio do Rio de Janeiro, 12 de
Dezembro de 1820. - Com a l'llbrica de Sua Ma':
ge tadc. -Acha-se a (l. 6 do Liv. 2" dos Decrctos

DECRETO 'DE

15

lIf:Jouscl'ipto 3líthenlico.
DE DEzmrnRO.

Sohre o omeio do Desemhargador João Igoa-,
, Giu da Cunha, relativo á participação que fizera
Tenho resolufo que no dia do feliz parto' da ao Vi,;conde.do Rio Secco, Malhias Franci co Ra·
Princeza Real do ReÍlio Unido (le Porlugal, Bra- mos, de ter procedido á demarcação de huma
. úI e Algarve , minha múito amada e presada sesmaria no Districto da Freguezia do Piraby, a
nora, e no. dous dias su~cei'sivos, hajão lumi- req'uel'imento de João Baptista ele Oliyeira, a qual J
_ naria , repique de sino", e sal vas de al'tilbel'iá descendo da Serra, chegára perto da' Real Fa7.enm Ioda e la Côrte e fortalezas da marinha, e da de Santa. Cruz, em cujo omcio disse o referiqne eslas demolrtrações festiva se fação no' dia do Desemba!'gador que achára o facto venladeiro,
do bapLisqlo sómente, suspelluencfo-se, nos refc- - c .que lhe pal'ecia que toc\a a.dita demarcação era
feila em terras da mesma Real Faz~nda, pelõ que
rid.9 quatro dias os despacho dos Tribunacs.
A lesa do De embargo do Paç;o o ~enha assim malldára intimar ao dito João Baptista que apreentendido, e faç.a Ü'xecutar pelo que 1he perten- senl.asse o titulo porque procedêra ú referida dece. Palacio elo Rio de Janeiro~ em ) ã de Dezem- marcação pall!l se verem as forças da concessão
bro de 1820. -Com a rubrica d'El-ReÍ Nosso d g sesma1'ia ,ou doação do' terreno, cujá apl'eSenhor. - A elia-se fI (l, ) 55 v, do Liv. 2° de Reg. sentação se não fizera, apesaI' de duas intima:
dos Deéretos e A lvarrís 'que 6aiflJlÍl'ão d.Mesa· do De- ~ões; devendo asseverar que. nem clle, nem nenhum dos outro!> empl'egarlos !'la Real Fazenda,
scmbargo do Paço.
e como taes Fiscaes della, podião conhecer dos
tercenos que lhe pertencião, e esta-vão tomados
DECRETO DE i6 DE DEZEMBRO.
por particulares, sem se fazer novo tombo, pois
o que ba via
era feito ha 88 annos, quaudo todo
IIIaouscl'ipto autheotico.
\.
aquelle terreno era sertão; e agora todos os mar!\lel'ecendo a minha real conside'l'ação as cir- cos estayão arrancados, e os sinaes e rumos concun tanda em que e 'achão muitos mancebos, fúndid:>s e alterados. Mandou a ~Iesa que se ajunque applicanl1<t- c oom aproyeitamento aos ,es- tassem os papeis concernentes ii concessão da sestudo d' Academia i\Ieflico-Cirurgica de ta Côrte, . maria, para tornar a informál' o mesmo Desemo não podem toda"ia continuar cOm a precisa re- bargadol', que di e, que, pOl' ter 6ubido a'serra
gularidade por falta dc meio de suhsi tencia; c e cxaminado o sitio eu de findúra a dita demarquerendo eu favorecer à util applicação a e. tudos cação, affil·U?ltra na anteriop informação que o faétão nece.sarios ao bem publico, e com o fim de to era ,'erdadeirol' que pelos papeis que se tinhão.
habilitar pe oa que possão depoi
el' conve- r ajuntado não adquiria mais conbecimentM sobre
nientemen le emprcgadas co'mo Cirurgiões nas mi- e ta materia, além de sabei' que havia outra sesnha- tl'opa e nas diversas Provincia de.te Rei- maria concedida a 'Antonio de i\1agaIh~s Passos,
no onde haja falta de Profe ores de saude: sou e que era de Cl'er qné hou.v~ssem outras nas tererYido e tabelecer 12 pen ões de 9.Jt>6oo r . meq- ras de Santa Cl'UZ, pois vindá as concessões da
sae para 12 alumnos da ref~.rida A:cal1etnia que parte do Pirahy, a demarcação ·rta de João Baptis ..
Mao~lscripto :lUlhentico.
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,ta de Oliveira" que era a ultima, 'vinha sobre a
Real Fazenda, sen-do cedo, segundo o tombo da
Fazenda, que p'arn a parte do Pil'áhy devia S.na
l\Iagestade ter pará mais de tl"es leo-oa de terra
em cumprimento. Que a,Fazeuda
Santa Cruz
'se compunha de dou quadrados, hum de quatro
legoas em quadro, e outro de seis legoas tambem
em, quadro, em cima do primeiro, estando a
mal~l' partc das terras do segundo possuidas por
partlGulares qne recu ão recoul1eoer aproprie....
~?de da R,eal,Fazenda; que o unico, meio que ha'na de revllldlCar a tel'ras era proceder á il'l'iventação do tombo antigo; declarando Sua l\lagestade por ob c subrepticias todas as seSJílarias obtidas nas terras do dito tombo, e por illegaes
as posses, ,!Iignando-se com tudo conceder aos
que ti vesSem as terras, a porção que fôr conveniente, segundo a possibilidade de suas êulturas,
e por :ôro razoa vel, a exemplo de outros que tem
merecIdo a mesma gráça, O Procurador da Corôa respondeu que não constava da sentença da
medição e demarcação de sesmaha concedida a
João Baptista de Oliveira, que confinasse com terras da Real Fazenda, pois sómente sê "ia que começára no marco onde faz quadra pela linha do
nordéste a sesmaria c0úfinante de Antonio Estev:esde ~?galhães Pa 50.' successor'de João BaptIsta FelJo, e qne contllluára por sertões <Jté linliar, e que não existindo já os marcos, balisas e
outros sinaes notados no I'eferido tómbo, SÓ,poder~a conhecer-se de taes usurpações pel<J a,'iventaçao do m esmo tombo, declarando- e ob e subrepticlas todas a sesmarias, e ficando de de 100-0
.
d
o
lO~orpura as na lle"al Fazenda, sendo muito propl'lO da augusta beneficencia de Sua Magestade
conceder ús pessoas que occup-assem as rue mas
t~r:as as porções proporCionadj!s ás sua~ possibilidades, por foros razoados, em beneficio da
ngricultura, c que assim todavia se'de"ia consultar a Sua lUagestade, ficantlo em lembrança este
negocio na Secretariá para o caso de se pedir con..
firmação de taes sesmarias jú conteD;J.pladas, a]us1ándo-se estes papeis aos respectivos requerimentos pará se d'eferir com conhecimento de causa.
Patece á !\'lesa o mesmo que ao Desembargador
Procurador' da Corôa e Fàzenda, com quem se
confOI"ma. lho de Janeiro, I I de Dezembro o.e
1820.
.
Resolu{Jão. - Como parece. 'Palaeio da Boa Vista, 18 de' Dezembro de 1820.-Com a rubrica
de Sua Magestade. -Acha-se no Archivo da lYIesa
do Desemb~"go do Paço, na SecretaTia do Imperio .

le
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RnSOLUçA,Õ ,DE

20

DE DEZEMBnO.

Manuscripto authentico.

Represent.ou o Conselho que, ha vendo Sua 1\la·
gestade, por aviso de 9 de Novembro de 1820,
ordenado flue o contracto dos dizimos de miunças
por Freguezias desta Provincia, e que tiverão lanços maiores aos da ar.err!atação do triennio actual,
se conservasse em praça até flue obtive sem outros
maiore,s_ lanços, de q:te erão susceptiveis e que
se devlao esperar, amda mesmo arrematandose em ramos, podendo o Conselho tomar os lanços que se ofl'erecessem em massa peJo augmento de
I 00:000:tiJ rso que se of'ferecião, sendo desta ma.neira arrematado, dando de tudo conta para que
o mesmo Senhor houvesse de resolvei" sobre tudo,
mandou publicar por editaes esta real ordem para
ter o seu devido cumprimento; que em quanto
continuavão as praças, ordenou Sua Magestade-,
por aviso do 1° de Dezembl:o do mesmo anno, que
se procedesse ti arrematação do contracto das
rniunças pelo lanço maior que houvesse, visto
achar-se em preço superior fi aquelle que se tinhtt
offerecido fóra da praça. Em observancia de5tas'
ordf'ns offereceu em praça Custodio l\loreil'a Lirio pelo dito contracto em massa, a somma de
54o:000:t/:J rs., que excede ao preço do actual
triennio a quantia de I 03 :{~50:t/:J rs. Por tres relações !lue se ajuntárão, mostra o Consclhó que
a soi;n.ma dos lanços (ju,e se of'ferecem pelo contracto, sendo arrematado por Freguezias ou ramos, apeDas chega a 285:830:t/:J rs., inferior ao
de 540:oo.o:t/:J rs. que otrerecem em massa. Não
obstante esta differe'nça, pareceu ao Conselho sobreestar na arrem,atação até apparecerem outros
lançadores que augmentem o preço dos lanços
por Freguezias, julgando mais util que se arrem?te por este methodo, do que em massa, pelo
Gommodo que resulta á lavoura, pelo interesse
que sereparte por muitos, e para evitar-se o CODIQio e prepotencia. Rio, J 5 de Dezembro de 18200
Resolução. - Proceda-se á arrematação pelo
maior lanço que se orrerece de '340:000:t/:J I"S. ou
o que mais ainda se o:!feloecer, visto que, na arrematação por Freguezias, se acha a diminução de
11 :ooo:t/:J rs., que nas circunstancias actuaes d~
Estado se r'Ião pódem ei:cusar. Palacio da Boa~
Vista, 20 de Dezembro de 1820. -Com a rubl'ica de Sua Magestade. ~Acha-se no Liv. de Reg.
dé Consultas do Conselho da Fazenda, a {l. 175 e 1,6,

.,
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PROVISÃO DE

2

legitimo- e sO'\emne testamento, sendo encaITCgado"'da execução della o Sueco Carlos Gustavo
Hedeberg~ e na falta deste, Jacob Frederico 1'01'lard Azambuja, Omcial de Secretaria dos Nego,cios da Marinha' e dominios ultramarinos. A Mesa
do Desembargo dô Paço o tenha assim entendido
e faça ex:.ecu~ar com (i)S despachos necessarios,
sem embargo de quaesq uer leis oti ordens em con·
traria·. Palacio do Rio de Janeiro, em:3 de Janeiro de 1l~2 I. - Com a rub.l'ica (l'EI-Rei Nosso
Senhor. ---:- Acha-se a {l. 156 do Liv. 2° de R'eg. dos

DE JANEIRO.

Manuscripto authcntico.

1'homaz Antonio' de Villanova Portugal, eta.
Faço saber á J unta da Administração e Arrecadação da Real Fazenda da Provincia de Pernambuco, que, sendo presente a El-Rei Nosso Senhor
a conta da mesma Junta, de 22 de Setemhro- dn anno proximo passado, e requerimento dos Omciaes
Ela Contadori'a da mesma, a cerca do pagam'ento
das propinas dos- contractos reaes arrematados
nessa Pro·v.incia; foi o mesmo Augusto Senhor
servido resolver e estabelecer em regra que, das
ar.rematações de quaesquer contractos reaes paguem os al'1'ematantes de propina para o Presi.dente, Deputado á referida Junta, Contador e
Officiaes da Contadoria, 6 por cento sobre o total
das mesmas arrematações; que esta importancia
seja dh'idid'a em tantas partes quantas forem os
membl'Os da Junta, o Presidente que será rido
como dous Deputados, e a Contadori8' que será
igualmente tida como dous, e da parte pértencente a Contadoria, ficará pertencencto hum quarto ao Contade-r eJfectivo, e dos tres quartos remanecentes se repartiráõ pro rata pelos mais omciaes da Contadoria, calculando-se o que a cada
.• hum deva corresponder, segundo· a tarifa de seus
ordenados, e send'o o Porteiro da J u'nta considerado neste caso para recebimento da propina, como se fosse terceiro· Escripturario. Cuja real resõlução se participa á mesma Junta para sua illtelligencia e devida observancia. João Vic~oriano
Colona a fez no' Rio de Janeiro, em 2 de Janeiro
de 18:11. -JO<lO Carlos Corrêa,Lemos, no impedimento do ContadO!' Geral, a fez, escrever.1'homaz Antonio de Villano,'a Portugal. -A'c!iase na tel'cei,'" ContadO/'ia do T/tesoUl'o.
DECRETO DE

3

Decretos

8

A lvarás da Mesa do Desemba7·go· do Paço.

pnaylsÃo

DE

lJ.

DE' JA.NElRq.

l\1annscripto authcntico'.

r

DE J A.NE IR o..

Manuscripro authcntico.

Sendo-me presente que' o Mineiro Sueco- Clas
Eric Hu1t, proximo ao seu fallecimento no hospital militar desta Côrte, declarara ser sua vontade
que os seus ben' fossem entregues a pes oa capaz
de fielmente sati fazer as suas dividas e remetter
Ó remanescente ao Ministro de Estado uos 'egocios Estrangeiros da Suecia, Conde deEmgestr()m~
ou ao Chanceller da mesma Côrte, Barão de WeItedledt, para qualquer delles entregar a seu pai,
Cla:! Vidman, FelTeiro, e morador· na Provincia
de Colmar, li quando e te esteja morto, li sua mulher e filha: hei por hem, dispensando na falta
lIas olemnidades que devião intervir nesta ultima
,'ontade ra ifica-Ia, para que seja havida por valia a, e se execute como se fosse proferida em

1'homaz Antonio de Villanova P'ortugaf,' etc.
Faço saber ii Junta da Administração e Arrecadação da Real Fazenda da Provincia de Pernambuco, que, ha vendo E\-Rei Nosso Senhor, por. carta
regia de 12 de Fevereiro do anno proximo passado, mandado crear huma J unt·a dê Administração
e Arrecadaçâo da sua Real Fazend'a na Pro"incia
do Rio Grand~ do Norte; he serviçhl mandar declaraI' a essa Junta que d'(.)ra em 'diante ficaráõ
pertencel3do.!1 administração daquena 'no va Junta
todas as rendas e mais objectos da Real Fa.zenda,
pertencentes á. sobre dita Provincia, ucando essa
Junta na obrigação de remetter áq,uel1a to<las· as
noções (lue sobre semelhantes respeitos lhe forem
exigidos, e sejão nece'ssarios para a inteira satisfação das obrigações q.ue, lhe são ln.herentes. O
que se participa á Junta para sua intel1igencia e
devida execu·ção. João CarIós Corrêa J~e~os Junior a f~z no Rio de J aueiro , cffi4 de Janeiro de
182l:,-João Carlos Corrêa Lemos, no.impedimenta d'o Contador Geral, 11. fezéscrever. - 1'homal. Antonio de Villanova Portugal...LExtrahiJa
do Liv. de Reg. das Ordens expedidas ·ti Junt(1 da
Fa,zenda de Pe~nambuco, a p..
DECRETO DE

4,

22 V.

DE J~NEIRO'.

Manuscripto a·ut'hcntíco.

,

Não se tendo até agora verificado a Luiz do
Rego Barreto, do meu Conselho, l\larecha\ de
Campo dos meus Exercitas e Governador e Capitão Gellera~ da Cap~tania de Pernambuco, a
mercê que, por decreto de 5 de [\laio de 1819,
lhe conferi da Oommenda de S. Sal vador de
Unhão, não tendo já então tido eJfeif'o a graça da
de S. Salvador d' Anciãos, que anteriormente lhe
havia concedido: hei por bem conferir,J.he huma.
afuda de custo annual da qfi'antia de I :6oo:tiJ rs.,
que lhe será p,aga pela Junta 4,a Fazenda da so-
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bredita Capitania, aos quarteis, com vencim~n
to desde o dia em que. t~mou posse do m~nClO
naelo Governo., e continuando a percebe-la em
quanto se- conservar neHe. Thomaz Antonio de
Villanova Portugal, erc. Palacio do Rio de Janeiro, em {~ de Janeiro de IS21. - Com a rubrica de Sua Magestade. --:-- Aclta-se a {lo 62 do Liv.
5° de Décretos da t,erceim Repartição do Tltesoul'o.

Fevereiro do corrente anno, dentro de cujo tempo deve voltar para a sua patI'ia. Palacio do Ria
de Janeiro, 12 de' Janeiro de IS21. - Com a rubrica de Sua l\1agestade. -Acha-se a 11.. , do
Liv. 2 de Decretos da segunda Repartição do Thesou1'0 Nacional;

4

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc.,
ordena ao Thesoureiro l\lór delle entregue a Carlos Augusto Herberg, e na falta tlqste, a Jacob
Frederico Torlarda -4zambuja, pata cumprimento do decreto de 50 de Df:zembro do anno passado, a quantia de g8:tf;400rs., liquido de 1 22:tf;400
rs. da dial'Ía de 1. W:J200 rs. que concedi em 20 de
Setembro do dito anno a Clas Eric Hult, Artista
Prussiànno, ora faJlecido no Hospital Re<\l l.\'lil~
tal' desta Cô.'te, e que deixou de recebet' pela folha das despezas da Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeit'os e da Guerra até o refei-ido dia
50 de Dezembro. P-alacio do Rio de Janeiro, 12
de Janeiro de IS21.-COm a rubrica de Sua l.\'lagestade. - Acha-se a {l. 7- v. do Liv. 2 de Decretos
.
da segunda Rep(l1·tir-ão do Thesouro Nacümal.

DECRETO DE

12

DE JANEIRO.

Manuscripto authentico.
DECRETO DE

DE JANEIRO.

lIlanuscripto authentico.

Não

se tendo até agora ,'edficado a Bernardo
da Silveira Pinto, do meu Conselho,' Marechal
de Campo dos meus Exercitos e Governador e
Capitão General da Capitania do Maranhão, a
mercê que, por decreto de 5 de Agost?_ de ~S20,
lhe conferi dq Commenda de S. Juhao d Agua
Songa, não tendo já então tido eITeito a graça
lIa de S. Salvador de ,Vil\a Pouca d' Aguiar; que
anteriorOlénte lhe ha"ia concedido: bei por bem
fazer-lhe merçê de buma ajuda de custo annual
da quantia de 1:200:tf; rs., que lhe será paga pela
Junta da Fazenda da sobredita Capitania, aos
quarteis, com ,'e;' cimentos desde o dia em que
tornou pO,sse do mencionado Governo, e continuando a percebe-la em quanto nel\e .se conservar. 'Thomaz AntoniQ de VilIanova Portugal, etc.
Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de Janeiro de
) S21.-COm a rubrica d'EI-Rei Nosso Senhol'.Extraltido do Liv. de Registo de Decretos, a {lo 65.
DECRETO DE

8

DE JANEIRO.

Manuscripto a~thentico.

Tendo fallecido Eustaquio Lébek, hum dos Es,pingardeiros AIremães que mandei vir para o meu
real ser viço, e que ultimamente se acha~a em;pregado na fabrica de ferro de S. João de Ipanana, na Provincia de S. Pauló, e attendendo a que,
na conformidade do artigo IS do se~contract'o ,
havia conferido, do caso de seu fal\ecimento,
huma pensão annual de 200:t/J rs. á sua viuva:
hei por bem fazer' mel'cê a Izabel Lebek, viuva
do dito espinfTardeiro, da referida pensão annual
de 200:tf;. rs. ~ aos quarteis, em, quanto ella não
passar a novas nupeias. Tliomaz Antonio de Villanova Portugal, etc. Palacio do Rio de Janeiro,
8 de Janeiro de 182l. - Com a rubrica de Sua
l.\'lagestade. - Aclta-se a {l. 21 do Liv. 2 de- DeC1'etos da segunda Repartição do Thesouro Nacional.
DECRETe DE

1.2

DE JANEIRO.

Manuscripto authentico.

Thomaz Antonio de Villanova Portúgal, etc.,
ordena aO' Thesoureil'o Mór delia entregue a elas
Eric Dalshond, Artista Prussianno, a quantia de
1:tf;600 rs. ,"liquido de IgS./'lí600 1'5., da diaria,
,de 1:tf;200 rs. que 1ge cfrncedi em 20 de Setembro
do anno pá~sado. pela.,folha das despezas da Se-:
cretaria de Estado dos Negocios Es'rangeiros e
da Guerra, e que, bhe he abonada atá o fim de

l'

--'---DECRETO DE

1.2

DE JANEIRRO.

l\Ianllscripto authentico.

Havendo determinado, por decreto de 2g de janeiro de IS1', que se entregasse no principio de
cada mez ao Visconde de Villanova da Rainha,
pa 'a hum particular do meu real serviço, a q'uantia de 8:000:tf; rs., de ~e não daria conta: sou
servido ordenar que do presente mez em diante
se lhe entregue na mesma conformidade a quantia de 8: 1oo:tf; rs. ,. em lugar do que até agora recebia. Thoma'z Antonio de Villanova Portugal,
etc. Palacio do Rio de JaneÍ1'o, em 12 de Janeiro de IS2l.-COm a rubrica d'EI-Rei. -Acltase a {l. 154 V. e 1 M do Liv. , de DeC1'etos e Avisos
da primeira Contadoria..
AVISO DE

12

DE JANEIRO.

Manuscripto authentico.

El-Rei Nosso Senhor, querendo auxiliar o Real
Theat'ro de S. João som providencias que facilitem a sua existencia, he set'vido ordenar que, pelo Real Erarib se pague ao empresario do dito
Theatro, 150:tf; rs. por mez com o aluguel dos
trés camarotes occupados pelo Ministro dos Negocios' do Reino, pelo Encarregado do Governo
das Armas, e pelo Intendente ~eral da Policia;
levando em conta esta despeza'pelo compet~nte
conhecimento de recibo; Deos guarde a V. S.
Paço, 12 de Janeiro, de IS21. - Thomaz Antonio de Villanova Porlugal. -Sr. Visconde deS. Lourenço. - Aclta-se a {l. 154 v. do Liv. 7 de
Avisos, Decretos, etc., da primeim Repartição do
Thesouro.
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DEcnnTó DE

23

DE JANEIRO.

Manuscri[>to aulitentico.

. Tendo attenção ao que me representáriío o Es·
cl'Í ,-áo Deputado o mais Officiaes do Expediente da
Junta da Admini tração e Arrecadação da minl1a
Real Fazenda na Provincia do Ceará: hei por bem
conceder annualmente an dito Escrivão Deputa, do, The oUl'ei~o Geral da mesma Junta, Officiaes
da Secrctaria. e Contadoria della, mais a quinta
parte dc seu actuacs vencimentos, em razão de
seus empregos e exercicios. Tlromaz Antonio de
VillanQYa Portugal, etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Janeiro de 18~u.-Com a rubrica
d'EI-Rei o 50 Senhor.·-Extrahido âo Liv. de
Reg. de Decretos, a fl. 66.
P.B().VIstO DE

25

-

DE JANEIRO.

Mancls'ctipto autitentico.

Ordens·expedidas d Junta da Fazenda da Bahia, a
26 v.
(

.fl.

--""""--

ílESOL ti ç ÂO .DE

29

l\1anu~eripto

.

DE J ANEtRO:

autitentico.

Propôz o Conselho á decisão de Sua ~lagesta
de a duvidª que occorreu sobre a pratica que sempre se tem seguido de votarem sobre os embargos
oppostos ás senteoÇlas do mesmo Conselho os Ministros que estão pre entes, sem havcI' certeza de
causa, parecendo a alguns dos Consclheiros .,ser
semelhante pI'atica abusiva, erI'onea e diametralmente contraria li lei, por ser certo que os
Juizes que lJrofercm as sentenças ficão com jurisdioção firmada para decidir a final os.embargos
que se lhes oppõe, como consta das ordenações
e assentos, e como he seguido invaria"elmente nos
Tribunaes de J.ustiça. Rio, em 19 de Janeiro de
182r.
Resolução. - Opserve-se a pratica do Conselh,Q.
Palacio da Boa Vista, 29 de Janeiro de 182 I. Com a rubrica de Sua itiagestade. ...,-- Acha-se no

Thomaz Antonio de VilIanova Portugal, etc.,
Faco saber ú Junta da Real Fazenda da Provincia
daBabia, que EI-Rei' Nosso Senhor, 'tomando em Liv. 10 Je Reg. do Consultas do Conselho da FazeÍtconsideração o quc lhe r presentou' Francisco da, afi. 177 v. e '1,8.
Elesbão Pires de C·arval.ho· e Albuquerque, sobre
a diminuição que tem experimegtauo o rendimenI'
to do omcio que erve de Secretario do Go\-erJ?ROVISÃO DE 3 DE FEVEREIRO.
no dessa P"ovincia, pór se expedirem por essa
Manusol'ipto ~llthentico.
Janta todo os pl'ovimentos das serventias do
omcio d~ Fazenda, pela abolição dos postos de
D. João pOI' graça de J)eos, Rei do Reino Unientradas e a saltos, por passarem para Guarda
do
de Portu "aI, Brazil e Algarv\ls, etc. Faço sal\Ilir da Relação das Provisões e A1Yartls da competencia c de pacho da Mesa do Desembargo do ber a vós, 01l.1ciaes da Camara da Vjlla da Nova
Paço da mesma Relação; e por outras alterações Friburgo, que, sendo vis~li a incul'ialidade . com
que tem soffrido o expediente da mesma Secreta- que nos despachos que pri}if~ristes, em cumpriI'ia: foi o mesmo Augusto Senhor, pOl' decreto mento de homa carta de ordeiJs passada a l'equede 22 ele Outubro de 1818 (*), sel'vielo fazer-lhe .riméuto de j o é de Souza Coelho, sobre a se mercê,de augmentar o ordenádo que recebe com maria que me pedio no Districto dessa Villa, "OS
mai 400' r., para que d'ora em diani;-fique attri~uistes o tU,nlo e de ominação de-,Senapo-:
"enceúdo annuaJmeóte 800:jj) es., que lhe serúõ sou ser\-ido estranhar-vos. a dita incuriaHdage,
mais. pagos pur essa Jlinta na fórma do e tilo. O por vos não comp.etir aquelle titl)lo e, denominaque se participa ii dita Junta para assim o cum.. Ç.ão, develfdo apen,as rlizer- Acordão em Caprir. 'AndréJosé Campos a fez noRio de .raneiro" .mara - ; e outrosim vos estranho a outra incuriaem 25 de Jancirn de r821.-João 'Carlos Cor- lidade com quc lançastes ,os vos59s despachos ·no
rêa de Lemos, no impedimento do Contador Çe- ;llto da petição, o que sÓ01ente compete a.os Triral, a fez e crever. - Thomaz Antonio ele Villa.,. bunaes Regios, devendo por isso conformar-vos
nova Portugal. -Extrahida do Liv. de Reg. d,fl.S .,com o estilo e 'praLica. dos omciaes da Câmara des1a Cidade, sem en'lbargo de lhe estar concedido;
por especi.al mercê regia, o titulo e denominação
(~) TomAndo em consideração o q!e me' rcptesellton .de Senado da CaTI).ara. O que tudo assim haveFrancisco 'Elesbão Pires de Carvalbo e Albuquetqae sobr'~
reis por entendillo, fazendO' registar. esta minha
a dimilllliç~o que tem experimentado o rendimento do
omcio 9-ue serve de Secretario do Governo, da Capitania .ordem nos livros competentes, para sua inteira
/I Ba11l3, por se expedirem pela Junta da Fazenda da
execução da.qui em diante, e dando cont~ á l\1e a
meama Capi~ania lodos os provimen.tos das sen'entias dds
do meu D,.esembargo do P'áço de se ficar assim. ohomoio de Fazenda pela abolição dos postos de entrada e
servand.o, e de ficaI' registada a mesma ordem.
as al~o!, para passarem para o Gu.arda Mór da Relaçãõ a?
El-Rei Nosso Senhor o mandou pelos Ministros
pro\'( oes e'al\-arás da competencla, e despacho da Mesa
do Desembargo do Paço da me 'ma Relação, e por outras
a!Jaixo assignado , dÓ scu Conselho e sens Dealterações que tem solfrido o éxpediente da mesma Secre·
sembargadores do Paço. Joaquim José da Silveira
.taria: hei por be.m fazer·lhe merc.ê de augOlentar o orde·
a fez no Ri!? da ~aneiro, aos 5 deftFevereiro de
,nado que percebe com mais 4oo\lil rs., para que d'ora em
18~1. -Bernard,o José:de Souza 10bato a fez e dIante fique vencendo annualmenle 8oQ~ rs., que lhe sel'ãó pagos pela J unta da Fazenda da sobredita Capitania.
crever. - Claudio José Fereira da Costa. - AnTltomaz Antonio de Villanova Portu"al, etc. Palacio do
tonio llodrigue Vclloso (le Oliveira':'-Adla-s6
Rio de Janeiro, 22 de Outubro de 1818.-CoDi ã rubrica
li- fl. 59 ás Rég. das Ordens qL6e se fxpedem.pela Mesa
de El·Rei. -Acha·sc a fi. 64 v. do Liv.:5 dc /}ecretos da
,terceira Repartiçao do Thesouro.

do Desembargo do Paço.
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PROVISÃO DE

5 DE

FEVEREIRO.

Manuscripto authentico.

D. João por graça d~ Deos, Rei do Reino Unido de ~ortugal, Brazil e Algarves-, 'etc. Faço saber a vós, Juiz de Fóra das Villas de Taubaté,
Pindamonhangaba e S. Luiz de Piratininga, que na
!\lesa do meu Desembargo do .Paço se recebeu o
vosso offieio de i 2 de Dezemhro do anno proximo
passado, acompanhando a certidão da posse que
tOIl!astes daquelle lugar em cada huma das referidas Villas; e vos estra nho a falta de ci vilidade
que commettestes, usando de papel que, pelo seu
p.equêno formato, era improJll'io para ael1e escreverdes ti sobredita Mesa. EI-Rei Nosso Senhor o
mandou pelos Ministrns abaixo assignados, do
seu CQnselho e seus Desembargadores do Paço.
Joaquim José da Silveira a fez no Rio de JaneiTO, aos 5 de Fevel'eiro'de 1821.-Bernardo.101é
de Souza Lobato a fez escrever'. - Claudio José
Pereü'a da Costa. -António Rodl'igues Velloso
de'Oliveira. ...,.....Acha-se a {l. 58 v. do Liv. 5 de'R..eg.,
das O,'dens que se expedem pela lIfesa do Desembal'go
do Paço.
•
RESOLUÇÃO DE

5

DE FEVEREIRO.

I\Ianuscripto authentico.

Bene,'enuto lrobert de Nangi ,Franêez de Nação, requereu supplicando a graya de lhe ser
restitui da huma porção de fazenda que'lhe foi tomada como extraviada a direitos lJOÇ falta de sello. O Desembargador Superintendente Geral dos
Contrabandos informou pelo theor seguinte: Pelos estatutos da Junta do Commercio, cap. I?
§ 6, está resolvido como regra que.a mercadorias
que se acharem sem sello' da Alfandega, sendo
da natureza de se costumarem sel1al', se julgu-em
por extraviadas, taes são as apprehendidas ao
supplicante Imbert, e paI' isso se julgou procedellte a tomarlia pelas sentenças cgnstantcs da
certidão junta, e por isso farão novamente Jes-,
pachadas e seUadas na Alfandega, onde se pagãrão de d·ireitQs 354.zt>g~~.I's., a fim de se arl'ema-.
tarem a J'q.vor doS' apprehensores, o que plenamente prova o extravio, apesar das tergh'ersações coni que ·0 supplicante pr'Ocura subterlhgü'
e ev:adil'-se ús pen-as impostas aos extraviadores,
cpn$tand{) que o he pela segunda certidão. Be o
qne posso informar a Vossa JUagcstade, quemandará o qQe fôr servido.-O Desembargador Procurador da Fazenda respondeu: - Como agora
appárece o requerimento do supplicante que falo
tava, o qual não fom ece, nem ofl'erece fu-ndamento algum ~ttendiv'€l contra o julgado nos
aCOI'dãos que conclemnúrãQ ao supplicante, vistas
as razões ponderadas na presente informação,
deve-se cxcusar a pretenção do suppli'cant , CQnsultando-se ~ Sua i\'1agestade nesta conformidade~
~l)arece ao Conselho o mesmo que ao Desembargad'Or ProclII'ador da Fazenda, com quem se conforma; p<fr quanto" lém das razões pondera~as
pelo Juiz informante~ accresce que o supplicante
se porlia utilisar lh> favor concédido pelo Foral da
TOMO UI.

• I

Alfandega, fazengo sellar de novo as fazendas de
que tinha cahido o sello. Rio, 8 de ~Janêiro de
1821.
- Resolução. - Como parece. Palacio oa Boa,Vista, 5 de Feyereiro de 1821.-COm a rubrica de
'Sua l\lagestade. - Acha-se no {.-iv. I ° de Reg. 'de
Consultas .do Conselho da Fazenda, a {l. 178 e v
/fVARA.' DE

6

DE FEVEREIRO.

ColJ. Braz.

Eu E!-Rci faço saber aos que este alvará com
força de lei ,irem, que tendo-me representado a
Camara da Cidade ~e Olinda as difficuldades que
experimentão os habitantes da Provincià d~ Pernambuco, de rccorrecem ú .Relação da Bahia para
o proseguimen to das suas causas, pela grande
'distancia de huma a outra Provincia, avultadas
despezas, separação de suas familias, interrupção
dos trabalhos· de que tirão a sua sub5istencia, e
outros muitos illconl'enientes, ainda quando são
entregues a ProcUl'adores, o que tem indnzido a
muitos a deixarem sem ultima deci,são os seus
pleitos, prefel:indo antes perdê-los do que sugeilarem-~e a tão graves incommodos; e sendo hum
dos primeiros objectos dos meus patel'nae cuidados remover o embaraços que possão retardar ou '
estorvllr aos meus fieis vassallos os recur os que
lhes permiUem as leis na administração tla Justiça, e que lhe aOanção a segurança pessoal, e a
dos sagradbs direitos de propriedade que' muito
desejo manter, como a mais segura base da sociedade civil: hei por bem êrcar huma Relação na'
Villa do Recife de Pernambuco, tendo por I;)istricto os tel'l'itorios da Provincia de Pernambuco
comprehendidos nas tres Comarcas do Recife,
Olinda e Sertão sómentc, pois o da-nova Comarca do Rio de S. Franci co, não obstante pertencer- a esta Provincia, se conserval'ú no Di tricto
da Relação da Bahia, pcla mOais faci!' com municação e maior commercio dos seus habitantes
com aquella Cidade; as Provincias, com os seus
re pectivos territori0s da Parahyba, Rio Granlle
do Nortc, e também a do Ce:.rá Grande, que sou
sel'\'1do desmembrar do da Relação do l\'Iaranhão,
alterando nesta parte o § 5° do tiL }.o do alvará
de 15 de !\laia de 1812.
Esta Relação terá a mesma graduação e alçada
quc tem a do !\laranhão, serà.pre idida pelo Governador e CapItão General que actualmente o
he e fôr para o futuro da Pro"incia de Pernambuco, e será composta do Chanceller e do mes. mo numero' de Descmb'argadore e Omciaes que
tem a referida Relacão do l\laranhão.
O seu Presid~nte: Ministro e Oillciaes vencerúõ os mesmos ordenados, ajudas de custo, propinas, assignaturas e emolumentos ooncedidos ao
Governador, Ministros e Officiaes da Relação do
Maranhão, servindo-lhe de regimento o mesmo
que pelo alvará de 15 de l\laio de 1812 fui sel'Vido
dar !t Relação do l\'J aranhão, meno quanto aos
recursos, que os deverá dar para a Casa da Supplicação do Brazil.
E altcndendo a que a graduação desta Relação
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e a do Maranhão he a mesma que tinha a antiga
Relação do Rio de Janeiro e a da Bahia, antes do
alvará de Iode Maio de 1808: sou servido qll'e
se considerem habilitados para requererem e merecerem o~ lugares de Desembargador de qual..
quer destas Relações os Bachareis que tenhão
senido lugares de segunda instancia, ficando
nesta parte revogado o § 7 do tit. 1° do referido
alvará de 15 de Maio de 1812.
Pelo qne mando, etc, D:ido no PaI io do Rio
de Janeiro, aos 6 de Fevereiro de 1821.-REI
com guarda, - Thomaz Antonio de Villanoya
PortugaL - Com os registos competentes.
ALV'ARA.' DE

10

DE FEVEREIRO.

Coll. Braz.

Eu El-Rei faço saber aos que este alval'á com
força de lei virem" que, sendo-me presente o
quanto con vinha ao meu real, serviço e hem
commum do povo da ViIla do Cametá da Provincia do Parú, a creação de hum M.agistrado de
Vara Branca, que em lugar dos Juizes Ordinitrios
leigos pl'omovesse ali com mais actividade e conhecimento de minhas leis. a prompta e recta é!d-'
ministração da Ju~tjça, mantivesse o socego publico, e fiscalisasse a'arrecadaçã'O dos meus reaes
direitos, que desde longo tempo tem ido em proporcional augmento com a população, agrirnlltura e relações commerciaes da c!.!ta Villa; e tendo
consideração ao referido, e ao mais que se me
expôz em consulta da Mesa do meu Desembargo
do Paço, em que foi ouvido o Desembargador
Procurador de minha Corôa e Fazenda: hei por
bem orear na sobredit,a Villa hum lugar de Juiz
de Fóra do Civel, Crime e Orlãos, o qual servirá com os mesmos Escrhães e mais Omciaes
com que actualmente servem os Juizes Ordinarios
e das Ol'fãos, t:l1j-oS luganes, pela creação daquelle ele Juiz de Fóra, ficaráõ desde logo supprimidos,
Terá o ~ito lugar de Juiz de Fóra o mesmo ordenado, aposentadoria, propinas e emolumentos
que es~il concedillo ao Juiz de Fóra da Cidade do
Pará, assim e do mesmo modo que foi concedido
ao lugar de Juiz de Fóra da ViIla de l\iarajó da
mesma Comarca, pelo alvará de 8 de l\laio de
1811 da sua creaçâo, em quanto lião foi suppl'imido, creando-se em seu lu-g'ar a nova Comarca da
Dita dé Joanne e l\larajó; com deolaração porém de
que nem receberá a aposentaria que lhe foi confeferida por provisão de 20 de l\1arço do anno proxiÍ110 pa~ ado, nem tão pouco a outra que tinha
por provi ão de 15 de Setembro de 1754, mas
-im perceberá a aposentadoria de 80:tJ;> 1'5. que
"ence o Juiz de Fora da Cidade de Marianna,
cujo lugal' tem servido quasi sempre de norma
para semelhantes regulamentos de lugares creados
de novo bem entendido, que a mencionada apo'entadoria e propinas eráõ pagll pelas rendas
da Camara, e o ordenado pela minha Real FaMnda, sendo os emolumentos pagos pelas partes,
na fórma do regimento de Beira-lUar e Sertão.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janei-

1'0, aos 10 de Fev.ereilo de 1821.-REI,Com
guarda, - Com os registos competentes.
ALVARA.' DR

10

DE F·EVERElRO.

CDU. Braz.

Eu El-ll.ei faço saber aos que este alvara com
força de lei virem, que sendo-me presente que a
Villa de lUal'ajó da Ilha de Jo~nnes e Capitania
do Pal'a, pelo seu actual estado de pouca povoação, não offerece por ora as commodidadlls e
propOrções convenientes para senil' de cabeça de
Comarca, nem no seu l'ecinto, nem em todo o
s~u termo: hei por bem que a Villa da Cachoeira, situada nas margen~ do )lio :A:rary, seja d'ora
em diante a cabeça da Comarca cI'e",da na mesma
Ith~ pelo alvará de 17 de Agosto de 1816, que
nesta parte sou servido derogar, ficando aUits em
seu illteiro v)gor:
Pelo que lllando, etc. Dado· no Rio de Janei'1'0, aos lO de Fevereiro de 1821.-REl com guarda. - Com os registos comp~tentes.
ALVA.nA' DE

12

DE FEVEREIRO.

Col!o Ílraz.

Eu El-Rei faço saber aos que este alvarú com
força ~e lei virem, que constando na minha real
presença, por c')nsulta da Mesa do Desembargo do
Paço, a urgente necessidade que ha de se dividir
a Comarca de S. Pedro dO' Rio Grande e Santa
Cathal'ina, creando,-se nella huma nova Ouvido
Fia, por não ser possi vel a hum só' l\1agistl'ado
corrigir annualmente na ,'asta extensão da mesma Comarca todas as VilIas de que ella se compõe,
separadas a grandes distancias humas das outras,
e satisfazer com a devida presteza e exacção. Íls
demais obrigações lDherentes ao cargo de Ouvidor, e a muitas commissões, e diligencias do meu,
re~l,serviç(). de que se faz neces5ario encarregalo; e tendo coosideração ao referido, e ao maiS
que se me expendeu na mencionada consulta-, eni'
que.'foi ouvido o Desembargador Procurador de
minha Corôa e Fazenda': bei por bem crear huroa
Co~arca na PI;'o"iucia de Santa Cathàrina, que
se denominará-Comarca da Ilha de Santa Catharina-consenando-se o lugar de Juiz de Fóra I
da Villa de Nossa Senhora do Desterro da mesma
Ilha, a qt?al ficará sendo a cabeça da non Coma~ca, denominando-se a antiga"d'ora ~m diante
-Comarca do Rio Grande do Sul.Terá a dita nova Comarca por Distrieto da parte do sul a mesma divisão que tem o Governo;
no'centro comprehenderá 'a VilJa de Lages, 'C pelo
norte tel'Í\ o seu limiterpela divisão actual da Comarca de Paranaguá e Coritiba.
.
O Ouvidor e Cp'l'regedor da nova Comarca que
eu fôr servido nomear, e os seus .soccessores,
exercerúõ este lugar e mais cargos que lhe são
annexos, na conformidade das minhas'Õrdenações,
regimentos dos Ouvidores &el'aes, e mais leis 'e
ordens que se achão estabelecidas, com a mesma
jurisdicção, ordenado, aposeIfiadoria e propinas
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que tem o Onvidor da iutigà Oomal'ca de que
aquetlá he desmembrada.
E hei outrosim por bem crear os- officios de
Escr.;ÍYão e Meirinho da Ouvidoria e Correição
da mesma Comarca, e as pessoas que nelles foreql. pro,'idas 08 ser\'Írúõ. na fórmà das leis e regimentos que lhes são respectivos.
, Pelo que mando, etc.. Dado no Rio de Janeiro, aos 12 de Fevereiro de 182). -REI com gual'da. - Com os registoi Gompe-tcntes.
PROVISKO DE

1.2

DE FEVEREmd,

Mannscl'ipto alllheotico.

Thomaz Antonio de VilIanova Portugal, etc.
Faço saber tI Junta da Administração e Arrecada~
ção da .aeal Fazenda da Provinçia de Pernambuco, qne El-Rei Nosso Senhol', c.onforman"do-se
com ii informação do Govet'nador e Capitão General dessa Pro"incia: he servido determinar/que
a Francisco Xavier da Silva, Amanuense dil' Con- .
tadori", da Junta da Real Fazenda, empregado na
Secretaria do Governo, se dê huma gratiucação
animal de 150:tj) rs. , em quanto esti ver encarre~
gado dos passaportes (lps navios, continuando-se
a me ma gratificação a q!1a1quel' outro que estejã
igualmente empregado naquelJe expediente, não
se~do Official da Secretaria, e que tambem pel:-.
ceba 120:tj) rs. ann uaes de gratificação cada
Amanuense ou Praticante da sobredita Contadoria que se ache emptegado actualmente na Secretaria do 'Governo, ou para o futui'o ali se ache
occupado; sendo os pagamentos das rpencionadas
gratificações. a quatteis, precedendo attestações
da Secretaria do Governo 'de se acharem com
etreito occupados na Secreta~ia, e terem satisfeito
as suas obrigações no trimestre as pessoas que as
devem receber. O que se participa ii J unta para
que assim o execute sem duvida ou embaraço algum. J"oào Victorianno Colona a feir no Rio de
Janeiro, em 12 de Fevereiro de 11121. -João
Carlos Cprrêa Lemos, no impedimento do.Contador Geral, a fez escrever. - Thomaz Antonio
.(le ViIlanova Pdl'tl1gal. -Ea;trahida do Li'O. de
Reg. etas 01'dens ea;pedidas d Junta da Fazenda de
Pernambuco, a fl. 25 v.
RESOLUÇÃO DE

12

DE FEVERECRO'.

Manusoripto authentico.

Répresentando Luiz Martins Pinheiro, Official
Graduado da Secretaria do Registo Geral
das 1\Ie1'oês desta Côrte, que, não sendo sufficiente o limitado ordenado de 200:tj) I's. que vencia
para a sua subsistencia, e metlos correspOl'ldente
ao trabalho de que se achava sob.'ecarregado dep-ois das habituáes molestias de Cf1I.e ,se achava absolutamentei:npossibilitado o Officiallnaiol', que
serve no impedimento do E cri vão da Camara
naquella SlllCTetaria, se fazia digno da real contemplação para sei' augmentado o seu ordenádo,
conferindo-se aqueUe que pela creação do dito
regist0 fôra. estipulatlo aos Officiaes l\hiores do
~laior

mesmo; e informando faVOravelmente o sobredito Escrivão da Camara; parece ao Conselho,
vista a inforinação do Escrivão da Camara no Re,
gisto Geral das Mercês, com quem se conforma
o Desembargador PI'ocuradol' da Fazenda, que o
supplican~e se faz digno da real munificencia de
Vossa Mag-estade, conferindo-lhe o ordenado de
Official Maior, em que est'á gl'arluado, em attenç~o ao serviço que tem feito e ú molestia do. aotual, quet"se acha inhabilitado de continuar no
exercicio .do seu emprego .. Rio, em õ de FeveteÍl'o de 18.21.
Resolur;ão. - Como parece. Palacio da Boa Vista, 12 de Fevereiro de 1821, -Com a rubrica de
Sna 1\'I.ag~ tade.,-Aclzà-5eno Liv. 1° de'Reg. de
Consultas do Conselho da Fazenda, a fl. 1?8 V. e 179.
I

DECRETO DE

17 DE

FEVEREIRO.

Manuscripto. authentico.

Achândo-~e O Uacharel João Gomes dé Campos empregado ua diligencia a que mandei pro,ceder do tombo da minha Real Fazenda de Santa
Cruz, como Procurador Fiscal: J1ei por bem fazer-lhe mercê de que seja reputado o se:.I seniço
Oeste emprego como em lugar 'de letras com o
predicamento de primeiro banco. A 1\lesa do Desembarg'o do Paço o tenha assim entendido c faç!l executar com os despachos necessarios. Palacio do Rjo de Janeiro, I? de Fevereiro de 1821.
~ Com a rubrica d'El-.Rei. -A.G/la-se a fl. 144 v.
do Li'O. 2 de Decretos ,do Desembargo do Paço.
DECRETO DE

18

DE FEVEREIRO,

0011. Braz. - Delgado.

xigindo as circunstancias em que se acha a
l\lonarchia justas e adequadas 'providencias para
con~ol1dar o Trono e assegurar a felicidade da
Nação' Portugueza, resohi dar a maior prova do
constante disvello que me anima pelo bem dos
,meus vassallos, determin ando que o meu muito
ainado e pres3:do filho, .Q. ;pedro, Principe Real
do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves,
"á a Portugal munido da autoridade' e instruc~ões neces arias para pélr logo em execução as
medidas e providencias que julgo convenientes, a
fim de restabelecer a tranquillidade 9"eral daquelle
Reino, para ouvir a re'presentações e queixas dos
povos, e para estabelecer as reform'as, melhOl'amento, e leis qne possão consolidai' a Constiruição portugueza; e, tendo sempre por base a justiça e o bem da 1\10narchia, procu/'al' a estabilidade e prosperidade do Reino Unido, devendo SCI'me transmittida pelo Principe Real a mesma Constituição, a fim de recebei', sendo 'por mim approvada, a minha real sarlCção. Não podendo, porém,
a Constituição, que, em c01'lsequencia dos'menionados poderes, e lia de estabelecer c sanccionar para os Reinos de Portugal e Algan'es, ser
igualmente adaptavel e conveniente em todos os
seus artigos e pontos essenciaes ú povoação, localidade e mais circuQstancias.lão ponderosas co-
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mo attendiveis deste Reino do B'razil', assim eo- PJlSSQA.S nomeadas para arCommissão da Junta crea. da pelo decreto de l8 de Fevereiro de 1821.
mo as das Ilhas e dOaUnios ultramarinos que não
merecem menos a minh; real contemplação e paPara Presidente: O l\larquez de Alegrete.
ternal cuidado: hei por conveniente mandar conPal'a Deputados: O Barão de Santo Amaro,
,'ooal' a esta Côrte os Frocuradores que as Cama'- .
MonsenllOr Almeida, Luiz José de Carvalho e
Tas da Cidades e VilLas principaes, q';le tem JuiIÜeLLo, Antonio Luiz Pereira da Cunha, Antonio
.ze Letrados, tanto <lo Reino do.Brazil, como das
Rodriglle YeUoso de Oli.veit'a, João Severianno
Ilhas dos Açores, 1\J adeira e Cabo Verde elegenIaciel da Costa, CamilJo Maria TonelLet, João
rem: r. sou outrosim serviêIo que elJas Jlajão de
de Souza de Mendonça Côrte Réal, José da Sil-os escolher e nomear sem demora, pal~ que reuva Lisboa, lVlarianno Jusé Pereira da Fonseca,
nidos aqu.i o mais' promptamente que l'ôt; passiveI,
João Rodrigucs l'eireira de Almeida, Antonio
em Junta de Côrtes COf1l a Presidencia da pessoa'
José da C(Hta Ferreira, Francisco Xarier Pires,
que eu houver por bem escolher para.e te lugar,
José Caetano Gomes.
não sómente examinem e consultem o .que dos
Procurador da Corôa: Jesé de Oliveira Botelho
i:eferidos artigos .rôr adapta\rel ao Reino do BraPin o .I\'lpsqueira.
, zil, mas tambem 010 proponhão' às mais reformas/
Secretarios: Manoel Jacinto Nogueira da Gaos melhoramento, os estabelecimentos, e quaesma, Manoel l\loreir.a de Figueiredo.
,
quer outras providencia que se entenderem esSecretarios Supl'anumerarios para ~el:virem no
..senciaes ou uteis, ou seja para a segUTança indiimpedimento dos referidos: O Coronel Francisco
vidu~l e das propriedades, boa admi,ni tração d,a
Sarai va da Costa Refoios', o Desembal'g'ador João
Justiça e da Fazenda, augmento do commercia,
José de 1\1 ndon a.
da agricultura e nnegação, estudos e educação
Palado do Ri~ deJaueiro, em 25 de Fevereiro
publioa, ou para outrps quaesquer objectos conde 18,;2[, - Thomaz Antonio de YiUanova Porducentes it pros'peridad'e e bem eral deste Reino
tl,lgaJ.
, e cios dominios da Corôa Portug' eza.
E para aoceler::.r estes trabalhos e preparar as
DECRETO'DE ~3 DE FEVEREIRO.
materiâs de que <jeveráõ occupar-~e: sou tamb,e.m
servido crear desde já huma Commissão composColl. Hraz. -Delgado.
ta de pe soas residentes nesta Côrte, e por mim
H avenelo já, por outras precedentes disposições,
nomeadas, q,ue cntral'i\õ logo em exercicio, e co~
tinuarilõ com os Procuradores da Gamaras que 'manifestado os meus paternaes sentimentos e os
se forem aprescntando, a tratar de todos os refe- desejos de terminar por huma vez os males que
ridos objectos, para com pleno conbecimento' de tem sofl'l'ido alguns dos meu vassallos', pro'yecausa eu decidir. A ~lesa do Desembargo do Pa- n~entes em. grande parte das desc núanças a que
ço, etc. Palacio do Rio. de Janeiro, em 18 .de Fe- a perturbaçâo e desordem, causadas pela invasãC?
vereiro de 182 L -Com a rúbrica de Sua,Mages- do Reino de Portugal, del'ão inevitavelmente lugar: so~ servido conceder a'mplã e geral am nistade. -- Reg. a {l. 132 do Liv. 8. o
tia para todos aquelles que ainda se achão fora do
Réino por tal motivo, on elles tenhão sido elfecDECRETO DE 213 DE FEVEREIRO.
tivamente sentcnciados, ou se achem simpleslJlente inh,ibido.s de ali voltar; deixando, não obstanColI. fi,·az. - Delgado.
te esta gei'a~ e beneúca di~posição, livre, a qualTendo mandado convocar os ProcUl'adores das quer delles tratar ol-dioal'iamente de sua defeza,
Cidades e Vi)las do Reino do Brazil e Ilhas, para, se assim o pretenderem. A Mesa do Desembargo
em J unta de CÔl'tes, se teatar das leis constitucio- do Paço o tenha assim entendido e faça executar.
naes que se discutcm. nas Côrtes dé Lisboa, e dos Palacip do Rio de Janeir<;, em 29 de Fevereiro de •
'melboramento que rorem uteis a9 Beazil, crean- 1821. -Com a r.ubrica de Sua Magestade.
do b4ma commissão de pe soa do meu Conselho
para preparar estas averigIJações e erital' a deDECRETO DE 24 'DE FEVEREIRO.
mora da convocação de Pl'oyjncias mui distantes:.
I
hei por bem que a mesma Commissãoseja ~om
Coll. Braz.
po ta da pes_oas flue con tão da relação inclusa,
a ignada por Thomaz Antonio de Vjllan~va PorHa,'eudo eu dado todas as providencias para
tugal, Mini t1'o e Secretario de Estado dos Ne- ligar a Cun tituição /que se 'está fazendo ém Lisgocios uo Reino; e a eUa podcrú assistir o meu boa com o que he conveniente. ao :J,\razil , e tendQ
Procurador da Coroa, e er chamado qualquer chegado ao meu conhecimento que o maior bem
dO outro Fiseaes ou empregado publicos que que posso fazer .aos, mcus povos he d sde já
fôl' onvenielltc. O mesmo l\lini tI'O e Secretario app.rovar es a mesma Constituição, e sendo todos
de Estado o tenha as iro entendido e lhe participe os meus cuidadofli, como he bem constante,- propara que, sem .dependellcia de outra titulo, bajão cUl'Ql'-lhes todo o descanço e felíciq,!lde: ,hei pOl' '
de entrar em exercicio. .Palacio do Rio de Janei- bem desde jú appl'oval' ;t Constituição que ali se
ro cm 25 de Fev'ereiro d.e I821.-COm a rubrica esta fazendo, e recebê-la no méU Reino do Brazil
c nos mais dominios da n-r.nha Corôa~ Os meus
de Sua l\lagcstad.e.
Ministros e Sec~etal'Íos de Estado, a quem çste vai
dirigido, o fação a~sim consf'Ur, expe.dindo ao,s

.
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Tl'ibunaes e Cap'i1ães Generaes as ordens competentesr Palacio (lo Rio de Janeiro, em 24 de Fevereiro dc 1821., - Com a rubrica de Sua Nla'gestadc..

pl\OVlsió DE

26

DE FEVEREIRO.

Manuscripto authentico.

D. João pÓlo graça de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, -etc. Faço saher~ a vós', J ujz de Fóra da Villa do Sabará, que
AUTO DE JURAMENTO DE 26 DE FEVEREIRO.
sendo vista a vossa representação Je 2 do mez
C.oll. llraz. - Delgado.
proxirno passado, em que me expunheis a duvida que oocorreu na Camara des~a Villa, acercjl'
Anno Qã Nascimento de Nosso Senhor jesus- da 'preccdencia do Vereador della, Manoel PereiChr,isto, de 1'8~H; aos 26 de Fevereiro do dito reira da Co ta, por ter sido o mesmo nome es-anno, ne ta Gida.ÇIe cio Rio de Janeiro., em casa cripto.em terce}ro lugar no respectivo alvarú da
do Theatro , sala, onde appareceu o Serenissimo sua 'Domeação, sendQ elle aliás o mais velho dos
Senhor PI:incipe lleal do Heino Unido de. Pol'lu- tres Vel'eadores: me, pal'6ceu dize.r-l'os que a
gal, Brazil e Alg'arves, D. PeJl'o de ,"lcantara" precedencia dos Vereadores de,ve seI: regulada
onde sc achava reunida a Camara desta me~ma pela sua maior idade, na fórma da lei do Reino,
. Cidade e Côrte do Rio de Janeiro actualmen te, ainda que aliás .seja esh. alt~"ada na ordem das
o mesmo Serenissimo Senhor Principe Real, d~ suas nomeações annuociudas em os rc pectivos
pois de ter lido na ,'aranJa da,mesma casa, pe- aharás, pois que a oJ'dem de' as pomeações não
rante o povo e tropa, que se achava presente, ó al!era a dispo ição da citada lei; o que se deve
real dccreto de Sua lH1!gestade El·Rei Nosso Se- assim observar, tanto no caso presen te, comonhor, sle 2{~ de Fevereiro' do' pr~sentH anno, 110 ,em'quae quer outros semelhantes qu~ occorrerem
qual Sua l\iagestade certifica ao cu po,'o que ju- para o futuro. EI:Rei Nosso Sel)hor, o mandou
.fílrá immediatamente e sanccionará a Constitlll- pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conção que se está fazendo n'o lleino de POl'hlgal. E . selho e seus De emhar.gadore do Paço. -Joapara que não entre em du\'itla estc juramento e qpim José da .Silveira a fez no Rio de Janeiro, a
est~ sancção, manelou o mesmo Sc:!renis~imo Se26 de Fevereiro dc .821. -Bel'l1arrlo José de
nhor Principe Heal, pal'a que em nome delle ju- Souza Lobato a fez e crever. -João Severianno
rasse já,-no dia de- hoje e nesta presente hora;, a l\laciel'da Costa. ·-Antonio Rodrigues Velloso de
C'Onstituição tal qual se fizer em Portugal. E para Oliveira. -Ao/la-se a {l. 40 v.'e 41 elo Liv. 5° de
constar fiz e te auto que assignlJu o mesmo Se- Reg. das Ol'dens que se expedem pela lllfesa do Denado, e eu Antonio Martins Pinto de Brito, E - ser,!bm..go do Paço. .
. '
cril'ão do mesmo Senado, o escre"i e assignei.
Antonio Lopes 'de Calheiros e Menezes. -Fl'anDECRETO DE 2'6 DE FEv.ERnIno.
cisco' de Souza de Oliveira. - Luiz José Vianna
'.
Gurgel do Amaral e Rocha. -Manoel Caetan'o
. Coll. Braz.
Pinto.-Antonio Alves de Araujo.-Aotooio l\larPel" este decreto farão nomeados para os emtios Pinto de. Brito.
No ~lesmo dia, mez !'l anno,_ e mesma hora, de- prf<~os publioos' as pessoas ~on Lándo da lista seclarou o mesmo Serenissimo Senhor Principe gu' te :-0 Vice-A.lmirántc, !\lajor General da
Real, em nome d'El-Hti N.'lsSO Senhor., scu Au- Armada, Ignacio da Costa Quintella, Ministro
gusto Pai c Senhor, qU'e jura,'a Da fÓl'lna seguin- e Secretario de Estado -dos I egocios do Reino;
te: -Juro, em nome d'E I-.R-e i , roea Pai e Se- Vice- A.lmirantc, Joaquim José Monteiro Torres,
nhol, venel'ação e respejto Ú nossa santa religião, Ministro e 'Secretario de Estado da l\l al'inha e.Doobsenar, guardar e manter perpetuamente a minios Ultramarinos; ~ Silvestre Pinheiro FCI'I'eira, Ministro e Secretario de Estado dos egocios
Cor~ tituição. tal qual se fizer em Pol'l ugal pelas
CÔltes. - E logo, sendo apresentado pelo Bi po Estl'angeiros e da Guerra' Conde da Louzã, D.
Capellão l\HlI~ o livl'.O dos santos eVllngelhos, ncllc Diogo, Presidente do Real Erario; Bispo Capôz a sua mão direita, e assim o jurou e promet- pelJão !\lór, Prcsidente da !\lesa da Conscienteu, e .assi-gnou. - Como flr.ocurador d'El-Rei cia; Intendente Geral da Policia, Antonio Luill
méu Pai-e nleu Senhor" o Principe Heal D. Pe- Pereira da Cunha; Thes.oureil'o Mór 110 Reill E,'ario, José Caetano Gomes; Ajudante do Thesou:,
dro de Alcantar-<J.. .
, _E logo o Principe Real, em sêu pI'oprio nome, reiro 1\161',' João Ferreira da Costa Sampaió;
jurôu na fórrna segtfin~e: - J uro, em meu no- Fiscal do Erari o Regio, o Desembargador Seba me, veneração e respeito á nossa santa reltgião, tião Luiz Tinoco ; Inspector Geral dos Estabele9bediencia ,ao ll,~i, observa" guardar e manter cimentos Lilerarios, José da Silva Jj boa; DiperQ.etuamente a Constituição tal CIual se fizer em rectol" do Banco do Brazil pela Fazenda Real,
, Portugal pelas Côrtes. - Pl'incipe Heal D. Pedro João Rodrigues Pereira de Alme.ida; Chefe Commandante do Corpo da Policia, José de Oliveide ALcantal:a. - Infante D. Miguel.
- E pela mesma f6rma p,restúriio juramento ,as ra Barboza; Pre.§idente da Junta do Commercio,
Visconde d' Asscca; Geileral das Arma, o Briga:
pes~oas seguibtes: (seguem as assignaturas).
deiro Carlos Ftederico Caula.
o
'_
Palacio do Rio de Janeüo, em 2.6 de l~e"e
reiro de 1821.-Com a rubrica de Sua l\1agcstade.
- 11'OlllO 111.
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editores, fique suspensa a prévia censura que,
pela actuallegi.slação ;r se exigia para a impressão
Manuscripto autbentico.
dos escriptos que se intente publicar, observanQuérendo dar amplas providencias que efficaz- _do-se as seguintes disposições;
mente promovão -a instl'Ucção publica neste ReiTodo o impressor SCI'Ú obrigado a rernctter ao
no 110 BI'azil, como o mais poJeroso meio para Birector dos Estudos, ou quem aU,as "ezes fizer,
• sp oblerem os inapr'eciaveis bens da felicidade, dous exemplares 'das provas que se tirarem de
pqder e reputação 1:10 (Estado que della deri vão' e cada fo1.ha na. imprensa, sem suspensãó dbs ultelhe são connexos cm todos os tempos; e sendo . riores trabalbos.,..afim de que o Director dos Espreéiso, para eLfectuar a acquisição deste itppor- tudos, distribuindo huma dellas a algum dos üentante objecto, que seja encarregada a execuçãõ sores Regios, e ou 'do o scu parecer, deixe 'prodas mesmas providencias a pessoa que, possuindo seguir na impl'essão, não se encontrando 'Dada
;'astos e variaélos conhecimentos, esteja mais de- digno de cen ura, ou ~ faça ~uspen'der, até que
sembaraçada de outraS oommissões 'do meu Teal 'se fação as neccssarias correcções, no caso unicaserviço, que a poderião distb~ir da seria artenção .me\lte de se achar que contém alguma cousa conque elles exigem: hei por bem nomear o Conse- tra a religião, a moral e bons costumes,. contra a
lheiro José da Silva Lisboa pal:a Inspector Geral Constituição e pessoa do 80berano, ou cântra a
dos Estabelecimentos Liferarios e Scientilicos des- publica tranquillidáde, ficando lelle re ponsavel
. te Reino, o qual exercerJl esta comrÍlissão pjjlas Ú~ partes por todas' as perdas e damnos 'llle de
instrucções que eu fôr servido approvar" ficando . tál suspensão e demOlias provicl'em, decidinllo-se
comprehendida neBa a direcção dos estudós e por arbitros tanto a causa principal de i.njusta
escolas do Reino, que tinha o Desembargador ce'rísura, comb a secundaria das pel'das e d'an:inos;
do Paço, Luiz José de Carvalho e 1\1ell o , e a do e escolhendo o Directoi' dos Estudos os árlJilrôs
J\luseu e outros mais estabelecimentos scienlificos POI' parte da Justiça, bem como o julgador, salflue não fGrem especialmente commettidos por ('l'as as excepções de pejo ou suspeição que ti pár. ordem minha a outra pessoa, A !\lesa do Desem- te possão compelir, na fôrma de direito .
bargo do Paço o renha· assim enlendido e faça
Do .~e9m,o modo deve1'Úõ os li,vrei.ros m'ánrlal'
executar, Palacio do· Rio 'de Janeiro. em 26 de ~uccessivamcnte ao DireclO\' dos Estudos S 0\1
Fevereiro de 1821. - Com a Tubrica~de El-Rei quem suas vezes fizer, listas do..s li 1'1'05 <J'Ue ti'VeNoso .Sennol'.-Aéha-se a {l, 142 do Li!:: '2° de I'em de venda, e qtk se Hão·achem em precedente
Reg, dos Decretos e A lvarás da Mesa do Desembargo lista, re?'lettendo os que pejo mesmo Director
do Paço,
thes forem pedrdos pal'a serem examinados; ç,
caSO. relles. se encontre cousa que ofl'enlla algl/llll
-dos mencionados pontos, dC\'er{1 o Dil'ector dos
DECRET~ DE 26 DE FEVERElliO.
Estudos mand~q)J' hibir a ulterior venda, entreManuscripto autb'entico.
gando-se na Li vraria, Publilla, a men~s que,'
Attendendo ú intelligencia. honra e. zelo com. sendo de importaç.io, seu dono não prefira "reex,',
<lue me tem servido o Desemrrargador Sebastiãó porta-los,
Lúiz Tinoco da Silva: hei por bem nomea-lo para
O impressol' o'u livreil'o que faltar em cumprir
o lugal' de' Fiscal do Reul Erario, afim de O· r- com o disposto neste decreto, ineornel'ú 'na pena
vir cm quanto eu não mafldar o contrario, O pecuniaria que não serú menos de 1 oo:jj) rs. , nem
Conde de Lousã, D. Diogo de-1\lene,zes, do meu mais de 60o:jJ) rs. ;.' e além disso· na corré.ccional
Conselho, e Pre. id-ente do mesmo Real Erario, tle custodia' de oilo dias· ao menos, c de Ires meo ten~a as im entendido e· faça exe~urar' por e ·te _ ze~ ao maIS, nos casos de maier gra "idade; condecreto sómente. I'alacio do Rio de Janei o', em fiscados em ambos os casQs os I i \'1' os· apprelicll26 de Feyereiro de 1821:- Com a ru'bl'Íca d'Ei·- didos.
'.
l\ei Nosso Senhor, -Ea;/1'altido do Liv, 6· de Reg..
E como, pelo actG espontaneo da mmha sobede Decretos dos an1lOS de 1820 a Outubro de 1 &21 , rania, -com que hei por bem suspender até á
a {l, IIS,
t>romulgação da COn'5-~iIUição' -a censur.a prem
que prende e retarda a publicãÇão' e circulação
,"
I
'
DECRETO DE 2 DE MARÇO.
1:1os escriplos, não he nem podia sel',minha iI}tençãv abl'Í1' a p01'ta Ú libertiná dissol ução no abueoIl, Braz.
so da imprehsa': hei por expressamente declarado
Fãzendo-se dignas da minha. real consideração que se, por ãlgum modo, se ültruduzirem no pu, _
?-5 reiteradas represenlações que pessoas doutas e blico, apesar das cautelas :tcima ordenadas, ou
zelosas dq progrCJlso . da civilisação e das letras pela- falta da sua observanciá, escriptes sediciosos·
tem feito subir á minha sõberana presença,. tanto ou sub,'el'sivos da religião e da morãl, 'fiquem
sobre os embaraços' que a previa censura dos es- )'esponsa"eis ás Justiças destes meus R-einos peta:
cripto oppunha ii propagação da verdade ~ como· natureza e consequencias da's doutrinas 0\1 :assersobre os abusus que huma illimitada liberdade de ções nelles conb"(las, em pl'imeir'o lu-gar -seus auimprensa podia trazer ú religião, á moral, 'ou á tores, e quando estes não sejão có'l'l-heoidós, oSpublica tranquillidade: hei por bem ordenar g,.ue, editores,. e a final os "endedol'es ou distrib-uidores,.
em quanto pela Constituição commettiua as -cÔI'- no caso' que se lhes prove .conhecimento c cumte ele Portugal se não acharem reguladas as for- pliCidade na disseminaçã.o de taes doutrinas' OH.
malidades que devem preencher ps livreiros c asse rções.
.,
DECRETO Dll
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A Mesa do Desembargo do Paço o tenha as im
entendido e faça execut~r. Palacio.do Rio de Janeiro, aos 2 de Março de 1821. - Com a rubrica
d!l Sua l\lagestadc.
.
PECRETO DE

5 DE

MARÇO.

Manuscr\pto aUllientico.

TÚl1llo-tt'le representado João Rodríg-ues Perei.·
I'a de Almeida, quc·en trando no exercicio da commissão. que lhe encarreguei, de representai' na
Junta do Banco do Brazil pela Real Fazenda, na"
qualidade ele Director, ach:íra logo, pelos primei,
ros exames e averigu.ações a que procedêra, e que
exige o notorio e tado daquclle estabelecimentg,
hum tão complicaào trabalho de verificações e li~
quiuações, que, apesar uo seu zolo pelo meu I'eal
siln'iço e do Estado, não podia deixar. de reco'n heccl' ser superior ús suas forças, ~ttendendo -ás
eircl1nstªncias da sua debilitada _saude, e mesmo
da falta de tempo para desempenhai' esta importante commissão oom a bre1'idade que eUa exige,
requerendo-me consequentemente queJhe désse o
auxilio dI:: buroa Commissão composta de mais 4
membros para o ajudarem; e merecendo a mjnhareal consideração estasupplica: houve pOl' bem,por.
decreto da data deste, crear a.referida Commissão, que serú formada, além do sl1pplicante, do
Ajudante do The oureiro !\lór do )1ea1 Erario,
João Ferreira da Costa Sampaio, e dos .negociantçs desta praça, Joaquim José Pereira de Faro, FI'ancis'oo José qa I:\.ocha e José AUlonio Lisboa, ti 'fi-m de que, entrando todos no conhecime!1to 110 vcrdacl'eiro estado em que se acha o
Barico, o fação subir ii minha real prcnça, juntamente-com o plano que.parecer mais proprio pal'a a conserva cão do seu credito nas nctuaes circunstancias. O Conde·da ~oU7.ã, D. l?iogo de
Menezes, do meu Conselho.e Presidente do Rea I
Erario o tenha assim entendido, Palacio do Ri.o
de Janeiro, em 5 de Março' de 182-1, -Eom arubrica d'El-R€i Nosso Senhor. -Êxtrahido do
Liv. 6° cle.(teg. de Decretos dos (l1~nos de 1820 (( Ou-

a,maior perfeição e augmento n o permanente exercicio della, como peJa utilidade publica que das
mcsmas obra5 resulta pnra a commodidade dos
habitantes em geral e decoração desta capital;
Qem llHtrosim soffrer de,'ão atra7.0S em seus pagamentos os credores do dito cofre com preju,izo no
emprego de seus fundos, no trato mercantil dellf}s ou nn applicação a suas precisões dome ticas ;
.façQ portanto constaI' n todos os referidos credO'I'es que no t~.."mo prcfixo de 15 dias, contados da
data deste, devem comparecer na Contadoria do
Cofl'e de.sta Iutendencia, por si ou seus ba tantantes procuradores, com os originaes titulos de
seus crodito.s para delles'se'fazer huma relnção'em
.fórma ~ com toeln a exactidão ela,reza, e proceder-se depois a etrectivo 'Pngamento delles, até
ondo o permiltirem os fundo remanecentes do
cofre nas scgundas e quartas feiras de cada sema·
na; fican,lo na rntelligencia de' que nos pagamentos não' ha,-erá outra alguma considernção e pre!'erencia que nüo seja a maior antiguidade em
datas dos mencionndos titulos de seu~credito) ficando a meu cuidado mostrar ao pl,lblico pOI' meio
da imprensa, n receita e despeza desta I'epartição"
,para que haja pleno conllecimento da applicação
gue se fnz destes rendimentos destinados a tão'
uteis fins. E para que chegue it noticia de todos,
mandei passar o presente edital ne ta CÔl'te e Cidade do Rio de Janeiro, aos 6 de Março de 1821.
- Antonio Luiz Pereira da Çunha.

e

DECRETO DE

,con.

7

DE MARÇO. ,

;Braz. - Delgado.

Tendo em'consideração quanto be justo e conveniente quc o exercito do Reino do BI azil seja
iguala:lo em -vencimentos ao exercito de Po.rtugal,
r _ s não sendo possi vel determinar neste momento a or,ganisaç;io geral que tenho em vista fazer
no referido exercito e regulação dos soldos, gratificações e mais vantagens, que em tal caso de.:.
vem competir a todos os indi viduos nelJe empregádas: hei por 15em, para dar ii corponção mili-_
tubl'o de 1821 , a {lo 1 19 v:
tal' deste lleino huma prova. da minha re!il contemplação e ben.efiêencia, concedei' desde jú aos
EDI:r l i D"E 6 DE Af-ARÇO.
officiaes das classes que vão designadas na relação
que com este baix<l, assignada por S:ilvestre Fi&\'u1so.
nheiço FcrreÍl:n, do meu' Conselho, Ministro e
Secretario dc Estado dos Negocios Estr~ngeÍl'os
Doutor ii\.1\ltonio Luiz Pereira da Cunha, 'etc.
e da Guerra, o augmento de soldos indicado na
Faço saber aos flue n presente edital virem que"
sen-do' muitas e mui qiversas' as despezas que pelo mencionada relação, sem que seja necessario, pacoti'e da Intendelfcia Ger,al da Po\:icia se fázem ra esse eB:eito, que se lavrem apostillas Das panos differentes I'am(}s da public:i administl'Jção, _ rentes dos sQbreditos officiaes', nem que sejão
que estão a seu carg{), "'-enho por isso ol'denadn obrigarIas a tirar outro qualquer titulo. -O mesmo
que se passe a fazcr- ó halan.Ço geral dos, fundos l\'linistro e Secretario de Estado o tenha assim enexistentes no cotre, a liquidaçâo da sua cTivida tendido e o faça publ~car, ~xp~diO(lo ás estnções
passiva e ilalculo- das despezas correntes -em per- - competentes as participações e ol'dens .que forem
filHa cd1'l'~a'biVtl.ade. E porque Rem devão cessar necessarias. Palacio do mo de JaoeÍl'o, em? de
os trabalhos- publícos cra'lfúelles ramos 'que reduu- Março de 1821. -Goro a robrica de S.oa Mages'dão em beneficio -de hul1la -das principaes classes tade.
dos nervó'S do Estado" pela occupaçãl!l de b-raços
que tirão sua !>llstentação -de_ sens 'l>.fficios, promovendo~eFor e~te modo a industria nacionál,.

o
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RELAÇA-Õ das classes dos O/ficiaes da C01'porar;ão Mi-

mar do Reino do Brazil que devem te/' melhora7lumto dê soldos, 1\a con(onnidade do decreto da data de hoje,
Sargentos MÓI'es.
Ajudantes . . , ,
Ol1al'teis, Mestres.
ÇapeIlãe . . . . .
Cil'Urgiões lUóre .
Ajudantes de Cirurgia.
Capitães . , , . . . , .
Tenentcs. . . ,'. , , .
Alferes. , , . . '-'.' .
Palacio do Rio de Janeiro;, de 1\1arço
-Sill'estrc Pinheiro Fel'l'eira.
DECRETO DE

7

DE

45:t/Jooo
20:[P,000

20:t/:;000
15ft;00o
IS;/JOOO
] f):t/Jooo
2'-Í-jOOO
1S '000
15 QOO
dc 1821.
'

l\.fA.nço.

-.

CoII. Braz. - Delgado.

Havendo eu proclamado no meu I'eal deerelo
eTe 2 ~ de Fllvereiro proximo passado, a Constituição Ger~l da ~lonarchia, qual fôr clelibera.da~
feita e accordada pelãs Côrtes da'Naç,ão a esse
fim extraordinal'Íamente congl'cgadas na minha,
muito 110bl'c leal Chlade r!'(} Lisboa; e cumprin'elo que de todos às E tados deste Reino Unido
concorra hum proporcional numero de D~p'uta
dos a completar a representação nac,ional: hei.
por bem ordenar que néste Reino do 13rnil e Dominios Ultramarinos se proceda desde logo ii no. ;meação do re pectivos Deputados, na fúrma das
instrucções que para O me mo ~ffeito forão adopta'das no Reino de Portugal, c que ~om e te decreIo baixão, assignadas por Ignacio ,da Cosia
Quintella, meu ~linislro e Secl'etado de Estado
dos 'r'egocios do Rdno, e ao Goycl'llador..cs c Ca, pilâes Generàes àas d.jJl'erentes Capitanias, se expedirúõ as necessariQs ordens para faierem 'eJl'f}fti va a partida dos dito Deputados 1\ custa <la Ollnha fieal Fazenda. O mesmo IHini3lro e Secretario de Estado o tenha assim entendido e faila exe-.
cutjll'. Palacio do Rio de.Janeiro, cm ,fd~ l\larço de 182/. -:;- Com a rubrica .:Ie Sua l\lag~slade,
-,Reg, a {l. 148 do Liv. 8.
_
"
,

e

a -im: - São outrosim c.idª"dãos os filhos- legitimos dos estl'ang'eiros donY.ciliados nas Hespanhas,
que'tend6 nascido em dominios he panlióes nunca os tiverem deixado sem licença do Govemo,
e que tendo 21' annos 'completos se domiciliarem
em qualquer povoação dos ditbs dominios, exer- .
cendo neHa àlgum emprego, offieio ou occupa'ção util.
.
.
- Art. 30, Para o calculo da povoação dos do~
minios curopéos, servirá o ultimo cadastro do
anno de 1 í97, alé que possa formar-se outro,
e formar- e-ha o corre,c;pondente ao calculo uos
domínios ultramarinos, senindo entretanto O'
mais authenticos cadastws ultimamente formados.
AddiCional. ; Para o calculo da nossa povoação,
serYÍl'á o recenceamento (le 1801, elÍl quanto sé
não forme outro mais exacto .
. Art: 51. Toda a povoação composta de setenta
mil almas, como,tica disposto no artigo 29, tcrú
hum Deputado nas Côrles.
A.,d. Para q1Je a Naçã.o.Portug·ueza g-oze d'huma
repre_cntação que pl:eencha' cabalmente o seu
des.tino, cllmpre que o numero dos Deputado
'não deslla de cem.; ha,erá pois para cada trinta
mil almas hum Depurado,
Art. 32, Dislribuida a povoação pelas l,lifferen-,
tes ProYincias, se em ~lguma hou,el' hum excesso maior que trinta e cilÍco mil almas, cleger- eha mais hu·m.. Deputado como sc o numel'o chegaqse a etr:mla mil; se porém O' excesso não
passar de 'trint;Le cinco mil, tal Deputado não
terú lugar.
'
, .A(I. Applicando 'este -al'lig;o segun'do a aUera~'
ção do antecedente, quer .dizer que cada Pro,·jnqia lIa de dar tantõ Deputados quanta ,'eze.çontiver em sua p'Ovoaçiid o f1'umero de trinta.
'mil almas, e que se por)inlre tal' hum excesso
quc clIeg'ue a quinze mil almas, Jarú mais hum
'Deputado, e não chegando o excesso da po,"oação.... a quinze mil almas '. n;lo. se cOlltarú com

elle.

.Art. 53. A Provincia cujf\'PQvoação não. chegar a setçnt5 mir almas, não sendo inferior a
sessenta rnil', .eleg-~l'ú u ell Dépula'do, se porém
fôr menor, unir-se-lIa ii immecjiata para co.mpre~
tal' o de setenta. mil requerido, Ex.ceptua-se a
h TI\UCÇÕES para {IS eleir;ões dos Deputados das Cô/': Ilha de S. Doming-os, que nomeará sempre !1Um
ies, segundo o met/lOdv e~tabelecido na 'Constitui- Deputado, seja qual mI' a sua poyoação.
Ad. Este al'ligo não póde tel' appJicação a Porção Hespan!lola, e adopiado par'lI Õ Reino Unido
de Po'1'tugal> Brazil e A 19a1'ves > a que se-refel'e tugal, "isto não haver no Reino P.rovincia algu-·
o dec/'~to acil'na.
. 'ma que nao exceda..muito a setenta núl almas.
_

CA,PITULO "RUlE,IRO.

-Do modo de formar as Curtes,

C..I.PITULO II. -

Da

~omeação

dos Deputados das CUI·tes.

Art. 54. :Par,<J a eleição dos Deputados de Có-rArtigos da Constituição HespanhoJa,
,
tes se de\',erúõ fOl'mar Juntas eleitoraes de Fregue-,Art. 2', Côrte são: a reunião de--todo~ os De-- zias, Comarcàs ,e PI'ovincias,·
putado que repre~então a Nação, nomeados peJCAP1;ruLO 1I1.-Das Ju~tas Elêitoraes Ide Freguezias.
lo cidadão na forma que ao diante se dicá.
"
,
_
Art. 55. As Junt;,ls EJeítoraes de Freguezias seArt. 28. A hasc da repre-entação nacional he
rúõ cQmp()st..~s ·dlf:todos os cidadãos domicili~dos
a m~sD;la em ambos os ~emispberi.os. .
- Art. 29. E la base he .a população .composta c resiclen.tes no territorio da I'e pecti a Freguezi-~,
do indi,iduos que pelas duas -lirrhas são o~iun cm cujo numCrO sCI'ilÕ comprehend~dos o~Jkcledo do dominios he'panh6es, dos que tiverem sia ticos Seculares.
1
'1
abUdo carla de cidadão das Côrtes, e dos com- , Al't., 56. EStll.S Juntas serúõ ~cmprp eelebrad,as
prehendidos nas di posições do artigo 21, que diz ,na Penins,ula, Ilhas e'domini95 adjacentes, no
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primeiro Domingo do mez de Outubro tIo anno
anterior ao da celebraçãoerlas Côrtes.
Ad. Pelo que respeita ao an'fJo de 1820, serúõ
celebradas as Juntas E1eitoraes, de Freguezias no
segundo Dpmingô do mez de Dezembro.
Art. 57' Nos dominios ultramarinos serlÍõ con,"ocadas no primeit:o Domingo do mez de Dezemhro, quinze mezes antes da celebração das
Côrtes, e em virtude de hum aviso que para tal
cffeito lhes eleve anticipaelamente ser dirigido
pela autoridade competente.
Ad. Não tem por agol'a applicação.
Art. 58. Nas Juntas ou A.ssembléas Parocbiaes
será nomeado hum Eleitor Parochial p<Jr cada
dnzentos fogos.
Art. 5'9' Se o numero dos fogos ela Freguezia '
exceder a tl·ezentO.i e não chegar a quatrocentos , nomear-~e-hão dbn Eleitores; excedendo
de quinhentos, ainda que não chegue a seiscento.,
nomear-se-hão tres, e assim progressivamente.
Art. 40. ,Nas l'arochias cujos fogos não chcguem a' duzentos, com tanto que tenhão cento e
cincoenta, serú nO~1eado hum Eleitor; nuquellas'
em que se não achar este numero; os seus moradores se ajuntar{lõ aos da Fregllczia immetliata
para nomear o Eleitor, ou Eleitores que lhe c-orl'esponderem.,.
Ar. '4'1. A Assembléa Parochial nomeará" á
,J plurali.lade ele votos, onze Co'mpromissarios., que
de"ein nomear o Eleitor Parochial.
.
Art. 4~. S,e em huma A sembléa Parochial
houverem de nomear- e <lous· Eleitores Parochiaes, eleger-se-hão vinte e hum Compromissarios; e se tres~ trinta e hum,; mas nunca se poderá exceder este numero de Compr.omissarios,
afim ue evitar a confusão:
Art. 45. Para conciliar a maior commodidade
d,!s Povoações pequenas, se bbsenará que a Fi'eguezia de "inte fugos, eleja hum Compromissario; a que ti ver de trinta a quaJ:..enta, dous; a ue
cincoeota a sessenta, tres; e assim progressivamente. As Fregnezias que tiverem m~lOS ue vinle fogos se unjraõ ás immediatamente mais prorimas para elegerem hum Compromi, ario.
Art. {~4.. Os c.ompromissarios das Freguezias
das Povoações pequenas assim eleitos, se ajuntarú~ no lugar ou povo que malhol- lhe convier; .
e sendo ao todo onze, ou nove pelo menos, nomearúô htlm Eleitor Parochial: sendo vinte e
hum, ou dezesete pelo mcnos, nomearúõ dous;
e se forem triota e hum, ou quando menos vinte
e cinco, nomearóõ tres Eleitores, ou os que cor,responderem.
.
.
Art. {~5. Para selO Ílomeado Eteitor Parochial
he neoess:ll'io ser cidádão maior de 25 annos, e
ier morador e residente na Freguezia.
.
Art. 46. As Assembléa das Parochias serúõ
presididas pela autoridade politica ou pelo Alcaide da Cid.ade, Villa ou Aldêa éln que se congregarem, cQm ~ assistencia do Parocho, para maior
:solemnicl~de d,o actd, mas se em huma mesma
povoação choul'Cr.em duas ou mais assembléas em
~'a~o do numero das tr-eguezias, então huma qaquellas Juntas scr;í presidida pela autoridade ci'lOMO 111.
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,'ii ou Alcaide; outra por outro Alcaide, e as '
mais pelas autoridades subalternas ii sorte.
Ad. Segundo a nossa organisação politica, a
presidencia destas Juntas compete ao Juiz de
F6ra, Juiz Ordinario, e na falta uestes, aos que
fizerem suas "ezes. 05 Vereadores poderjlõ tambem presidir, quando a sim o demande o numero das -Assembléas Parochiaes, e não liastando 05
actua e , seniõ chamado os do anno passado.
Art. 47. Chegada a hora da reunião, a qual
se' fará nas casas do Conselho, ou no lugar do
costume, achando-se juntos os cidadãos· que ti".ererrí concorricJ.o, se dirigil'úõ com o Presidente
ú'Igreja ~latriz, c nella celebrará o Parocho a
mis~a ~olemne do E pirito Santo, e fará hum discurso analogo as cirelln tancías.
Ad. Aonde não houver ca a do Conselho, Oll
esta não fôr sufficiente, a Igrcja sera o lugar de'tinado li celebracão destas assemblé3s.
-Art. 48. Acabada a missa, ,'o!larúõ ao I'ugar
donde ti verem sahido, e nella daritõ principio á. '
,'unta, .nomeando cntre os cidadãos IHesentes, e
a portas, abertas, dous Escrutinadorés, e hum Secretario.
Art. {~9' Depois perguntarú o Pre idente se algum cid dão tem de que queixar-se relativamente a conloio ou uborno, pua que a elciç;ão recaia em pessoa determinada; e havendo queixa,
deveril publica e verbalmente veri'ucar-se no mesmo acto. 'Verificada a accusação, as pessoas que
ti verém commellido o delicto perderáq o seu voto
activo e passi voo Os calumn iadores sofft'eráõ a
mesma pena; c deste juizo não se admiLtirá recurso algum.
.
_
Art. 50. Suscitando-sé duvidas sobre se alguns dos presentes tem ou não as qualidades requeridas para ~oder votar, a Junta as decidirá
no mesmo acto, e esta \decisão se executará tambem sem recurso por esta vez, e para este um s6mtJlte.
;.
. I
Art. 51. Immediatamente se procederá li nomeação dos Compromi arios, para o que cada
hum dos cidadãos designará hum numero de pessoas igual ao numero dos Compromissorios; entfio, e pam este um, se aproxim'ará da mesa do
Presidente, Escrutinador e Secretario, e este nn
sua prescnçá escreverá em huma lista o.s' Qome
das ditas pessoa ; e tanto neste, como em todo'
os outros actos de eleição, ninguem poderá votar em si mesmo, sob pena dc perdei' o direito(
:
de votar.
> Ãrt.
52. Findo este acto, o ,Presi(lente, EscrutiJ?adores e Seoretario, verifiear{IÕ as listas, e o
Rre idente publicará em alta voz os nomes dos
Compromissarios eleitos péla pluralidade tle
,·ot.os.
Art. 55. Os Compromissarios nomeados se retirarâõ a hum a casa Jleparada antes da dissolução
'da Justiça; e conferindo entre si, nomearáõ o
Eleitor ou Eleitores daquella Parochia, ucando
eleitos aquelles que reunirem mais dc metade dos
votos. Immediafamente se publical'á a nomeação
na Junta.
Art. 54. O Secretario lavrarú o termo, que
será assignado pelo Presidente e pelos Compro-
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plis"Sarios, entl'egando-se á pessoa, ou pessoas
eleitas huma copia do dito ter9'10, igua(mente assignada, pal'a fazer constar a sua J'lomeação,
Art. 55,
eohum cidadão poderá excusar-se
deste encargos, por qualquer motivo ou pretexto
que eja.
Art, 56, Na Junta Parochial nenhum cidadão
poderá cntrar com armas,
Art. 57' Verificada a llomeação dos Eleitores,
a Junta se di solverá immediatamente, e ficará'
eodo nullo todo c qualquel' outro acto em que
eUa queira íntTomctter-'s!l.
Art.. 58. O~ cidadãos flue formarão a Junta,
levando o Eleitol' ou Eleitores entre o Presidente,' Esc,'uLinad~res' c Secretario, se dil'Ígi 1'!lÕ á
Ig;reja Matl'iz, à9nde se cantarú 'hum Te-Dew1t
solemne.
,

CAPITULO IV. -

Das Junta. El~itoraes lIas Comarcas:

Art. 59, As Juntas Elcito,l'aes de Comarca .se
comporúõ dos Eleitores Pal'ocbiaes; o~ quaes se
reunir'áõ na cabeça de cada Comama, afim de
nomear o Eleitor: ou Eleitores que bão ue conr.orreI' á Capital da Prorincia, para ahi 'elegel' os
Deputauos elas CÔrtes.
Al't. 60. E. tas Juntas se con vocarúõ e celebl'aráõ sempl'e oa Peninsula, Ilhas e possessões 'àdjacentes, no primeiro Domiogo do mez de N 0vembl'o do anno antel'i(H' ao em que se houverem
de celebl'ar Côrtes.
Ad. As Juntas Eleitoraes de Comarca (pelo
que toca ao presente anilo) scrúõ celebradas no
Domingo jJroxímo seguinte flCjueIle em que o
tiverem sido as-de Parochia.
.
Art. 6 J.
aS Provincias Ultramarinas se celebrarflÕ no primeíro Domingo do mez de Janeiro
. proximo egninte ao mez de Dezembro em que
e tiverem celebrado as Junta das Parochias_
Ad. Este al'tigo não tem agol'a applicação.
'l.1't, 62. Para conhecer o no mero de Eleitores
(Iue cada huma lia Comal'cas deve nomear, terse-11ão em ,-ista a regl'as seO'uintc .
Art. 63. O nLHllero dos Eleitore das Comarca- serú o triplo do dos Deputados que se hajão
de eleg-er,
Al't. 64. Se o- nUllleJ'O das Camarcas da Província fôr maior que o dos Eleitores pedjdos pelo.
artigo precedente pal'a -a nomeação do Deputado que lhes cone. pondão is o não ob tante ,
llomear-se-ha sempre hum Eleitor por cada Comarca,
' .
1\.1'1. 65. Se o numero das Comarcas fôr menor que o da Eleitores que deve nomear-se,
oada Comal'ca nomeará hum, dous ou mais, até
completai'
numero pedido; porém faltando
ainda hum Eleitor, serú nome.:ldo pela Comarca
de maior população' faltando outro, erá nomeado pela immediata em maior população, e
as im progre inmente.
Àrt. 66. Pelo que fica estabelecido no artigos
51, 52 53, e no tres artigos precedente , o
cen o· determina os Deputados que correspondem
a cada PI'ovincia, e o Eleit01~es de cada huma
da re pectins Comarcas.
Ad. O mappa que )'ai junto a estas instrucções

indica o numero dos Eleitol-es que'correspondem
a cada Comarca, e o ~ml1el'O ue Deplltados que
correspondem a.cada Prol'incia.
Art. 67, As Juntas Eleitocaes de Comarca serúõ pro ididas pela autoridade civil, ou primeiro
Alcaide da POl'oação cabeça c~a Comarca, e a elle
se allresentarilõ os Eleitores Parochiaes com os
documentos que legalisão- as suas e1eiçõp,s, para
que os seu. nomes sejão lançados nos livros'em
que hão de exarar-se as actas da Junta,
A d. Ao ConcgedoJ', ou a quem fizel' suas vezes, tona o presldil' a estas eleições, por ser a
autoridade qoe entre nós corresponde á indicada
neste artigo 67'
•
Art. 68. No dia detel'minado, os Eleitores Parocliiaes, com o Presidente, se ajuntaráõ nos Paços
do Con 'dho, e a portas abertas principiaráõ peli
oomeação de bum Secretario e de dous Escrutinadores escolhido.s entre os Eleitores.
. Art. 69. Depois apresentarúõ os Eleitores as
suas cartas de nome-ação .para. s.erem e)(aminadas
pelo Secretario e Escl'Utinarlores, os quaes no dia
seguinte dnerúõ informar se as achhrão ou. nãó
em regra. As nomeações do Secretario e dos
Escrutinadores seráõ examin.adas por huma commissão 'de tres jndh-irluos da Junta, oomeados
para c te eficito, e que igualmentcl 00 seguinte
dia in form2rúõ sobl'c este objecto.
Árt. 70. 'este dia, congregados os Eleitores
Parochiaes, erúõ lidas as informações obre as
cartas de nomeação, e tendo-se achado c)efeito
cm algumas dellas, ou eras Elei.tores,·por falta de
alguma das qualiuades requeridas, a Junta resol- .
"erú defipiti I'amente, e cm acto cootinuo, e a sua
resolucão se executarit sem recurso.
Art: 71. Concluiuo este acto, os Eleitol'es Parochiaes cO,m o seu Presidente se dirigirúõ ú
Igreja principal, onue li maior dignidade ecc1esiastica cantariL huma missa solemne do E pir,ito
Santo, e farú hWll discurso lFoprio das cü'cunstancias.
AI', '72. Acahado este acto religioso, voltaritõ li
casa da Cãrnar.a, onde, assentados os El'eitores
sem prefe~ncia, o Secretario leril este capitulo
da Constituição; depois .do que o Presidente far'á
a mesma pel'gunta de que trata o artigo 49, observando tudo quanto neIle se dispõe.
:Art. 75. Immediatamente se procederá ú nomeacão do Eleitor ou Eleitore d'á Gamal'a, elegenrÍó-se hum depois de outro, e por escrutin~o
secreto pOl' meio de billíetes,., nos qua-es esteja
escripto o nome da pessoa qne cada hum elege.
AI'!. ?[I, Recolhidos os votos, '0 Presidente,
Seel'etario e Escrutinadores os apuraráõ, c ficará
eleito aryuelle que ther, quan.do menos, metade
dos "otos e mais hum; o- Presidente irá publicando cada huma das eleiçees. Se ningllem th-er tido
pluralidade absoluta 'de ,-otas, os clous em que
houver rec·ahido· o maior numel10 eutrarúõ ,em
segundo e crntirfio, e ficará eleito o que reuniL'
maior numel'o de votos. A sorte décidi11á o empate ,. navendo-o.
An. 75. Papa ser Eleito de' Comarca he preciso ser cidadão, cs~ar em exercicio dos seus direitos, ser maior de 25 an~os, domiciliallo e
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.l'esidente na Comarca, seja qual fÔl' o seu est<\ilo,
ou secular ou ecclesiaslie.o secular; podendo l'e,
cahif a eleição.nos cidadãos que compoem;r Junta, ou 1l0S que eQtrão nella.
•
..Arl. 76. O Secretario escreverá n'hum li\-ro'
o au to da eleição, e o assigllal'ú juntamente com
o Presidente e E crutinadores, e delle se dal'á
hum~ copia igualmente assigllada pelos soul'editos á pessoa ou pessoas eleitas, para fazer constaI' a sua nomeacão. O Presidente desta Junta
remetterú huma 'igual copia, assignada por elle
e pelo Secretario, ao Presidente da Junta da
Provincia, aonde se fará notoria a eleição nos
papeis publicos.
Ad. A copia do auto das eleições de Comarca.
será remettiua ii autoridade civil mais graduada
(la Capital da Provincia.
,
Ad. Em vez da p~b\jcação nos papeis publi.cos, se farú publica a eleição por editaes na Capital da Província.
Art. 'n. Nas Juntas Elcitoraes de Comarca se
ohservaráõ as meSmas disposições que os artigos
55, 56, 57 e 58 prescre vem para as J nntas Eleitoraes d~ Parochia.
.
.
OAPITULO V. -

Das Juntas Eleitol'acs de Provincia.

Arl. ,78. As JUlltas Elcitoraes de Pro vinci a
COIUarúõ dos Eleitores de todas as Comarcas
della, os quaes se congregaráõ na Capital, para
ali .nomearem o Deputados que devem as istir ás
Côrtes como Representantes d~ Nação.
Arl. 79' Est~s Junlas devcrúõ :}clebral'-se sempre na Penillsulã e Ilhas adjacentes, no primeiro Domingo do mez de Dezembro do anno anterior ás Côrtes.
· Ad. As Juntas Eleitoraes de PIl'ovincia respec·
.Uvas ao presente anno, teráõ lug'ar em o Domingo
proximo eguillte á celebl'ação das Assembléas
Eleitoraes ue Comarca.
Art. 80, Nas posses ões ulti'amarinas se celebraráõ no segundo Domingo do mez tle Março do
mesmo anno em que se cele!Jr'arem as Juntas de
.Comarca.
'
Aí!. Este artigo não tem por agora applicação.
· Art,. 81. Presülir'{l a estas Juntas a autoridade
civil.' da Capital da Provincia, á qual se apresenlarúõ os Eleitores das Comarcas com os documentos das su~s eleições, pUl'a que se notem os
seus nomes no livro em que hão de exal'ar-se
as actas da Junta.
'
· Ad. Como não temos Chefe Politico de Provincia, cumpre que a Junta Eleitoral de Provincia eleja d'entre si Presidente, á pluralidade de
."otos; e presidirá a esta eleição a autoridade
ch'il mais graduada da Capital.
· Ar\. 82. No dia aprazado', os EleÍl6res das
Comarcas, com o seu Hresidente, se ajlíntaráõ nos
Paços do Consefho, ou no edilicio mais prqprio
para acto tão' solemne, e ali, estand() as portas
abertas, nomearúõ hum Secret\lrio e dous Escrutinadores, á pluralidades de votos, e do numero
dos Eleitores.
· Art•. 8& A Provin~ia que não de,'a ter mais
de hum Deputado (erá pelo menos cineo Eleitores para a Sua nt?roeação; para o que e~te nu-
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se dividirú pela Comarcas que a formal'em,
ou se furmal'úõ as precisas para este fim.
Ad: tão ha Provincia em PortuS'al a que seja
applicavel ~ste artigo.
.AI t, 8,(\. Sorúõ lidos os quatro capitulo de. ta
Constituição e que tratão das eleições, Depois
seráõ I idas as certidões dos auto das eleições
feitas nas cabeça das Comarcas, e que forão re~ettidas,pelo respectivo' Presidentes ; o. Eleitores apre entaráõ outrosim as cerlidões das uas
nomeações para ser'em examinad<ls pelo Secretario e E cr'utinauores, os quaes no dia seguinte
informarúõ obre a sua regularidade. As certidões da nomeação do Secretario e dos Escrutinadores seritõ examinada,s por huma Commissão lc
tres membros da Junta nomeados. pal:a esse fim,
os quaes tambem no dia seguinte daráõ a sua
informação sobre aquelle objecto.
Art, 85. Neste dia, jlJntos os Eleitores das Comarcás, se ler{lõ as informações sobre as certidões, e se nellas se tiver achado defeito, ou nos
Eleitores carenci'a de algumas das rcquel'idas quali lades, a Junta resolverú immediatamente e sem
diS'continuar: esta resolução se executará sem
recurso.
Art. 86. Immediatamente depois,' os EleitOl'es
das Comal'cas, com o seu Presidente, se dirigir'nõ
ir Igreja Calhedral, na qual se cantarir llUma
missa solemne do E pirito Santo, e o Bispo, ou
na sua ausencia a maior digniclade ecclesia tica,
fará hum di curso analogo ús circunstancia,
Art. 87, Coneluido este acto religioso, voltaráõ ao lugar donde abirão, e e taodo as portas
abertas, eutados os Eleitores sem precedenba,
o Pre idente fará a pergunta do artigo 49, ohserv<:ndo tuclo o que nelle se di põe.
Art. SS, Isto feito, 0l? Eleitores que e acharem presentes procederúõ á eleição do Deputado
ou Deputados, aos quaes ,elegerúõ hum depois
de outro, aproximando-se da mesa em que e
achão 'o Presidente, Secretario e E cr'utinadoÍ'e ;
e o Secretario na presença delles escre,'erá em
hl1ma lista o nome da pessoa que cada hum tiver
eleito. O Secrétario e os Escrutinadores seráõ os
prim,eiro's a ,'otar,
Art. 89, Recolhidos os vOlos, O Presidente,
Secl'etario e Escl'ulinadores os apúrarúõ, ficando
eleito aquelle sobre quem .recahir" pelo menos, _
a metade dos votos -c mais hum. Se ningllem
l:eunu' a pluralidade absoluta. de votos, .os dous
que, tiverem tido maior numero, entrarúõ em
segundo escl:utilJio, e será eleito aquelle em
quem recabil a pluralidade. A sorte decidirú o
empate; logo feita a eleição de cada hum, o Presidente a publicará.
Art. 90. Depois da eleição dos Deputados, se
procederú ú dos Substitutos, pela me -ma fórma
c melbodó, e o numero destes erá, em cada
Provincia, igual ao terço dos Deputados que lhe
correSpl)Ddel·em. Quando huma Pi'o"incia não
tiver de eleger mais de hum ou dous Deputauos,
elegerá sempre hum Deputado Substituto. Estes
concorrerúe. nas Côrtes, ou pela morte do proprietario,. ou p~la sua impossibilidade legalisacla
pelas mesmas· Côrtes, c isto em qualquer temp9
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que hum ou outro accidente se verificar depois sentação desla Provincia devem achalo·se nas Côrde feita a eleicão.
tes, e que por esta Pro incia f2rão eleitos para
Art. 91. r"ara ser Depulado da, Côrtes he.pre. Deputados nellas N. N. N., como consta do terei o ser cidadão e estar em exercicio dos seus di- mo exarado, e assignado por N. N., que em conreitos, ser maior de 25 annos, ler nascido na sequencia lhes o'utorgão a todos em geral, e a caProvincia, ou ser domiciliado nella com residen- da bum em particular, poderes amplos para cu.meia de 7 annos, pelo menos, quer seja do estado prjr e desempenbar as augustas funcções que lhes
secular:, quer rio ecclesiastico s.ecnlar, e podendo são commettidas, e para que com os mais Derecahit· a eleição no'5 Ciêladãos que formão a J~n- puta dos das Côrtes, como Representantes da Nata, ou nos que nüo entrão nella.
9:10 Hespanhola, possão decidil' e resolver tudo
Art. 92. Outrosim, he nece. ario para ser De~' quanto entenderem que conduz ao bem geral rIa
pUlado das Côrtes ter hum rend imento ann nal pro- Nação (usando das faculdades determinadas pela
porcionado e proreniente de bens proprios.
Con tituição, e dentro dos limites que ella presAd. Não tem agora applicação este artigo.
crcn', scm que possão derogar, altel'ar ou 'variar,
Art. 93. Fica suspen a a disposição do artigo por qualquer maneira que seja, nenhum {los seus
precedente até que as Côrles, que ao diant.e -se artigos) e que os outorgantes se obrigão por si c
deycl'áõ celebraI', declarem tel' já chegado o tem- em nome de todos os moradores desta Provincia,
po em que de,'e ter elIeito, designando a quota cm virtude das faculdades que lhes são concedidas
da renda, e a qualidade de bens de que'de,'e pro- como Eleitores papa t;)l nomeados, a ter por firvir, e seri! repulado constitucional tudo o que as me e valioso, obedecer, cumprir o guardar tudo
Côrtes então resolverem a este respeito, e como quanto os ditos Deputados das Côrtes fizerem, c
se disso aqui se houvesse feito expressa menção. por ellas mI' decidido, conforme a .Constituiçâo
Ad. Não tem agora applicação este artigo.
Polüica da l\Ional'chia Hespanhóla. Assim o djsArt. 94. Succedendo que a mesma pessoa se- serão e olltorgúr,lO, sendo presente~ como testeja eleita ao mesmo tempo pela Provim:ia em que munhas N. N., que aqui assignárão com 05 Sena ceu, e pela em que está domi';iliado, sub is- nhores outorgantes, do que dou fé.tit°á a eleição do domicilio, e pela Provincia da
Ad. Estes poderes serúõ concedidos entre nós
sua naturalidade representará nas Côrtes o subs- nns termos se~uintes: - Na Cidade ou Villa de....
tituto que lhe corresponder.
a.os
di;)s d'o m ez de ... do anno de .... nas salas
Art. 95. Não podem ser eleitos Deputados das de
estar.ldo reunidos N. N. e N. ( <).qui se escreCôrtes os Conselheiros ele Estado e todas as pes- verúõ os n0i11eS do Presidente e uos Eleitores das
soas que occupão empregos da Casa ~cal.
Comarcas qo-e formão a Junta Eleitor.al de 1'1'0Art. 96. Não podem da mesma sorte ser .elei- yincia) disserão perante mjm Escrivão abaixo astos Deputados das Côrt~s os estrangeiros, ainda signatlo, e das testemunhas para o mesmo fim
que tenhão carta de cidadão passada pelas Côrtes. .chanladas, que havendo-se procedido, em conforArt. 97, Nenhum funccionario publico, no:, midade das inst-rtlcções e ordens da Junl:\ provimeado pelo Governo, poderá ser eleito Deputado sional. do Governo Supremo do Reino, ii nomeadas Côrtes pela Provincia em que exercer as suas ção dos Eleitores das Parocbias e das Comarcas,
funeções.'
com todas as solemnidades prescriptas nas ditas
Art; 98. O Secretario' registàri!° os autos d.as instrucções, como constou das cCl,tidões originaes
eleições, e o Presidente e todos os Eleitores os as- presentes, reu nidos os sobreditos Eleitores das CosignarÍlõ com elle.
marcas rIa Provincia de ... em o dia ... do mez de...
Art. H9. Immediatamente todos os ,eleitores,
do presente ànno, tinhão feito a nomeação dos Desem excusa alguma, outorgaráõ a todos, e a càda putados que,em nome e representação de~taProvin
hum dos Deputados, poderes amplos, conforme o cia, devem achar-se nas Côrtes, e que por .esta Protheor seguinte, en!Í'egando a cada hum dos De- . vineia forãg eleitos para Deputallos nnllas rj. N. N.,
putados o sen respectivo diploma para ser apre- como consta do termo exarado eassignado POI' N.
sen.t;do em as Côrtes.
-, N.; 'que em consequencia lhes outorgãó a todos
Art. 100. Estes poderes seráõ concebidos nos em geral, e a cada hum em particular, poderes
termos seguintes: - Na Cidade ou Villa de. . ..
amplos para cumprir e desemp.enhar as augu6tas
aos. , .. dias do mez de. ',' . do anno de.. , ,nas funcções ~ue lhes são commettidas, e para que,
salas de... estando reunido os Senhore (aqui se es- 'Com os mai5 Depu~ados d.as Côrte~, como RepJ:ecreverúõ os nomes do PI e idente e dos Eleitores sentan te da àção Portugueta, p.ossão proceder
de Comarca que formão a Jun ta Eleitoral de pi'o, ii organisag,áo da C.QnstiLuição Póli.tica desta 1\10yincia) di serãopet:ante mim Escrivão abaixo assig- narcbia? ma.ntjda a R.eligião Catholica Apo tolica
nado e das testemunhas para o m.esmo fim chamadas Romana, e a J)inastia da Serenissima Ca~~ d,e Braque hayenllo-se procedido, em conformidade da gança " tomandQ por base fnnda.mentae,~ as ,da
Constitui ão PQlitica da l\10narchié!- Hespa.nh.óla ,
Constituição dH M.onàrchJa H,espanhóla com a~
ú nomeação d s Eleitores das Par.ochjas e dé!-s Codeclul'ações.e modificações que forem apropriadas
marcas com torla as solemnidades prescriptas pe- .ás 'dill'er.entes ciFcuostancias destes ,Reinos, com
la. Cc,lls1i.l uição, como constou das certidões ori- tanto, porém, que estas modificaçQcs ou alterações
".inae' p~e ente' reunidos os s6lireditos Eleito- ~ão sejão menos liberaes, e ordenando tudo o mais
re da Comarca. da Provincia de.... em o dia.,.,
que entenderem que cond z ao bem gI'Jral da nado mel. de.... do pre ente anno, tinbão feito a ção; e que os outorgantes se obrigão por si e em
nomea ão do Deputados, que em nome e rcpre- nO.m.e ~e to~oê os T?,o.radores ~esta Provincia? erq

ANNO DE 182L

157

virtude das faculdades que lhes são concedidas
queIla Constituição). para ser geralmelüe cumpri-"
da e executada, sem alteração nem daferença, e
como Eleitores para este "'m nomeados, a ter pur
firme e valioso, obedecer e cumprlr, e guardar
em todos os estados da minha Real Corôa: fm
tudo quan'to os di.tos Deputados das Gôrtes lhe- senicl0 de assim o dedal'ar, pelo me decr~to de
Tem e por elIas t'ôr decidido conforme as instl'Uc24 de F!l,'ereiro' proximo passa,do, prestando juncões e oL:dens da Juntá Pro,'isional do Governo
tameúte com toda a minha real 'familia, povo e
tropa d'esta Côrte solemne juramento de ob er_ Supremo do 'Reino. Assim o disserao e outOl'gfirão, sendo presentes' como testemunhas N. e N. , vaI', manter e guardar a dita Constituição, neste
que aqui assig'nál'ãó com os outorgantes, do que - e nõs' mais Reinos e Dominios da i\lonarclúa, tal
dou fé.
_
eomo ella fÔl' deliberada, feita- ~ acordada pelas
Art. 10 J. O Presidente, Escrutinadores-e Se,;;. mencionadas Côrtes Geraes do Reino; ordenancretario cnviarflõ. sem perda de tempo ú de.puta- 'do out{'(lsim aos Gl'vernadores e Çapitães GeneÇ'ão J?ermanente das Côrtes huma copia das actas raes e autoridades civis, militares 'e eccle-siasti'cas
em todas as mais Provincias, 'prestassem e defedas eleições, qne elles assignaráõ, e publicando
as eleições por meio da imprensa, remetlerúõ -rissem a todos os meus subditos e subaltern.os se-hum exemplar a cada buma das povoações das - melhante juramento, como hum novo .penhol' e
vinC'Ulo que de"e segurar a união e integridade
P1'OVincias.
AcL. Esla eopia deve ser mandada ao GOTem-o. - da lVI'Onarehia.
Art. 102. Para iudemnisar os Deputados ús reslHa,s, sendo' a primeira e sobre todas essencial
yectivas Provincias lhes asslstiráõ cO'nforme o que. coridição do pacto social, nesta maneira ae.eito e
as Côrtes, no segundo anoo.í:1e cacTa deputação ge- jurad'o POI' toda a nação, deveI' o soberano assenral regularem para a' deput~ção que l1a de suc- tar asna residencia no lugar OA(~ se ajullt<lrem
ceder, e aos Deputâdos do Ultl'amar se lhes.abo- as Côrtes t para lhe serem promptamente /aprenará, alég} disso, o que se julg'ar necessal'io, a juizo ~ sentadas' as leis -que se forem discutindo e deIle
das suas respectivas Provincias, para as despezas receberem sem delongas a sua indispel1savel sancção; exige a escrupulosa religiosiLlade com que
da "iagem, icla e vinda.
Ad. Aos Deputados se hão de daI' 4:t/J800 réis. me cumpre preencher a.1nda os mai aI'Lluos dePOI' dia, desde aI'Juelle em que se pozerem em 'Veres que me impõe o prestado jUí'amento, que
marcha p-ara a Çapital, 8S quaes sérúü pagos pe- eu faça ao pepl geral de todos os meus povos hum
lo 'Erario, confor.me a. resol'ução da Junta Pre- Q.os mais'custos sacriflcios, de que he capaz o meu
paratoria das Côrtes. ,
pate~nal e regio c.oração, .separamlo-me pela . s~- ,.
Art, 105: as Juntas Eleitoraes de Provincia gunda vez de assallos cuja memoria me será
obsen<lr-se ·hã tudo o que dispoem os artigos 55, sempre saudosa, e cuja posteridade jámais ces56, 57 e 58, exceptuando o que previne o ar- sará de se~ em qualqner parte hum dos mais as.
tigo 528.
siduos cuidados do meu paternal Go &no.
Ad. Este artigo 528 be relativo ús Deputações
,., Cumpl'ia pois que, cedend.o ao dever que me
Provincilles, e não tem agora applieação alguma. impôz a providencia, de tudb sacrifica,. pda'feliPalacio do Rio de Janeiro, em 7 de .niarco de cidade da nação, eu re~olvesse) como tenho re182 J. - Ignaeio da Costa' ([uintella.
•
solviclQ, transfedr de'novo a minba Côrte para
li Cidade de Lisboa, antiga séde e berço original
da - i\1onarchia, a 'fim de áli coopera1' com os DeDEcnETO DI! 7 DE M!RÇO.
putados -Procuradores dos-po'Vos na gloriosa empreza de restituir II briosa Nação Portug.ueza
Coll. Braz.
-aquelIe alto gl'áo de esplendor com qlle tanto
1;endo-se d.ignado a divina pN>videncia ele ~on se assignalou n os antigos tempos; e deixando ,
ceder apôz hum a tão d!-lvastadora guerra ·0 -suspil.. Desta Côrte ao meu muito amado e presado firado beneficio da paz geral entre todos os Esta- lho o Príneipe Real do Reiq.o Unido, encarregados da Europa, e depermittit· que se começassem do do G01'erno Provisorio deste Reino elo Draa lançaI' as h ses da felicidade da Monarchia Por- zil, em quanto neIJe se não achar estabelecida
tugueza, mediante o ajuntamento das Côrte-s Ge- a Constitnicão Geral da acão.
raes.• extraorôin.aria.mente congregadas na minha
E para. q~e os meus povo; deste me mo Reino
~uito nobre e leal Ç,iuade· de }isboa, p~l'a dadó 'Brazil p,ossão, quanto antes, participa1' tias
~rem a. todo o Reino Unido de Portugal, Bra7Ji1 e
vantagens da representação nacional, enviando
AlgarveS' huma Constituição politíca conforme_ proporcionado numel'o de Deputados ProcU1~a~
aos princ\pios libm'aes que, Jlelo incremento das d{)re~ ,ís Côrtes Geraes uo RelDO Unido; em ouluze_s se aehao ger~1L1?entê recc-biclos pOl' todas as tro decreto, da data deste, tenho dado as prenaçoes; e constando na minha real presença, POI' .cisas determinações, para que desde logo ·se co.pessoas doutas e zelosas dO' serviço de Deos emeu, mece a'proceder em todas as Proyincias á eleição ~
que os, animos dos meus fieis vassallos, princi- .dos mesmos Deputados na fôrma das in trucções
.palmente .dQS que se acbavão nilste Reino do Bra- que no Reino de Portugal se adoptúrão para e. e
zil, ancioso"s de manterem a união e integridade mesmo elfeito, passando sem demora a 6sta CôrtIa l)'lonarchia.., fluctuavã.o em hum penoso esta- te os que successivamente forem nome.ando oesdo de ln()erteze1., em quanto eu não houver POI' ta Provincia, a fim de me pederem acompanhai'
pem declarar de hun1a maneira solemne a minha os qúe chegarem antes da minha sahida deste
cxp.ressa, absoli!l:jJ e decisiva approvação da- &eino; tendo cu alifts providenciado sobre o
,TOMO UI.
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transporte dos que depois dessa época, ou das
outras Provincias rio orte houverem de fazer
'-iagem para aquelIe seu destino. Palacio do Rio
de Janeiro, aos, de M.arço de 1821" ~ Com a
rubrica de Sua l\lagestaele.
n;ECREl'O DE

16

DE'MARÇO

Coll. Bl'az. - Delgado.

('y.

zer subir á minha real prese!!ça, seguinllo·se nésta Repartição <? methodo eSMibelecido para às ue·
I?ais Contadorias do Reino, e com especialirlade
para a arrecadação da Fazend'a rio Senado de
.Lisboa, e para a uos'Reaes' Arsee'aes d'o Exercito,
creada pelo alvará de') 2 de Janeiro de 1802, regulando:'s~ em tudo pela maneira determinada
para o Real, E,'ar·io· na carta d~ lei de 2';1 de Dezembro· de- 1,.6), no' que fôl' applica vel; podendo
o elifo Ministro empregar no expediente da mesma Contadol'Ía os Officiaes da Secretaria dà Intendencia, e vice-versa, quando assim o exigir o .
DlaiJ:>r trabalho de qualquer da,s diras estações para não retardar o- seu relati '1'0 experIiente. O mesmo Conselheiro Intendente Geral da Policia o
tenha assim entendido e faça executar, propon~ do-me as pessoas CJ.ue devem occupar os novos
emp.regos; pªra eu resolver o que l'ôl' servido.
Palacio· du lli'O' de Janeiro, em )' de l\Iar90 de
1821. - Com a rubricá de Sua l\lagestadc.

A Regencia do Reino, em nome 'de El-Rei: o
Sen boI' D. João VI, faz saber que as Côrtes GeI'aes , Exti'aOJ'dinarias e Constituintes da Nªção
Portugueza tcm decretado o seguinte:
As c.ôrtes G.eraes, Extraordinarias e Constituintes da 'Naçãó eOl'lllgueza, sendo inform~
das de que se pagão pela Fazen~la Publica algumas de pezas que não forão legalmente constituidas, decrctão o seguinte:
•
. ) , o Ficão extinc~o:i todos os ol'<lenad'os, pensões,
gratificações, pl'opinas e quaesquer ou~ras' d'eSPllzas que dão se acharem estabelecidas por lei ou·
decreto, Esta disposição comprehende tambem a
DIl'CRETO DE 21 DE MA.RÇO.
I
Uniyersidade de Coimbra,
_ 2. o A Regencia do ReiJ?o porá particular cuidaManuscripto authentico:
do cm nstringir II'S despezas' publicas, ,fazendo
Tendo most!'ado a experiencia fJuantQ se torna
observar em tudo huma rigorosa economia.
necessario crear o lugar de Auditor das Tropas
A mesma Regencia o tenha assim entendido e· nesta Côrte e Provincia, ,'isto que, pelas dilI'crenfaça executai'.. Paço das Côrtes, em 12.de Março tes incumbencias que tem o Juiz tle FÓl'a desta
de ) lb I. -l\laneel Fernandes Thomaz, Presi- Cidade, assim como o Ministro; que serve de
dente. - José Feneira Borges', Deputado Secre- Ajudantc no exercicio da Auditoria das mesmns
tario. - Francisco BarrosO' .Pereira, Deputado ~-Tropas,. não podem elles elar o p.recíso expedienSecretario.
I .
,te aos Conselhos de Guerra, retardânuo-se por
Por tanto, manda, etc. Palacio dâ' Regencia,. _ isso longo tsmpo em gl'ave prejuizo tia' disciplina
em 16 de 1\1arço de 182 I. - Com as mbricas dos militar, e dos individuas que devem ser julgados:
l\Iembr'o1' e Secretarios da Regencia' de R.eino.- '. sóu por tanto seI:vido dispemar do exercício tle
l\lanoel Nicoláõ Esteves Negrão.
Auditor ao referido Juiz de Fóra desta Cidade c
a,o·l\Iinistro que senc- de'scu Ajudante nestc em~
prego, e- nomeai' para- Auditor de todas as Tro-'
DECRETO DE 17 llE MARÇOr
pas desta C.ôrte e Pro"incia, assim corno da. q.uc
CoU. Braz. -Delgado.
. aqui se acharem destacadas, ao Bacharel FranSendo de absoluta necessidade estalJelecer-se ci-sco Xavicr Furtado de Mendonça, ue até agohU01a norma certa e invariavel para regular a re- ra exel:cia este en:,prego na-Divisão dos Volunta
c'eita e qespeza das rendas applicadas aos di ver- rios eaes, de que fical'á desligado, tendo a ~es'os objectos que estão a cart\'0 da Intendencia Ge- . m.!, graduação {militai', soluos e vencimentos que
rai ela Policia desta Côrte e Reino do Braz'il"~e pelo exercicio deste emJ;lrego percebe o sobretlito
que, tendo sido tl'atados de c'ommum com o expe- Juiz de Fóra e seu Ajudante. O Conselho Suprediente da Secretaria da.Jl1esma Xntendencia, desde mo l\1ilitar o tenha assim entendido e.faça execu·
a sua fundação, não podia deixar de haver fálta tal', expedindo os despachos. necessariós. Palacio
da competente escriptUl'ação, pela affiuencia e do Rio ue Janeiro, 21 de l\larço de 1821. -Com
multiplicidade dos negocios que occorrem 1Jor .a rubrica de Sua lHagestade.-Acltn-se 110S Al'cltie ta Repartição; e querendo cu dar a este res- '6os da Secretaria da -Guerra.
peito aquella providencia (iue exige o bem do
meu real sel'viço e boa arrecadação destes rendiDECRETO DE 22 lJE MARÇO.
mentos que são applicados em b.eneficio pulilico;
C.oll. Braz. - Delgado.'
attendendo ao que me representou o Dr. Antonio Luiz Pereira da Cunha, do meu Conselho e
. Cumprindo ao me~l' real serviço que a direcção
Intendente Geral da'Policia desta Côrte e Reino: ue todos os hospitaes militare's pra existentes neshei por bem conceder-lhe 'permissão para que ta Côrte, fique çommettida ao co,idado de 'hum
po sa cI'ear huma Contadoria na mesma lnten- unico Inspector, revestido de plena autoridade
dencia Geral daPolicia, organisada com os Officiaes para propôr ao meu Governo, e co~ a sua approque necessario forem, o quaes deTem' sei' pro- vação executar todas asrilterações, ~reformas e
,}do por proposta, que o dito Ministro de,-e fa- melhoramentos que julgue necessal'Íos na applicação 0-0 regimento que paFa os hospitaes militares do Reino de Portugal fui servido confirmar
(.) Vigondo pela carta de lei de20 de-Ontubro de 1823.
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por meu alval'à de 27 de~l\'Iarço de 1805; e sen'do-me conhecidos'pelo seu longo e bom serviço
os grandes talentos e a i1Jibada probidade do DI'.
Francisco Manoel de Paula, l\ledico da minha
Real <;;amara e Physico i\lbi' dos meus Exercitos: .
hei por bem nomea-Io Inspector Geral dos Hos~ pitaes I\!ilitares desta Côrle e Provincia, cessan'elo desd logo a Commissão qne sobre elles ac'tualmente exercem eni virtude das minhas reaes
ordens, tanto a Junta Medico· Cirurgica Adrrúnistrati \'a, como o Cirurgião Mór dos EXll;rcitos, as quaes autoridades deverÍlõ immedi.ata!Dente fazer entrega legal de tudo quaotp _exi~te
debaixo da sua auministração, in~en'dencia e I'esp.onsabilidade ao mesmo PbJ,ico Mór d.os Exer·
citos, que, nafól'mado citado regimento, me propari! as pessoas que devem occupar os lugares no
mesmo regimento decretados, preferindo sempre
a quaesquer outros os que actualmente se acbão
empregados l a menos que, pOl' eITeito deirregular
conducta, e tenhão tornado indignos ele, serem
ali conservados. Silvestre Pinheiro Feneira, do
meu Conselho, etc. Palacio da Boa Vista, aos 22dê Março de 1~21.-COm a rubrica de Sua I\lagestade.

diamantes que para o futuro se forem lapidando,
a fim de que a Junta do Banco possa prooeder á
sua venda no BI'azi! ou na Europa, onde fôr mais
cOIH'eniente, levando o seu producto ii conta do
credito da ·Real Fazenda: outrosim, sou senido
ordenar que a mesma Directoria Geral remetta
logo ao cofre do Banco todos os diamantes bnftos que' não forem oeocssarios para se entl'eter o
'trab'alho da Fabdca de Lapidação estabelecida
nesta Côrte, e assim o Rratique para o futuro, a
fim de serem mandados "ender pela Junta do Banco fóra dos dominio da ~1inha Real Corôa, e onde
mais convier, pal'''a sei' igualmente applicado o seu
pi'oduClo aó pagamento da di vida da minha Real
Fazenda. Finalmente, .para dar a mais decidida
pro,'a do qnanto desejo remover a mais leve suspeita contl'a a solidez de tão util e"tabelecjmento,
tenho resol vido de meu motu pI'oprio fazer cntrai' no deposito' do Banco todos os objectos de
prata, 01ll:0 e pedras preciosas que se podem dispensar do uso e decóro da minb-a R~al Corôa,
E<s.perando que os meus fieis vassallos, imitando
este meu exemplo, dêem ao mundo huma prova
de que 'nenhum sacrificio he custoso aos Portug.uezes a bem da causa publica, bem entendido
que não poderá o Banco exigiJ.' a commissão dos
obje..ctos depositados por semelhante motivo. O
DECRETO DE 23 DE ~iARÇO.
Conde da Lonzã, D. Diogo de I\Ien'ezes·, do meu
Coll. Braz. -Delgado.
ConseUlO, etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 25
Tendo o Banco do Brazil contribudo em diITeren- de Março de IS21. -Com a'rubrica de Sua 1ates ~pocas com extraordinarios e avultadQs avanços gesta~e.
ao. meu Real Erario, para supprir as U1"gencias do
Estado; achando-se o mesmo Banco creuor a ~iffcPROVISÃO DE 23 DE UA:RÇO.
rentes Qofres publicos, pelo desconto rle letras
. Manuscripto authentico.
firmadas pelos seus Thesoureiros, e pelo pagaO Conde da Louzã, D. Diogo ç1e l\Ienezes,.etc.
mento de despezas de obras que -devião ser feitas Faço saber à Junta da .Administração e Arrecapelos ditos cofres; e considerando eu que não po- dação da Real Fazenda cfa Provincia do Pará,
dia ser assÍls prompto o embolçó de tão conside- _ que, havendo requeriâo o Reverendo Bispo Eleiraveis quantias pelo produoto das consign·ações to dessa Diocese, ser contemplado com as mesque se achão arbitl'adas; querendo auxiliar, pro'- mas propinas que desde o estabelecimento do
teger e fi~mar hum es-tabelecimento de tão noto- Bispado percebêrão os seus antecessores pelo real
ria- utilidade e necessida·de para o bêm commum pescado das tainhas, a qual se acha hoje reduzida
e E.art~cular (~OS ,meus fie.is vas,sallo.s, e :de. tanta. a 264:tb rs. annuaes: foi El-Rei Nosso Senhor
vantagem ~~l~. se POdc;l em te,r ~~spoOlvels no servido ordenaI' que, sobve este objecto a Junta
meu Re~l EI at 10 em tempos pi OpllOS as sommas . pratique com o actual Bispo o mesmo que com
nece~sal'l.as ao. pr<>mpto pa'g~mento das desp'epas seus. antecessores &i praticou. O que a Junta as,11ublIcas, dese)an~o removei to.da e qt~alque'l des-. sim executará. i1ntonio J08é Gonçal ves VilIela a
confiança ~a solidez deHe e~tabeleclmento, em fez no Rio de Janeiro, em 25 de Março de 1821.
eo.ns~quenCla~assuas ~rans.acç~es com omeu Real -João Carlos Corrêa Lemos, no impedimento
EI ano ~ ~sta90es 'publIcas. h.el por bem declarar do Contador Geral, a fez escre"er. ~O Conde
como d~vldas naClOnaes os desembol20s do Banco da Louzã, D. Diogo. -Extra/zida do liv. de Reg.
do Brazll p.or semelhantes trans~cçoes, .e a e~as das O"detlS expedidas á Junta da Fazenda do Pará
~espons~vels todas as rend'as publIcas deste Relno. a fl. 9.
'
do BI'aztl, e os r~ndimentos que tem entrado nos
diversos cofres publicos, que tem feito transacDECRETO DE 25 DE MARÇO (*).
ções com O, Banco, _ou a.quem devão pertencer
CoIl. Braz. - Delgado.
as despezas de obras por elle feitas. E pal'a augmental' os capltaes qUQ devem servir a accelerar
A Regeocia do Reino, em nome d'EI-Rei o
o pagamentR do que a minha 1teal Fazenda deve Senhor D. João VI, faz saber que as Côrtes Ge·
. ao Banco do Brazil: sou servido ordenar que im- raes ,_ Extraordinarias e Constituintes da Nação
mediatamente a Directoria Geral dos Diamantes Portug\lilza tem decretado o seguinte:
faça entrl!r no c'ofre .po B'anco todos os brilhanAs Côrte Geraes·, Extraordinal'ias·e Constitulltes lapidados que se' achão no meu Real Erario, tes da Nação Pbrtugueza, considerando que a·
servindo-lhe de CJ1'litação o recibo do Thesoureil'O
do Cofr~ do Banco, praticando-se'o mesmo com
C") Vigorado pela carta de lei de 20 de Outub.r'o cie 1823.
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compensação de dividas liquiJas entre credor e
,seu devedor he conforme á justiça natural, decretão o seguinte, em quanto a.presente urgencia
do Thesouro Naeionãl não permitte ,darem-se a
este.respeito mais amplas providencias.
lo o A.os credores originarias do Thesouro Nacional e' aos seus herdeiros ( quanto a dividflS da
llCrança) se adn1ittil'úõ encontrOS ou compensações. a respeito de todos seus debitos. ão se ad:mittirúõ encontros de di.vidas por creditas contra.
o Thesou~o havidos por tr.aspass.es.on cessões, salvo se .forem de credor.es ao mesmo Thesouro por
titulo de depositas que !1elle tenhão entrado, e"
em -pagamen-t~ de dividas ao Th~ ouro, vencidas
até ao ulLimo de Dezembro de 1820.
2. o Quando em alguma execução fiscal s'e ad.judiearem á Fazenda p.ubli~a os bens de qualquer
de'~edor, por não ha1'er arrematante, se proce-.
rlerá logo' ii segunda arrematação dos .ditos bens,
recebendo-se -o pngnmenLo cm papd moeda, ou
-em quaesquel' outros titulas de creditl], liquidados
pelo seu valor correspondente ao mesmo papel
moeda no temp.o da referid" nnemntação.
5. o Os·eneon,tro8, de que trnta o' artigo pciQ!ei]'0, nu'nca se entenderáÕ.a favor de recebedores
ou contl'aetauores 6scaes, quanto a dividas procedidas de seus recebimentos, ou de seus contrac.tos presentes e futuros.
A. Regencia do Reino o tenha assim entendido
e faça executar: Paço das Cõrtes, em 25 de 1\'1ar-,
ço ae 182).. -Hermano José BI'aamcamp do ~o.·
bl-al, Presidente. -Agostinho José FI'eire, Depu.tad'o Secretario, - João Bílptista '-Felgueiras,
Deputado Secrétacio.
•
Por tanto, manda, eté. Palacio da .Regencia,
em 25 de Março de .821. - Com as I'Ilbricas dos
Membros e Secretarias da Regencia do Reino, ~lanoel'Nicoláo .Esteves Negrao.
DECRETO DE

25

DE MARÇO.

. Man.uscripto authentico.

cunstancias em que se achava a Divisão deVolun·tarios Reaes d'El-Rei, felativ1!mente ao exercito
estacionado no Reino de Portugal, se hou"'esse
d·e eonsirlerar como desligado delle, t~nto para
a ordem das promoções, como para o pagamen·
to dos soldos, sou· servido declarar, como pelo
presente declaro, que a minha real inten~ão não
se entendeu júma-is'a determinar que a dita Di"isão ficasse pOl' aqueHe decreto desmem~rada do
exercito de Portugal, a que peltence, pal'a mais.
se não tornar a reunir.a elle, pois antes he da
minha soberana ,'ontade {jue, huma vez concluidos os importantes serviços que ella he chamada
a prestar, como tão heroicamente até ao presente'
tem pre~tado no púz qúe aCLualmente occupa,'
tOTne a regressar para o exercito de Portugal,
de que sómente,hei por bem que cesse entretanto
de fazer'parte debaixo dos ddus mencionados respeitos, a saber: 1° que os .Foldos e mais despeza
sejão pngas pelo Jl1eu R,cal EI:ado do Brnzil~ sem
dependencia dos fundos que .em Portuga.l a esse
fim se achavâo pl':ece.dentemente con-ignados, por _
e,u me haver digna{lo de mandar applica-los para
objectos de mais immediato interesse a aquelle
D!.esmo Reino;' e em sl?gulH10 lugar que, não tendo o exercito nelle aétualmente estncionado parte alguma ,nas fadigas militares com que se tem
coberto de gloria a dita minha Divisão de Volun-tarios Reaes, não era justo que por sua contemplação se demorassem as pl\omoções da mesma
Divisão, tanto por ser' esta a natural e mais dtgna
recompensa'd{)s extl'aordinarios serviços de cam-panh-a, como porque este prompto pl'ovimento
dos postos se faz em tal easo mais do-que em
tempo de paz, essencialmente preciso paI a a
promptidão e regulaJidade do serviço. O Conselho Supremo l\'lilitnr o .t~n"'ha assim entendido e
faça executar. Palacio do Rio rle Jnneiro, em 2.6
de Marco de 182i.-COma rubrie-a de Sua 1\1.agestade: .

D1~éRETO DE

n

26

DE MA.RCO
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.

, Tomando em consideração o que me represen·
CpU. Braz. - Delgado .
.toíJ Diogo Soares da Silva .Rivar: hei por bem
Quererído, por occasião do baptismo do meu
dar-lhe ·pel' acabado o degredo -que está cumprindo na Cidade da Bahia, pela commutação que muito amado e presôdo Neto, o Prineipe da Beira, u,sar dos eJIeitos dâ minha I'eal clemencia com
~he concedi do Rio do Seuna, ficando por efl'eitú
desta graça re tituidQ ao pleno gozo de sua liber- . os inà.ividuos dos corpos da 1'1arinha e Brígada
dade e reintegrado em toda as honras e direitos Real, que tiverão a infelicidade de desertar, do
que tinha e perdeu por sentença. A Mesa do De- meu l'f~al sel'viço :- hei por bem perdoar-lhes o·
sembargo do Paço o tenha assim entendido e fa- orime de óeserção simples que tiverem çommetça execu.tar com os 'despachos necessarios. Pa- tido, apl'eseota!ldo-se dentro de 6 mezes, oonta1aeio do Rio de JaneÜ'o, 26 de Março de 1821. dos da data da publicação deste decreto. O Con:- Com a rubrica d'E1..Rei. -Acha-se a fl. 152 selho Supremo Militar.. o tenha assim entendido,
do Liv. 2 de Decretos dirigídos ao Desembargo do faça p.u blicar e executar, expedindo as ordens
. que forem ner-essarias. Palacio do Rio ue JaneiPaço.
1'0, em 26 de l\iarço,de 1.!32 I. - Com a rubrica
de Sua l\lagestade.
DECRETO DE 26 DE MARÇO.
Coll. Braz, -

Delgado.

(

DECRETO DE

26

DE MA.RÇO.

Constando·me não ter sido geralmente enten-CoU. Braz. - Delgado •
.dido o ~erdadeil'o espirita do meu real decreto do
.
{
Iode ,Dezembro proximo passado, pel,o qual eu
Q'uerendo, por oecasiãO do ba»li mo de meu
houve por bem determinar que, attentas' as cir- muito ,amado e presad.o "eto" o Pr,inci'pe da.Bei-- ,

ANNO DE 1821.
ra, usar elos cIfeitos da minLa real clemencia com
os milital'e~ dos ai1Terent~s corpos do meu exercito que ti verão a. infelicidade de desertar, apartal}do-se das suas' band,eiras: hei por bem perdoar-lhes o crime de de erção imples quc ti verem commeltido, apresentando·se elles dentro
de 6 mezes, contados da data da publicação deste decreto. O Conselho Supremo Militar o tellha
assim entendido, faça publicar e exccutar. expedindo as ordens que forem necessaria<;. Pal<reio
do Rio de Janeiro, em 26 de l\Jarço dr. 1821'.Com a rubl'ica de Sua Mag'e,stade.

DECRETO DO

28

DE ·~IA.RÇO,

Manu5cl'ipto authcntico.

trahido do Liv. 6° de Reg.
1820 a Outubro de 1821,

Man1l5cripto nlllhentico.

Ha,'enelo nomeado ao Desembal'gador Seba tião Luiz Tinoco da Siln para' Procurador Fiscal
do 01C11 fieal Eral'io: sou senido declarar que;'
como tal lbe com'pete promover
rep"esentar
todos os negocias que OCCOl'1'erem ou lhe forem
encarregados pelu Pre idente do Real Erario,
para o que assistirú, qllanrlo - fôr nece ario, na
mesa delle, epoderil ir ás suas Contadorias,aonde
se lhe confiaráõ todas as clnrezas proprias para o
• conhecimento dos me mos nl'gocio , j'e$IJonuenuo antes do ~roéuradl'r da mill ha Real Corôa e
Fazenda, e observando em tudo o mais que a semelhantes cargos estú incumbido pelas leis e regimento.s da F~zenaa, e por este emprego vencerá o ordenado de 80o:tiJ rs., que lhe será pago
pela folha do Eraric desde o dia em que principiou a ter exercicio. O CaRde da Louzã, D. Diogo de l\lenezes, etc. Palacio do Rio de Janeiro,
em 28 dr. Março de 1821. - Cl)m a rubrica de
EI·Rei Nos o SenhOl'. -Extmhido do Liv. 6 de '
Reg. de Decl'etos dos allnos de 1820 rl Outubro de
1821, a {l. 125.

e

Tendo declarado, pai' decreto de 25 do'corrente, como dividas naeionaes o c1esembolços do
Banco do 13rnil a 1'3'"01' de difI'.en:ntes cofrcs regios, augmentando outrosim os cnpitaes que de",'em servir a a(celerar o pngamcnto do qu.e especialmente lbe deTe a Real Fazenda pela maneira
que na mesma occasião fui senido indicar, mandando igunlmente entrar no depo ito do mesmo
Banco todos os objectos d'e praln, ouro e pedras
pr.eeio as (rUe se podessem llispensar do u. o e
r1ecórc da minha Real Corôa ;-con iderando comtudo o pagamento dn di \'ida total, não pôde progl'edir tão promptamente, como cumpre ao restabeleciOl ,lá do credito do mesmo Banco, e ainDECRETO DE 29 DE MA.nÇ'o.
da mesmo pôr ú sua disposição a quantidade de
numeraria qne lhe he necessario para fazer face
l\Inn1l5cripto anlheotico.
'ás ,U1:gencias do Estado; tenho resolvido mandar
abl'Ír nas praças da Europa, onde mais vantajoNão podendo continuar João Rodrigues Pereisamente se. possa concluir, hum en'lprestimo por
ra
de Almeida, do meu Conselho, e Deputado da.
ora de seis milhões ue cruzados, servindo-lhe de
JuMa
do Commercio, a servir .de Director por
especial hypotheca toda as rendas da Prol'Íncia
partI?
da
minha Real Fazenda na Junta do Banco
do Rio de Janeiro, e e~ pnrticular ns da ua AI·
do Brazil, em razão (la importante Commi ão de
fandega, onde e ha de as enlar a annuidade que
se oil'crecer, assim para o pagamento. dos juros-, que' fui servido encarrega-lo, pr.lo meu decreto
de 28 do corrente mez de l\larço: hei paI' bem
como para a amorl i ação do capita~ empre ·tado,
nomear em seu lugar a João Ferreira da Co ta
segregandQ men.almente ou por trirne tre , a
Samp,!io, Contador Geral e Ajudante do The. quota parle- correspondente ii rcferiua annuidade.
soureiro Mór do Real Erario; e ampliando o nuAs entradas, deste emprestimo seráõ feitas nos cofres do Banco do Brnil, por ,-ia de saques ali re- 'mero dos empregados na Càmmi são que fui. er"ido crear, ,pclo IDeu -decreto de 5 do corrente
messas, scgunuo parecer maIs conveniente ú casa
de commercio da firma de Joaquim Pereira de mez: hei outro iI;n por bem ordenaI' que os Directorcs do Baneo do Brazil, nomea lo em a sua
Almeida e C.', fi qllal tenho incumbido a direcAssembléa Geral, fação parte da mesma Cnm";
,ção de le empre timo, e cm particulal' ao sacio
missão, e a clla fique competindo priyativamendella, João Ilo<Í"igues Pereira de Almeida, do
te o exame do estado actual do Banco, para me
,meu Conselho, Deputado da Real Junta do Commercio, Agricultura,-Fáhricas e avegaç:ão des- ser presente pela Repartição do meu Ministro e
Secretario de Estado dos egocios da Fazenda,
tc Reino do Braz.il, cxpedinçIo-se pelà SeeretaPl'esidente
do 'Real Erario, juntamente com o
ri;! de Estaria competeqte a credencial do estilo,
para que o I)len,cionado socio, e no seu impedi- plano que parecer mais propl'Ío para co.11 ervação
do seu cr dito. O Conde da Louzã. D. Diogo de
mento quulquer outra pe. oa ou pes oas pela dita autorisadas, haja de negociai' e te empre timo -Menezes, etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 29
, de Março de 1821. - Com a rubrica Je EI-Rei
na praça de Londres, 011 emlIualquer outra da
Nos oSenhor.-Ea;l1'alzido do Liv. 6° de Reg. de
Enropa, eni' beneficio do Ban~o tIo Brazil, e deDecretos
dos allnos de 1820 a Outubro de 182 I, a.
baixo da garantia da Fazenda Real e Publica. O
.C onde di Louzã, D. Diogo, de l\leneze , etc. Pa- -p.. 128 •
lacio do Rio de Jane'}ro; em 28 de .larço ue 1821.
.- Com a ru~ric~ d'E1-Rei osso Senhor. -ExTOMO III.
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Manuscl'ipto authentico.,

O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes, etc.
Faço saber á Junta da Arlministraçiio e Arrecadação da' Capitania de S. Paulo, q.ue, sendo presente a El-Rei Nosso Senhor pelo dito Real Erario o requerimen o quê fizerão o Contador e mais
Officiaes da Conraeloria da mesma J onta, pedindo, a exemplo elos empregados elo d!to Real Era·
riQ, a propina para luto do Rei e Rainha de Hespanha: foi o mesmo Senhor senido determinar,
em considel'ação ao' expen~irl0 no dito requeri~
mento, que a refedda Junta mande pagar aos
supplicantes a propina de 10 po ' cento' sobre o
ordenado de cada'hum pelo luto que se tomou
pelo fallecimento de Suas Magestades Catholicas.
O que se lhe participa para sua intelligencia e
cumprimento, como nesta se lhe ordena. José
Fernandes de Castro, a fez no Rio de Janeiro,. em
29 de Março de 1821. -João José Rodrig'ues
Yareiro a fez escrever. - Conde da Louzã, D.
Diogo. -Exlrahida a {l. 52 'D. do Liv. 6, de Reg.
de 'P,'ovisões expedidas pela Contadoria Geral da se·
gunda Repa~,tição do Thtsouro.
- .

,O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes, et~.
Faço saber á Jonta da, Fazênda da Capitania do
Maranhão, que, havendo requerido 'a Superiora
do Recolhimento' de Nossa Senhora da Anounciação e Remedios dessa Cidade, a graça d~
lhe mandaI' pagar a congl'Ua annual de 200W;
réis, que no estabelecimento daquella casa lhe
foi concedirla por alvará de 2 de Março de
1751, assim como o que se está devendo desta
congrua, e attenrlendo El-Rei Nosso Senhor aos
documentos que juntou e aos pareceres qne sobre esta pretençãp houver<1o : foi servido determinal' que a Junta faça o competente pagamento
annual da coogl'lla concedida, e quanto, ao que
dcHa se deve, estabeleça presta9ões mensaes como o pel'mittirem as cil'cunstanGias. O que a
J u.nta assim cun~prirá, Amaro Velho da'Siha Bi·
tancoult a fez no Rio de JaneÍl'o, em 30 de l\Iarço de 182 I. -João Carlos Corl'êà I,emos, no im:
pedimellto do C'ontadol' Geral, a fez escrever.Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes. "-:Ex·
trahida dq Liv. de R'eg;. de Ordens expedidas á .Jania
ela Fazenda do 111aranhão, a {l. -! 2 'D.
-'
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D. João por graça ele Deos, Rei do Reino Uni- do de Portugal, Brazil e Algarves, ett.Faço saO'Conde da Louzã, D. Diogo de l\'I ezes; etc.
ber a vós, Juiz de Fóra de Campos de ~oytaca Faço sa-1l-el' fi Junta da A.dministração e Arrecadazes, que, sendo vista, a resposta que com\"osco . ção da Capitania, do Rio Grande de S. Pedro do
derão, eIíl 12 de Outubro do anno passado, os Sul, que El-Rei Nosso Senhol', depois de "isOmcia'es da Camara da Villa de S. Salvador,so- fa~ as infol'mações que precedêrão sobre o requehre a factura ·da ponte no Rio U,rurahy; e sendo rimento feito por Manoel Velloso Rahello, em
inadmissi I'eis e intolet:aveis os novos arbitrios que pedia arremãfar com pl'eferencia a igual
e as duvidas que nella frh"olamente se produzem -lanço obtido cm/praça da Real Fazenda o Rincão
:para desculpar a extr'anha cv.nissão, ind0lencia e junto Ú Villa do Rio Pardo destinada á conserva- _
desleixo c0+o que todos "OS naveis porta~o na ção da ca'Valha'da: he stJrvido detel'mit:ar que a
execllcão das minhas :reaes, ordens a esse fim l\lcsma Junta p'ooha empraça o diro,Rincão paTa
expedidas: fui servido ordenal'-lhes, POI' ordem
er arrematal10 a queÍn maior lanço ofi'erecer, sem
da data dest.a, que,.. arrecadando sem consÍl'!lngi- 'a prçterenci<\ que pede o supp}icant'C, não se u1-,
m'ento, e com a devi-da moderaç'ão, as contrihui- tim-ando porém esta allrematação sem.que se decões voluntarias ofrerecidas no ofliGio do Com- cida pelo mesmo Real El'ario, á vista do maior
inandante Antonio José de 'Freitas Costa, e
'lanço úfferecido, e ,da in formação que deve daI'
relação a elle junta" se p,roceda immediatamente a mesma :Jupta da extensão e qualid,ade do menii construcção da referida ponte, com pr.eferencia a cionad'o Rineão., se cçlOvém on não- arremata-lo.
toda e qua,lquer das outras'O,bras que actualmente O ,que se "articipa ú mesma 'J un ta 'pal'a intellie estão fazendo por arrematação. O que cum· gencia e devida exequção em tudo como nesta se
" prit'cis e fareis cumprir, na cel'teza de que esta lhe otÔ'ena. José Fernandes de Castro a fez no Rio
vos fica notada para na. vossa residencia se vos ete Janeiro, em ~SI de Março de 182,1. -João J,opedir conta do seu ~umprimentú: ~ outrosim, 0'1'- sé Rndrigues Val'e~ro a fez escrever.-Conde tIa
deot<l-vos que nas competentes .devassas,geraes do Loma, D. Diogo. -:E..xtraltida a {l. 54 do Li'/}. qo
VOSSt<l Juizo conheçais das imputações que a es- de. Reg. de Provisões expedidas pela Contadoria 'Gedo Thesouro.
te I'espeito ti",erem os sohreditos Omciaes da Ca· rál da segunda Repartirão
r
_
mara. El-Rei Nosso SenhOJ' o mandou pelos lVlinistros abaix;o assignados, do seu C,onselho e seus
DE'CRE'l(Q D.E 31 DE ~flllÇO.
D~sem,bal'gad0res do Paço. João Pedro Mayna>r<1
da Fonseca e Sit a fez FIO Rio de Janeiro, a 29-de
Manüscri'pto a.u'thentico.
Marco de 1821. - 'Bernardo José íle Souza Lo·
Hav"el'rdú', por decreto de 22 de COl'J!':lnte mez,
bato' a fez escrever. -Antonio Rodrigues Velloso
de Oliveira. -Bernardo José da.Cunha Gusmão nomendo pa·ra InspectoT G~ra.] elos Hospitaes Mi·
lital'e'5 da Gôrtc e 'Prolillcia O Dr. F.rafl{)isco M3"e VasconcelJos.

na

ANNO DE 1821.
nocl de Paula, l.\'ledico da minha Real Camara
e Physico M6r dos Exercitas, cessando desde
lógo a commissão que sobre .!lHes tinhão, tanto a
. Junta Metlico-Cil'llrgica e Administrativa, comd
o Cirurgião !\1ór dos Exercitas: sou ora servido
determinar que as consignações estabelecidas para a manutenção dos mesmos hospitaes sejão daqui em diantc entregues..no Erario Regia, ao Co~
tador Fiscal, José Joaquim da Rocha, ou úpessoa que apparecer autorisada pai' eIle, por ser o
primeiro Chefe da Fazenda, a cujo cargo está a receita e despeza e-6scalisação de todas as contas. O.
Conde da l.ouzã, D. Diogo de l\lenezes, etc. Palacio do Rio de Janeiro, ·51 de Março de 1821. Com a rubrica d'EI-Rei. -Acha-se a {l. 74 v. e
75 do Liv. 5 de Decretos da terceira Repartição do
Tltesouro.
.
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31

Manuscripto

DE l\HRÇO.

aut~enlico.

Bavendb Paulo Fel'Oandes Vianna, do -meu
Conselho, Desembargador do Paçp e da Mesa da
Conscjencia e Ordens, feito constar 'na minha
. real presença, em o fim de cada hum dos annos
preteritos, qual havia sido a I"eceita e êlespeza do
cofre da Intendencia Geral da Policia' desta Côrte e Reino do Brazil, e tendo mostrado que todas as let.ras que actualmente se achão no Jl,anco
- do Bl'azil importantes em g6:000:tJ:; de rs., por eIle
saccadas como Intendente Geral da Policia, e
aceitas pelo Thesoureiro do éofl'e da mesma Intendenciá, procedião dc despezas a que era responsavel o dito cofre, fazendo dellas especial
menção até a sornma de 70:308.ti>622 rs., que,
éom a quantia de 24:gg1.ti>578 rs. dispendida em
negociós secretos que por. mim lhe farão incumbidos, perfazem a referida somma d.e g6:000.ti>
de rs. : sou servido hayer por livre e desembaraçado ue qualquer responsabilidade ao IDl:SmO
P.aulo Fernandes Vianna, de todo o tempo' que
muito a meu contento me servia, IC<!lmo Intend'ente·Geral d q Policia desta Côrte e Reino- do
Brazil. O Conde da Louzã, D. Diogo de l.\'lenezes, etc. }lalacio do Rio de Janciro, em 51 de
l\1arço <.\e 1821. -Com a rubrica d'EI-Rei Nosso
Senhólr. -Extrahido do Liv. 6° do Reg. de Decretos dos annos de 1820 a OUtubl:O de 1821, a
I jl. 152.
..
'PROVI&ÃO DE

2

DE ABRIL.

IIlannscripto anthentico.

D. João

pOl'

graça de Deos, Rei do Reino ·Uni.

d.Q. dé POlltUgal, Brazil e Alganes, etc. Faco sa~

bel' a vós, Ou vidor da Co~ar

do Recife; que,

sen~o-me presente o requerimento do Capitã@

J nse Mendes Bezerrà, sobr.e a preterição que lhe
havião feito ós Officiaes da .C~nI'ara da VtlI a·' de
S.aato Antão ,lO nos aforamentos que lherão a :vamos ~s tC1:r.aS ,em que eUe tinha culturas; e sendo vista a m!formação~.que, com resposta vossa e
dos Oflicines·da sohredita Camara, me deu o Go'Y'.ernador e Capitão Gen.eral dessa Capitania, e o
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que sobre tudo respenâeu o Desembarga:d'or Procurador da miQha Real Corôa e Fazenda: fui servido excusar o requerimento do mencionado Bezerra, resalvados os direitos que tem ás bemfeitorias que haja feito nas terras em questão para
pedi-las pelos meios competentes. Como, porém,
he manifesto que osmesmos á"foramentos se :lcbão
nll\los por falta do pregão ordenado na ord. do
li v. 1· til. 66 § 17, e nas extravagantcs concordantes com ella, não sendo ba tante para os tornar ,'alidos por falta de autoridade o provimento
que déstes em 27 de 1\1aio de 1818, porque, ainda que esta vossa deliberação fosse na verdade de
huma equidade bem entendida, faltava comtudo
ao vosso cargo a autQridade necessaria para taes
revalidações; mando-vos que, com toda a brevidade, procedais na, fórma da lei com anluadores
competentes, e citação dos foreiros, á avaliação
exacta do fôro annual que se deveria impôr a cada hum dos mencionados empI'azamentos para, á
vista das suas medições, confl'ontações e valores
exigidos no § 2° do aI vará dc ú> de Julho de 1766,
se conhecer se são justos e razoados os foros
estabelecidos. Cumpri-o assim. EI-Rei Nos o Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conselho, e seus Desembargadores
dQ.Paço. João Pedro l\'laynard da Fonseca e Sá
a fez no Rio de Janeiro, a 2. de A.bril de 1821.Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever.Bernardo José da Cunha Gusmão c VasconceIlos. - Antonio Rodrigues VelIoso de Oliveira.
ALVABA' DB

4.

DE ABRIL.

Coll. BJ'az..

Eu Bl-Rei faço saber aos que este alvará vil'em,
que, attendendo á preeminencia e regalias ele que
goza o Conselho de Guerra, e á graduação militar
dos me.mbr05que o compoem: hei por bem, e me,
praz, que os Conselheiros do mesmo Conselho,
assim os que 'prcsentemente o são como os que
para o futuro hom'er~ sejão condecorados com
o titulo do meu Conselho, expedindo-se as suas
cartas pela Repal·tição competente.
E este se c!1mlH'irá como neIle se contém, etc.
Dado »0 Palacio do Hio de Janeiro, em {~ de
Abril de 1821. - RIU com gual'da. - Igoacio' da
Costa QUJintelIa. - Com. os l'egis~os competentes.
l\ESOLUÇÃO D;E

l\fannscripto

5 DE

ABRiL.

~uthen-lico.

Seóhor. -'Por aviso da Secretaria de Estado
dos N egocio~ Estrangeiros e da Guerr.a , de 19 de
Fevereiro de 1816, mandou Vossa l\iagestade remettera este Comelho bumrequerimenttl doBcspanhol Antonio Lourenço y Sanjurjo, acompanha-,
do da informação do Desembargador do Paço
Juiz da Alfandega desta Côrt-e, em que pedp, indemnisação de inte e nove volumes de sua conta ,- que .desapparecêrão na mesma Alfandega,
'3fim de qu.e o Conselho, precedendo aos deVIdos
exames, consultasse o que parecesse sobre.o ne-
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gocio, sobre quem he rcspolllSavel a estes damnos por faltas na Alfandega, se a Fazenda, Real
he responsavel quando não poderem pagar os
officiaes, e sobre os r~medios para se evitarem
semelhantes roubos ou furtos. A informação do
Desembargador do Paço Juiz da Alfandega ao
dito respeito, de que se acompanhava o requeri.
merlLo do supp[ieante, era do theor seguinte: 11[01, e Exm. S1'. Para eumprir com o que V. Ex.
me determinou acerca do requerimento do Hespanhol Antonio Lourenço y Sanjurjo,' acompanhado de huma nota de hum l\'linistro da mesma
nação, em qne pede a indemnisnção de ,'inte e
no I'e volumes de ua ctlnta Çfue Ih!l desapparecêrão da ALfandega, procedi a todas as diligencias
neoessarias, Comecei por mandai' fazer buma
exacta busca em todos os armazens, ordenando
que e de peja sem de huus para outros, e deste
J'ig'oro. o examed'esulLou apparecerem seis en cli"el'SOS lugares. Fiz examinar os livl'ús, assim da
entrada combinada com' a folha da descal'ga,
como os de cada hum dos Guardas dos al'luazens,
e os em que se lanção todos o despacho' das mercaJol'ia.;; que sa·bem da Alfandega, Dos primeiros
CO,nstou que os generos pertencentes ao referido
he"panhol, tran portarIas de Bucno -Ayres, no
. bergantim JOI'gC, se descarregál'ão todos para a
Alfantlega, comprehenclendo-se todos pelo seu,
numero na folba da tlescarga e no livro d~ el)trada; dos segundos, constQu não esta·\'ão nelle assento t,ado , faltaodo os requel'ido agora; e dos
terceiros, que não tinhão si<.lo despachados, nem
POl sallÍda, riem por meil? de reexpol'tação, nem
pOl'que se demorassc'ffi na Alfaodega e se compreheodes em em coo umo, Deduzinuo-se, deste
factos assim averiguados, que sahirão sini tramente, ou se derão pOI' entrados, extraviando-se,
procedi a !luma rjgorosa devassa e a indagações
parLi_cuJares, afim de sabei' o modo com que se
pratieou e te extravio, e as pessoa que para e.Jle
copconêrão. Occol'rendo que, no caso de que
oão ahi', m, apenas entrúrãl) pelo barulho, por
falta de feitore da ponte e patco, que oeste temPO núo ha "ia e por e tal' aberta a ponte e muito atra vaneada com as .ohras, só podíão ser tirados, ou indo pOL' vezes in"ol vidos com, outros
que ahião por legitima reexpol·taçõe~, ou pela
porta: era nece 'ario que quizessem e consenti em, no pl'Ílll!liro, o Guarda lUór e Escrivão da
De carga e alguns Guardas; e no segundo, o
Porte'iro e Conferentes da porta, além dos Guardas 110s armazen°. ão foi po&sivel avel'Íguar-se
do ditos das testemuohas, q.l.1e ouidadosamente
perguntei, e convindo ni to alguma que mais
razão tinhão de sabei" dos U~05 da AIfaodega,
lembritrão- e le que tambem podia sei' por outro
.modo fcito o e.-travio, i to he, cont-rafazendo-se
a marca no armazen,.e despachando-se Depois
com outra, e lle ignanllo-se diversos navios; sendo a sim inasel'i"uavcl e ÍLneri(jcavel por exame, a certid;lo llo livros I'eputão estes meios
mai proY"'I'eis. Fo se porém qual Ios'e o meio
illegal e in fOl'me por que i to e fez, aind a não
e admiltindo o lembl'ado ultimamente, he certo
que ,o omciaeS' da Alfaogega-coll vierão e COJ1001'-

rêrão, o que não he provado legaI.r:Pente, mas
muito presumido, e, p:ol' ventura ou desgraça,
certo peitar-se-ião para deixar sahir;' porgm he
muito prova,'el se não furtas em tantos volumes,
sendo mais aereditavel que alguem, sabendo da
retirada e ~esgraças, deste Hespanhol, se apro'l'eitasse destas eircunstancias, e mancommunando-se
com alguns omciae~, os tirassem por al,gumas
das maneiras recontadas .. He natUl'al que Sanjfirjo não he neste negocio de má fé, pelo que cún ta de suas 9ircunstancia~, e pelo que depoem as
uuas testemunhas de n. 27 -e 28, que, cntrúl'ão
neste negocio; mas de certo alguem foi o agente
do trama, ç o que se apl'oveitou do valor das
fazendas, e .suspeitas podem recrescei' cont~'a
esta mesma testemunha, que jurou em o, 28 ror
ter sido o eonductor das mereatloria , e qUé as
deixou só por ser pequena a embarcação que
comprou, e em que se conduzio pua Chili. Se
as mercadorias, apenas entrassem, fossem logo
~onpuzidas aos arl11azens, e lançadas nos cOl11petentes li,ros dos Guarda, como devel'Ía ter cuidaelo a quem isto ineumbia, e poderia do Guarda
.respectiYo exig'ir a stlhida das que faltassem; mas,
ellas a.pparecêrão em di yersas armazens; e snpP9sto se crcsça suspeita contra o Guarda Felicianno A[exandrino Gomes, não só porque no seu
appal:e.cêrão mais alguqs ,'olumes, mas porque
Cliz a testemunha n. 27 que neste se "uacdúrão,
que lh~ recommenditra o euiuado, e que e te lhe
clizia'que o tinba a bom recalo quando por vezes
lhe pergunta va; comtudo, nem consta que elle
oS.l'eccbesse todos, nllOl que o bom recato que
dizia tel' fosse de todos, e do eu livro não cousta
senão dos volumes que 'appaçecêrão, e elle diz
que só'c tcs forão os que a.l'recadou pelos vel' dispersos, juran,t1o em n. 15. Parece, iL vista do
exposto, que cOl11l'azão e ju tiça pede o Hespaohol a indemnisação do' ,'o[umcs que lhe faltão,
e quê são hoje vinte e tres, por terem apparecido séis, por ell'eito ela minda e rigorosa busca a
que mandei proceqer. lUas não he provado o que
elles conLin'bãó, nem o seu Talor; e bem que, pela
qualidade dos ,'olumes, P. pelo que allega o Hespanhol, seja pl'ovavql que co~tives em as fazendas
que se diz, corutudo não ha pro,'a cerla, nem da
q'uantidade das 'peç;;ls, nem do seu valOl' cxaeto,
Parece, pelos principios geraes de direito, que a
Real F~lZenda be obrigada a I'esarcir as ('altas que
aeontecem nos seus 31'lTIaZens, ~os generos alheios
que ali se aneeadão, on seja por a~ug!Jel, ou
guardado constraogidame.nte: no primeicú caso,
em virtude do contraçto, de locação e sua natme1,a; no 'segundo, por hum eontracto innominado
fundado em razão.e dÜ'eito nalural, e até pela
jurisprudeocia de que os preponentes ou institores são obrigados pelos faetos do seus propostos
ou assalariados. Nó caso presente, honve falta
de te , quae quer que eUes fossem, começando
pelo máo arran)'o tal vez do fallecida Adminlstrador, c acaband6 no infame que éonconeu. - He
"erdade que não ha"di'to pratica, - nem exemplo
de que nas falta que teJJthavido, d,rdo que mais
pequenas, se tenha J;equerido, e menos que esta
~úmais p.agas .e. Recorrião a dema.ndar o Porteiro
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01' inaria e civilmente, e a obrigação deste nasce
de que deve ter' hum 'Fief'qlle assista á descarga,
e veja entrar as mercaaorias para os armazens ,
para elle ficar com a responsabilidade, pelo que
lhe pertencc o emolumento das apas; como'
consta da certidão junta. Be, comtudo, ,'erdade
'que isto era facil e pratica rel em tempos de -pequeno tranco' da AUan'dega, e quando pO,ucos
armazens basta vão ou sobra vão, e difficil e quasi
impossivel agora que, no barul1lO"das doscargas,
se 'reeolhão á press., muitas quantidáde~, o
que.s,ó serú remediavel creando-se mais hum Es- cd vão pal'a as entradas, ficando o outro para a~
de carga , e estabeleoendo-se as Capatazias. A
vista do exposto determinará V. Ex.. o que fOI'
jnsto. Deos gu~rde a V.' Ex. Rio de Janeiro, 5
de Fevereiro tle 1 82o.-IlIm. e Exm. Sr. Thomaz'
Antonio de VilIanova Portugal. -Lui~ José de
Canalha e ~lello.
Mandou o Cons-elho instruir a qucst<ío com
Ruma resolução de Vossa l\'lagestade, de 2{~ de
Abril de '}818, tomada em consulta deste Tribunal em questão identica, a qual sobe éom esta, e
que 'de tudo houves e visto o Desembargàdor
Procurador da Fazenda; e satisfeito, respondeu o
dito Procur~dor Regio: - Já na consulta junta,
que de'"e subir com esta fi presença augusta de
Sua l\iagestade, se decidi o em caso semelhante
que o' pro.prictario de outros iguaes fardos. ou
volumes de mercad.QJ'ias desencaminhados de
dentro da AlfandeO"a da Dahia, devia demandar
por acção competente os oinciDes da mc:!l:1ma Alfandega que erão responsaveis pela'gudrda e cntrega dns ditas múcadorias; an nullanrl'o-s'C a senteuça que se havia proferido no Juizo dos Feitos
da Corôa !l Fazenda da Relaç.ão llaquella Cidade,
da :qahia, contra o PI'ocurador' da CorQa e Fazenda (que ha na mesma Relação), por não ser
competente, 110ma vez que sómente devia ser
proposta no Juizo da Corô:f da Casa da Supplicação contra o respectivo Prçcuradol' da Corôa
e Fazenda., precedendo especial licsnça de Sua
l\lngeslade, como ali ponderei; pois qlJe, além
, desta nllll.idade, seria contrario á justiça que os
:referidos officiaes ficassem isento de responsabi- '
, lid-ade pe.los'danmos que causassem po~' sua culpa,
om~ssão; ou prevarioação, multo mais quando
se acnão dadas pelo foral da Alfandega todas as
, pro \'idencias para a sal va-guarda das mercadorias
?escarregadas e recolhidas dentl'o da Alfandega,
como se mostra dos capitulos 26, 27, 28, 44, .
46, {~7 e 49 do mesmo foral; mostl'<lndo-se porém, por esta informação, que os volumes,das
mercndorias do supplicante, de que no presente
requerimento se trata" entdlrão com effeito na
Alfandega desta Cidade, mas não existem nella,
apesar das exactas buscas ,que se fizerão por ordem do Juiz da Alfandega informante, apparecendo seis em diYerso armazt:~ e' lugares della,
sem constar,.por mouo algu~ da sua sahida,
nem por meio de reexportação; fiem por consumo, em razão de se terem demorad@ na mesma
Alfandega~ achando-oo assim verificadas concludentemente as premissas da' acção e pretenção
do sllpplicante: derc-se.passar ordem ao mesmo
TOMO. UI.
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Juiz da Alfandega p'al'a compellir aos respectivos
e/Ilciaes da mesma Alfandega, que erão l'esponsaveis pela g"tlarda e entrega dos referidos volu·
mes· de merc:ldorias, a indemnisar 30 supplicante
do valai' e importancia della, qne por leio legitimo a liquidar, sendo a isso obrigados todos
in solidum por seus bens, fieando sal "O no me mo supplicante o regre so de ha,'el: da RearFazenda ú que faltar para complemento da sua inteira indemnisação, no caso de não erem bastantes para isso os ben dos dito o11icines da
Alfal'ldega," sem embargo do parecer contl'ario do
Desembargador Juiz da Corôa, ria informação
que deu e servia de -base ú consulta junta; pór
quanto ão mais urgentes e ponderosas as que
produz agora o Jt\iz da Alfandega informante na
presente informação, derivar1ns dos principias
geraes de direito applicado a qualq uel' da especies ali, contempladas, em.que se possa con ideral'
o caso de que se Irata, muito e pecialmente os
(tue são estabelecidos acerca dos preponentes e
prepostos, cómo he de "er no titulo de exercito1'iã actione.; devendo por isso ser obrigada a Fazenda Real subsidiaria!Dente na especie pre tante
ii iodemnisação dos damnos que causitráo os ditos
officiaes da Alfandega s'eus prepostos. Então, mandou o Conselho que o mesmo Desembargadol'
da Alfandega ouvisse por escripto, com a.possivel brevidade, aos o.fficiaes da dita 'Alfandega ,que por seus amcios e regimentos são resp'onsaveis pela guarda, con er'I"Ução e despacho das
fazendas e mercadorias que ali são recebidas,
interpondo sobre tudo.o seu parecer, ú vista do
aviso por que Vossa Mag'e tade manda proceder
ú consulta deste negoêio. Sali fez o dito Ministr'o com o séguinte Q'illcio: - Senhor. Levo fI
presença de Vossa Magestade a resposta do Port<?iro desta Alfandega, a q'uem somente ou vi, por
sei' fallecido/ o Administt'ador dal4uetle tempo,
c não constar qual fosse o armazem em gue se
recolhêrão os "ulumes extraviados, se be que
effectivamente forão recolhidos, e não haver outro
official especificamente encarregado desta gl13rda.
O encarregado do armazém em que apparecêrão
osmais "olumes deste Re. panho~, FeHcianno AlexandJ'ino Gomes, foi perguntado na devassa, e
excusou-se com ter recolhido os volumes que
'achou de f6ra .do seu armazem, c não o. recebell
por conta; e tendo-se reth'ado sem licença para
a Babia, não pôde ser ouvido.
a circunstancia
da informação que dei á Vos a !\lage tade pela
Secretaria de E tado dos Negocios do ReiL:o, de
que remetlo certidão, dei conta das diligencias
que fiz, e do que me parecia a este respeito" e a
'que nada tenho que accrescentar. Vossa l\lage tade deferirá o que fôr iusto. Rio dê Janeiro, 4
de Setembro de 1820. -Luiz José de Carvalho e
1I1ello.
.
O que tudo sendo visto, parece ao Conselho
que o requerimento de Antonio Lourenço y San"
jurjo, Hespanhol, que pede a indemnisação de
vinte e nove fardos ou 'Volumes de sua conta,
que lhe desapparecêl'ão da Alfandega, he justo e
digno da real protecção de Vossa l\lagestade; e
que tendo, por efi'eito de exactas a"eriguações e
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exames nos armazens, appâr~cido unicamente ultimo a Real Fazenda' he ou entende ser 1).1'0seis, cqmo 'Consta da informação do Juiz da mes- prio e competente ao "'dito Ministro. Considera
ma Alfandega, entende o Conselho, conforman- tambem o Conselho que os remedios aptos-, para
do-se com a l'e"posta do Desembargador Pr (:tl- se evitarem para o futuro os roubos e faltas na
radar da' Fazenda, que os officiaes da A.lfandega Alfandega eSJ.ãQ bem applicados no i)npol'tanle
devem ser compellidcis ã indemnisar o supplican- estabelecimento das capatazias, e se acharúõ oute Hespanhol do valor e )mp0l'tancia dos que não tros. DO n ovo foral, a que o Conselbo vai proceappal'ecêl'ão, pOl'qu consta e se mostra plena- der, segundo as ordens de Vossa nlag-estade,. pomente que os ditos v-olume entl'ál'ão na Alfand,e- dendo entretanbo cscu-sar-se ,no'\'as providencias,
ga, e não consta nem se mo tl'a que s~his~e:n; _ bUllIa vez que em tudo· eumprão os O.ITiciaes da
que çleye por tanto a responsauilidade l'ecahil' pri- Alfandega e Contl'actador d.as capatazias com seus
meiramente sobre aquelles dos ditos officiaes a respecliros reg-imentos-, derendo o Conselho res,quem está commettida a guarda e arrecadação' peitosamente lemhral' a Vossa l\iagestade que euas fazendas, na confol'midaue do que dispõe os ria huu) poderosissimo remedio não admitlÍl' nas
caritu~os do foral da Alfandega, por sef' certo e
e~tações da FazRnda Real e A.lfandegas a exerciiricontestavel que s.lo os re ponsaleis por' eme- cio, senao os proprietari(ls dos offieios, e não se
lhantcs faltas âcontecidas na Alfandega; que no admittirem officiaes serventuarios (que de ordinaca o de se não poder descobrir c convencer legal- l'io serrem por agentes particulares, Q quem os
mente os respectivos officiaes,- a cujo cargo proprietarios satisfazem com,buma tenue porção
cumpre a dita guarda e a1'l'ecadação', jil porq ue de seus rendimentos, obrigando-os depois a nese prove que aquclles ,'{)\umes entrilrão na Al- cessidade a não ser exactps nos seus officios) não
fandega, mas, não nos seus corppetentes a-r 111 a- ~e permitti.ndo disp~nsa, a não ser cm casos de
zen , jil por qualquer outra razão motivada e ima- muita u"gencia, que devem ser I'aros e bem raginavel, são responsayeis cm taes cirGunstancias ros, Be o- que parece ao Conselho, e' Vossa l\laú indemnisaç'do do volumes desapparecidos, to- gestade mandarú o que fór mais justo" Parece aoo
dos, de de o maior até o ultimo dos officiaes a Conselbeir.os Antonio Luiz Pereira da Cun ha~
quem toca a ,'igilal1cia,. arrecadação e guada das Leonardo Pin'heiro de Vasconcellos, Francisco
fazendas, com~ ,está pl'escripto no mesmo foral, Báp,tista R.~drjgues, que a Ueal Fazenda não he
nos capitulos 25, 2t>, 27, 28, 46 e {~7' todos responsal'el directa.ou subsidiariamente ú reparase devem julgaI' culpados"se não pOI' commissãe, ção dos damnos que por q.ualquer motivo soJlrerem
por rimi ão, huns pOl'que lhes Gumpl'ia ,'igial', 05 generos e mercadorias recolhidas nas Alfa'lde·
fazer obserrar as ordens c regimentos, e outros gas dos dominios,de Vossa.,l\la ge;stade ; por quanacaQtclar c guardar nos armazens as fazendas en- to, para subsistir osta obrigação, era necessario
tradas para dentro delLes, e he pOl' isso que per- que e-lia til'esse a sua Ql'igem em hum contracto,
cehem o eus ordenados e emolumentos. Sintão, ql,lenão existe, pois nem elle póde pl'esumlr-se
por tanto, o incommotIo, 3.l(sim como tem () com- para onerar-se o regiú patrimllnio, ll!Jm as lei'
modo, Entende ó ~nesm,,_ Conselho <Iue' a Real -de Vossa l\lagestade o estabelecêrão posiLi I'arnenFazenda de Vossa l\1agestade he subsidiariamen-· l'~; ,antes o' contrario se deduz da expressa c1ispote obrigada a qualquer indem nisação na falta dos • sição dos respectivos foraes, aúnde, não se comditos officiaes, e no- caso não esperauo de não, promettendo a Ueal Fazenda a taes resarcimento ,
chegarem o seus bens; porque, sendo· a casa d'a se encarrega aos empregados daquella repal'liAlfandega bum deposito publico onde deyem' en· çãc o exactq.cumprimentQ de seu;; deveres, prestrar ne0e saria c coactamente todas as fazendas crevendo-se-lhes bum regimento com as rnai-s adepara pagarem 05 devidos direitos, e aonde ha quadas- proyidencias,. de cuja fiel observancia .dehuma legitima fiscali.~ação, estabelecida e appro· , pende a hoa guarda e segUl'ança dos generos e
,'ada por Vo -sa Iagestade, he Vossa Magestade fazen~às ali uepositadas, derendo' 1'1Ies, acautelal'
naturalmente b augll to protector c- 'upremo ga- os damnos e descaminhos commellidfrs por dolo,
rante daquelle publico e intere santissimo- e,tp.be· culpa ou omis'são,. lIebaixo das penas que as leis
lecimento, 'do que pt'ov,ém ú ua Real Fa7.cnda fulminão contra sua_s pre-va1'Ícações; o que Ilc
tantos intere es, e no qual repousa a confiançá tão certo que" concedendo·se ao Porteiro d' AllJub-lica. nacional e estrangeira, confiança que fandega desta Cidade que pu.desse perceber o
ta"'c], não ha vcria' se se não contasse com a se- emolumento das capas e tal:a5 dos fardos que aqui
"'urança da propriedade, na certeza de bum re- se despachi;\vã-o, pOll provisão de 4 ele Jan~iro (le
gresso ub idiario ii Ueal Fazenda nos termos
) 735, expedida em resolução fIe consulta do Conexpo ·to '.' Entende tamhem o COD elho que selho Ultt'amarino, se lhe impôz como obl'igaç;ãoO De~embargador Juiz dos Feitos ua Corôa e' c,orrente a'de 11agal' as faltas e l'oubos que consVazen la dererú .er quem, com audiencia do tasse serem feitos no& íll:mazen& da mcsma AlfanDe.emh1ll'gadol' Pl'Ocurador da me ma, conhe- ~dega, ao que replicando o Seryen{uario, que en~a e dê cumpl'imento ú real re olução de Vos-tão era deste offi~iõ, com os motivos que alle~a Magc, tade sobre o voto do Conselho, se megou em seu requerimento,. se lhe e ·ped·io outral'ecer a sua real appl'ovaç'üo por parecér nas cjr- provisão declaratoria em data de 9 de l\1arço 'de
'unstancias expo tas o JUi7. competente, "i·to que 1758, aonde se estabelece a regl'a ele que o' dito
tá aJlecto immediatamen le a Vossa l\lages- Porteiro. só tinha obrigaçüorde pagar aS' faltas data de este negocio, e não deyeildo mais remelter- fazendas que se achassem dentro dos armazens de
se Ú Yia ardinaria, figurando nelle, ainda que em que eUe linha a chave, na confolimidade da rcal Ol'-

ANNO DE 1821.

167

dero antecedente. Este prin!:ipio he tão juridica- ne ou dere sê-lo de indemnisar ao proprietario
mente fundado, que não bonsta aos ditos Conse- a im[lortancia da "fazenda desencaminhada da sua
lheiros de algum exemplo de que a Real Fa~enda Alfandega, porque em materia de contractos ou
satisfizçsse os prejuizos commettidos nas AIran- q.uasi-contraL:tos • ão geralmente obrigatorias as
uegas de Portugal e dominios ultramarinos, e estipulações de pacto cx;pres o ou tacito qu~ nelmuito com'ém sustentar este systema, porquc de les ha, quer ejão entre os particulares, quer enIlum semelhante arresto, se reproduzirião it~cal trc estes (: a Real Fazenda, Dos actos de fiscalisaculaveis damnos ao l~eal Erar'io, procUL'ando to- ção praticados nas Alfandegas com as mercadodos illudi-Io na quantid,lLle e qualidade dos gene- rias'aciuanadas, resulta necessariamente hum quasirós, tenelo a certcza ele que 'o desappareómento contracto entre a Real Fazenda e o importador,
das mercadorias que tinhão entrada nas A.lfande- segundo o que toma c sequestra,_ por' a, sim dizei',
gas era titulo legitImo para 05 proprielarios c a mesma Real Fazenda os ge,neros imporlados,
consignatarios poderem receber os seus ,'alol'es. para os examin-ar, e para conhecei' do seu valor
Se o simples facto de se recolherem os generos em beneficio dos rcaes d'ireitos, no certo pre upcoactamente nas Alfa'ndega , para serem devida- posto de os restituir sem diminuição ao mesmo
mente degpachados, fosse raziio sufficiente para a importado I'. He logo pois consequente que, seJlespon abilidade da Real Fazenda, deveria esta guindo a Real Fazenda, como deve, o pacto imser compellida a qualquer iudelllnisação no caSo plieito deste q\la~i-contracto, he ohrigada a ga':'
de incendio, roubo ou outro qualquer siniSlro ranLir ao i.mportador a lestituição solidaria das
acontecimento, o qu/) se não póde al:Il'I'm,ar sem mercadorias descarregadas para os seus [Il'll)ajlens,
grande absurdo; porque, ou esses prejuizos nas- ou o seu justo valor, não obstante que, por ecocem dú mero acaso e niilguem he a elles respon- nomia da sua administtação, imponha aos Officiaes
savel, ou pro"ém de culpa e omissão dos om- das Alfandegas o onus de responsabilisarem o
ciaes da Alfandega', e são estes os que, relativa- extravios, como de razão de,e ser'; que esta
mente a seus empregos, devemreparar esses dam- , condu ão lhe parece Ião juddica, que della
nos, e nunca a Roal Fazenda, que só responde nasce a a.ccão conhecida em dil'eito oommum
naq,u~lles unicos casos em que contracta especial _ com o no~e de inslitoria, por meio da qual
e directame,nte por alguns dos modos que se aehao póde aquellc a quem inleressa dcmal) dat' ao
eSlabelecido's nas leis e nas ordem regias. Da con- preponente .pelas ~brigações ci \'is que contra-"'
fiança bem fundada em que os nacionaes e estl'an- ltio o seu prep.osto, e não póde descobJ'Ír motivo
geiros se achão de enlregar a sua propriedade justo que !irme excepção a favor da Real Fazen'ob a -i'igilancia uos empregados destà repartição, da, que, mais que nenhum outro preponcnte,
só nasce a obrigação contra estes de responde- deve garantir a responsabilidade dos Officiaes darem pelo seu facto, senuó para esse fi,m dcman- Alfandega seus propostos, não so porque o im(lados c co,nvencidos, assim c da lpesnía sortc que portador abre mão da administraçiio e g'ual'da
Vossa l\lágestade foi servido ueliberar, por sua immediata das suas mercadorias recol.hiuas na
immediata c real resolução de 24 de Abri{ de Alfandega, mas pOl' seI' da maiol" importancia
1818, tomada em (;onsult~ deste Tribunal, pela que se conserve em Yir'gina~' pureza o creuito e
qual se annulou a sente9ça a este respeito, pro- fé publica desta arrecadação, afim de não afastal'"
ferida na l\lesa da Corôa da Rahia contra a pelo receio dc penosos trabalhos, a copiosa conneal Fazenda. Em taes termo~ parece aos mes- cUl'rencia de negociantes estrangeiros e nacionaes.
mos ConselheiroS' que o supplicanie Sanjorjo Conclue, por Ünto, sobre os uous-primel 'os ponnão cstá nas, circunstancias d!l ser embolsado pc- tos, que Vossa l\lagcstade foi senido mandai'
los reaes L:ofl'es do ,'alor dos fardos que de sua consultar, isto he: quem deve responsabi lisar os
conta cntrill'ão na Alfandeg-a e. se não moslrúrão damnos cilusados na A.I fandega, e se o he a Real
despachados, devend') em grande parte imputar Fazenda quando o 'Officiaes não poderem pagaI: ;.
a si e a seus agen les, o múo aconuicionamenlo dc , que a obrigação de indemnisar ao proprietario'
suas fazendas; pois não consta que entrassem das mercadorias desencaminhadas recahe prül]l::ra os 'llrmazens da mesma Alfandega, co-mo in- cipalmente sobrc os Officiaes-, segundo está reforma o Juiz della, nem e manife ta donde e de solvido por Vossa l\lagestadc j mas a Real Fazeoque maneira se desencaminhúrão as referidas mer- ua- he responsa vel immediatamente pela garantia
cadorias, para emlJoolso das quaes dcre (quando da intcgral solução dO' _eu valor, pelos pdnciqueira) demandar os Officiaês d' Alfandcga quaes- -pios que ficão 'estahelecidos, de pacto implicito
quer quc supponha responsavcis a eslas pel'(!as, entre ella e o importado,' ou p~oprieta1'Ío; hapara que, com conhecimento de cau a e ouvidos ,-endo a compelenlé indemnisação oaquelles' Ofelles em discussão ordinaria, se' decida a,tal res- ficiacs que devcrcm sofirer a imputaçãO do extrapeito o que fÔI' de justiça ;, mas Vossa l\lag-e~t[\de "io; que declarando o Juiz da/Alfandega, na sua
sobre tndo deliberadt o qtle lhe pal'ec'er mais justo~ informação, que em tempos antigos foi imposta
Parece, porém, ao Cdnselhejr~Jo-aqui'mJosé de ao officio de Porteiro da Alfandega desta Côrte
Souza Lobat(\, supposto se aGhfl detel'minado pe- a obrigação de re ponsabilisar as faltas dos armala real resolução de Vossa l\lagestade doe 24 de tens dclla, comtudo he para reflectil' que aquelle
Abril de 1818, que OS" Offieiaes d'Alfandega, a enus ú podia ser justo na sua ol'igem, e quando
cujo cargó eS,tá a gua- da das mercadorias, sejão a diminuta conculTencia dos imporladores apc!Js responsaveis a todo e qualquer extrayio deltas, nas fazia necessario hum ou dous armazen que
não se póde entender que a Real Fazenda fica li- estHã;o debaixo uás ,'istas e inspecção immediala
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do 'dito Porteiro., e não hoje, po.is seria lDlquO
pretender que este Official respondesse pelos
máos procedimentos dos Fieis dos diversos armazens, os quae são ali propostos e conservados sem
audiencia ou nomeação sua, e pela guarda das
mercadorias, cuja importação tambem tem recrescido por hnma maneira tal, q.ue jámais se
podia csperar naquelles remotos tempos em' que
o systema colonial a tinha li!l1itado com certas
e inyariaveis especulações de pouca monta, Seria,_por tanto, indispensavel, se o estabelecimento
das companhias no,'amente creadas não fixasse a
imtoediata- responsabiliclnde .do extravio ào administrador ou contractador deIlas f a coneccáo
de ta ~mposição, porque obr~ga o Porteiro-da
Alfandega solidariamente,contra principias geraes
de direito, a responder por factos que lhe não
podem ser imputados, nem directa nem indirectamente. Passando, finalmente, ao terceiro ponto
que Vos.a Magestade marrd,a consultar., de qnaes
sejão os -remedios para se evitarem semelhantes
roubos para o futuro, poréce ao mesmo Conselheiro de,'er pôr na augusta presença de Vossa Moges"
tade, que ôão pôde hav.cr medida mais efficaz do
que atacar o mal no sua origem, e que par'a este
f\m se lhe faz preciso demonstr~r a Vossa l\1agestade que a Alfandega dflsta Côrte está p,r~sen
temegte de hum tra·(jco tão grande, que os seus
direitos tem montado a quas; I)inco milhõe de
cruzado no anno l'roximo pas;;ado, apesar dé
não andar em regra o seu despacho, e a-conter.el'
continuamente extravi.os da mesma natureza deste em' questão, os· quaes se não dh'ulgão por'
muitas e div'er as circunstancias; que entretanto
a maior parte dos funccionarios que elevem entendei' na sua fiscJllisação, não ·percebem do sel,!
tl'abalho, nem ainda o necessario pap huma modica subsistencia; que os Fieis dos armazens são
guardas jornaleiros qte so percebem buma pataoa
por dia, depenclendo do favor (rUe (IS parles interessadas lhes querem ,'oluntariamente;.fazer;
que os Guardas da oonducção, os Guardas das
vigias, os GUBl·das conferentes, e a maior parle
de todos os outros o·mciaes, estão todos na mesma linha, e são ordinariamente pessoas infelizes
a quem o in'tel'esse de suas futuras pre"aricayões
coovidão talvez mais a entrar ne te exeJ'cicio do
que o tenue' alado de 320 rs, p.OI' dia, que ape~
nas lhes póde fornecer o aluguel de huma má casa;
que os palicos officiaes que percebem emolumentos, como nelles fundão os seus ordenados, talvez tambem não tenhão outro intel'esse senão em
que se multiplim'em
os despachos, pois que o
"seu lucro cre ce na proporção do numero que
fazem delles, e toda a, fiscalisação que retal'da
qualquer despacho e çonsome o tempo q~e se
póde dar a outro, I~e ex-diametro contraria aOs
s~us mesmos luCl;o ; que eis aqui pois se "8 e~
opposição os inlere es dos fUllccionarios desta
Repartição com os da Real Fazenda de Vossa Magestade, e ne, tas cirounstancias e deixa bem conhecer que não e pode- espel'ar boa fiscalisaçã,ó,
sejão quaes torem as cautelas que se tomem e as
penas que se lhes imponha; que julga, por tanto,
l~ecessario applidr-lhe primeil'amente o sy,stema

de estreitar e unil' em 3;Pel'tado vinculo os interesses da Real Fazenda com os desles Offici aes ,
determinando Vossa l\Iagestade que na Alfandega
desta Côrte se adoptasse o mesmo methpdo estabelecido na Alfaudega grande de Lisboa, sobre
o onlen,ado dos seus officiae~, e que extinctos os
salarios que estão em uso, e os emolumentos' todos.• á excepção dos do sell~ e dos das certidões,
se ueduzisse no fim de cada hum mez ou trimestre huns tantos por cento do rendimento dos
direitos, e se dividissem em hum certo n,umero
de partes iguaes, para serem distribuídas proporcionalmente entl'e o Juiz, e mais empregados
nesta Repartiçãn~ inclusivamente os Guardas;
que com esta pl'imeíl'a mt'dida se .tiraria a vanta·
gem de Jigal' os officiap-s ao augrnento da arrecadação, de lhes segura'r a prompta p€r,cepçã@
dos seus ordenados, independente de demora,
e d.e evitar que elles jilrnais se pretextassern da
neoessida(lc para justificaI' ou desculpar aos olhos
da opiniãO publica as ~uas mal entendilIas prevaricações; que o n(lVO estabelecimento das
companhias na Alfandega firma hum regular systema, quanto á arrecadaçao e guarda das mercadorias, desde a ponte do defembal'que até a sahida dellas ; mas resta estabelecer ainda hum sobre
.u fiscalisação dos reaes direitos, e out'ro sobre u
·guarda. e v5gia das em,barcações que entrão nestc
porto. Com a prompta expedição pois de hum
regimento proprio para esta Alfandega, o qual
deve comprehendel' todos I\stes difi:erentes ramos,
,e havendo bons executores, facilmente se conseguirú huma administraçãe> e a1'l'ecadação em tudo
.t'egulal' e 11til aos intereeses da Real Fazendo e do
publico.. Sobre tudo, porém, Voss.a l\lagestade
,mandará o que fôr s.ervido. Rio de Janeiro, 9
de Out'ubro de ~1:l20. D. Anlonio Coutinho de
Lellcastre. -".. Leonardo' Pinheiro de Vasconcellos.
,-Joaqnim José de Souza Lobato, -Francisco
Lopes de Souza Faria Lemos.
.R~solução, ....-Liquidada. a pretcnção do suppli.cante, salisf~ça'se pela minha neal Faz,enda, que
deverá sei' embolsada executivamente' pelos oUici1\e da A\faOllega, que por semelhantes desca-,
minhos tem ue responüer·. O Conselho o tenha
assim entendido e faça executar com os despachos
necessarios. Paço .da Boa Vista, 5 de Abl'il de
1821. Com a rubrica de Sua l\1ageslade.Aoha-se. o ol:igill11l no Cartorio actual do Thcsotlro
'N(lGÍon(Ll.
PROVISÃO DE
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Manuscripto authentico.
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D. João por graça de Deos, Rei do I\eino DnL,do de Portugal, Brazil e Algarves, .etc.. Faço sa·
.ber a vos, Govel'nador ~\i ,çap~tan.ia do Ceará, :
,que sendo pre;;en~e em ,Q9sv,íl dI,> ~-Ou vidor dessa Comarca q01f. .~u~mario de .tes,temunhas, o
excessso .e ~ema,;;.;t Aom que o P,aw;e José Gonr
,ç~l,:es de ~~r.~e.iros" Vig:ario da Yilla do Sobral,
,se ho,~ :e no ,clia ,Iode Agosto de ~815 .. quando
na oqca ião da l\1is.sa Con'Ií'Cntual, ç n\ presenç;l
:do soq~édito Ouvidor, que est~va de correiç.ão,
depois ele lcr ,a .circular do .Bi~po Dio.ce~a.no ,par.iI-
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dirigirem ,a Deos acções de graças pela restitui· na supposição de a paga~em ~s causàs de agção do Summo Poutific~ ii Séde Apostolica, in- gl'avo ou appelIação dos JuilJes de Fóra e Ouyi'fetcivou contr,a a ressoa do antecedente Ouvidor, dores da Comarca para a Supplicação, como se
Antonio Manoel Gal vão; e attendendo ao que pratican ha mais de 58 annos, e que. foi alterasobre este faéto in formou o Governadol' vosso do. 6 dias antes da arrematação do supplicante,
antecessor, !\lanoel Ignocio de Sampaio, com sem que elle disso tive se noticia, e ten'do-se feiaudiencia do referido Vigario, e ao que sobre tudo to menção de toes pagamcotos na segunda conrespondeu o Desembargador Procurador- de mi- diçâo do seu contracto. Pretende por isso que,
nha Real Corôo e Fazenda: mando-vos que, ou se continue a pra ticar como dantes, ou que
fazendo "Vir á vossa presença o sobretlito Vigal'io, toroe o contracto a lanços para se escapar ao gl'anJo é Gonçalves· de l\1e<leiros, lhe estranbeis no de prejuizo que co-m tal innol'ação passa a s011'rer.
meu real nome aqllelle procedimento, repreben- Responde o Procmador da Corôo e Fazenda, aintlendo-o pelo exceSso e descomedimento que nel· da que seja indubitavelmente certo que. he legal
le praticou. Cuinpl'Í-o assim, dando-me conta e coheren.le o novo ystema adoptado pelo Desemde assim o haverdes executado, El-Rei Nos o bargadol' Juiz da Chaocellal'Ía actual, que denega
Sen bar o man~ou pelos Ministros abaixo assig- por força da LegUaçãn citada na sua primeira innados, do seu Consélho e seus Desembargadores • formação, a anecadacão da dizimas das entcndo' Paço. João Pedl'o Maynard da Fonseca e Sá 9as profcl'Ídas por O~ vidores e Juizes de FÓI'a,
a fez no Rio, a 5 de Abl'il de 182 J. -Bernardo que "em pur arpellação ou aggravo ii casa da
José de Souza Lobato a fez escrever. - Antonio Supplicação, apesar da pratica contral'in inconFelíppe Soares de Brederode. "---"Bernardo José cussamcnte observada por moi de 58 annos,
desde a creaçâo' da antiga llelação desta Cidade,
da Cunha Gusmão e Vasconc\'lllos.
(Iue foi estabelecida no anno de I ?51, e rle de a
• creação da ensa da Supplicação, mesmo pelo acDECRETO DE 9 DE ABllIL.
tual Juiz da ChancelJal'Ía informante até pouco
dias antes da arrematação do actual cou(l'actQ da
CoU. Braz.
dizima feila pelo supplicanle " como reconhece; o
Hei por bem que fique annexo á Vara da Inten- dito informante. He igualmente certo qne não se
dencio do Duro desta Provincia o hlgar de Cou- deven lo alterar este systema á vista da citada leservador da Companhia Geral da Agricultura das gislação em que elle se estabelece, como aliás
Vinhas do Alto Douro, como se achava antes do pretende o supplicante na 'primeira alternativa do
decreto de ~l de Outubro de 1819, que coofel'io sel:l requerimento, nem se devendo tambem ado mesmo lugar ao Dr. Lucas Antooio Monteiro millir a segunda alternativa do mesmo requeride Barros. A !\lesa do Desembargo do Paço o mento que se dirige a encampa;'-se o referido
tenha assim entendido e faça executar com os C'ontracto, mettendo-se novamente a pregão, dedespachos necessarios. Palacio do Rio de J anei- ve comtudo merecer gr'ande altenção por huma
1'0, em 9 de Abril de 1821. -Com a l'Ubrica de
parte a boa fé da hasta publica em que foi celeSua l\Iagestade.
brada a sobl'edita anematacão deste contl'acto de•
baixo da expressa clausula' daquelle antigo yste-:
ma estipulada na condição segunda do mesmo
DECRETO DE 9 DE ABRIL. '
éontracto a que junta ibi: - Que poderú cobrar
Manuscripto authenlico.
tudo o que pertence cohrar- e pnra a Fazenda
O Conde (la Louzã, D. Diogo de l\1enezes, do Real, conforme as leis, all'nrás e provi ões, por
meu Conselho, l\lioistro e.Secretario de Estado qne a mesma dizima se estabeleceu, e como até
dos Negocios da Fazenda, e Presillente do Real o presente se e tava corJrando, sem alteração ou
Erario, ordenará 0.0 Tbesoureiro !\'lór delle, en- diminuição alguma, como tambem a dizima
tregue ao SecI:et;\l'io da Commissão l\'lixta esta- das sentenças no Juizo dos Feitos da Corôo; e, 'pebelecida nesta Côrte, Braz Martins da Costa lo que toca a da Ouvidoria da Comarca, todas as
Passos, a quantia de ?Jl4:tb200 rs., importancia de que se de,'e dizima a Sua Magestade na rÓl'ma
das despezas que tem feito pelo expediente dá da lei - ; e por outra parte o grave prejuizo que
mesma Commissão, desde 24 de Janeiro do cor- experimenta o supplicante na uiminuição do renrente anno até 5 do presente mez, na conformi- dimento do dito contracto em consequencia cio
no"o sy tema adoptado e posto cm oh ervancia
ilade das min bas reaes ordens a este respeito.
contra o que se aobavíl en tão e tabelecido e obPalacio do Rio de J'lI1eiro, em 9 de Abdl de 1821.
-Com a rubrica d'EI-Rei Nosso Senbor. -E!J;- serva'do, parecendo em taes circunstancias flue
tra/tido do Liv. 6° de Reg. de Decl'etbs dos ánnos de o caso não se acha com prehenclido na di posição
do § 54 da 'lei de 22 de Dezembro de l?61, e
1820 a Oull!-bl'o de.1821 ~ a {l. 150 v.
que por isso não deve a Real Fazenda locupletarse com élamoo do supplioaote; ú vi ta da tnen~ESOLUÇÃO DE 9 D' ABRIL.
cio ada clausula estipulada na !5obredita segunda
condição, aotes se deve!':.) imputar DO preço do
Manuscripto aulhenlico.
contraCto e diminuição que por este motivo reAntonjo Moreira dos Santos representou que sulta ao mesmo contracto, sendo competente.clle arrematúra o tri'ànnio de 1819 até 1821 das mente estimada e liquidada, e nesta conformidizimas da Chancellaria, pela quantia çe 24:o50:t/J"
dade se dcve consultar a S.ua Magestade. Parece
TOMO 111.
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nó; Conselho o mesmo 'que ao Desembargador

Procurador da 'Fazenda,' entretanto que efLtende
ser légal e coberente o ~wyo systema adoptado
pelo Desc"(I1bargador Juiz 'da Chanúcllaria, que denega a rlizima das sentenças proferidas por J ui~es
de 'Fóra ou Ouvidores que "em por appellação ou
aggravo fi casa da SuppJicação, como determina o
regimento de 16 de Janeiro' de 1589, exprcs a..
mente .noo$ §§ I e 1 I , e que a vista do costume'
em contrario por mais de 58.anno , e fundado
na condição segunda do contracto eoncebida em
termo menos elaros que de alguma sorte autori ão aquelle costume, se deyerll imputar no preço 'do mesmo contracto a diminuição do rendiDl enlo por semelhanle motivo cansado, sendo
competentemente liquidada para qu.e o supplicante, rendeiro da dizima da Chancel1aria, não
som'a hum tão grHe prej uizo, -vi to que arre'-matou na· boa fé e certa- persuasão de que se
seguiria a'pratica sempre observada com seus antecessores.; IHII'ecendo igualmente ao Conselho
que no sobredito regimento deverll para o futuro ser aquella con'dição concebida em outros termos, conforme a.lei, para que se el'Ítem duvidas
prejudiciaes fi Fazenda de Vossa Magestade ou Ils
parles. Mandarú Vossa 1\lagestade o que lhe pal'eCel' mai ju to. !lio, em 27 de 1\1 al'ço. de 18.21.
Resolação.. - Como parece. Palacio da. Boa Vista, 9 de Abril de 1821. -Com a rubrica e Sua
l\lagestade. -Acha-se no Liv. lO de Reg. de Con.saltas do Conselho da Fa=enda, a fl. ]"i'J II 180.
DECRETO DE

10

DE ABRIL.

l\Ianuscl'ipto 3uthentico.
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Hei por bem fazer mercê a Joaquim José ~e
Santa Apna, Alviçareiro !\lÓI' desta Côrte, é\a
propriedade do officio de Inquiridor do Civel da
Relação de Pel'llambuco novamente CI'eada.. A.
l\Iesa do De embargo do Paço o teóha assim entendido e faça executar com os de pachos neceSsarios. Palacio do Rio de Janeiro, em Iode
A.bril de 1821.- Com a rubrica de EI-Rei Nos50 Senhor.-Aclta-sc a (l, ~6{l'v. do Liv. 2 'de Reg.
elos Decre.tos e A Ivarel.1 da Mesa do Dcsembm·g.o do
Paço.
0
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Senhor. -Pelo real aYiso de g,ele Janeiro do
anno pa sado, expedido pela Secretaria de Estado do 'egocios E trangeiros e ela Guerra, foi
Vo sa !\lage tade servido ordenar a e ta !leal Junta da Fazenda dos Ar enaes do Exercito, Fabricas e Fundições, consultasse com eJIeito o que
lhe parecesse sobro O l'eql1el'imel')t() d,e João Borge e outro herdeiros do fal1ecifl1o, Capitão José
Gomes da Sill'a.. :Expwlhão os supplica-ntes que,
~endo po uidor em oommum com o. fal1ecido
Domingo Pinto de iUiranda de hum a chacara sita
na Lag6a de Rodrigo de F'reitas" e querendo o
dito Miranc\a chamar·se a posse ele toda a chacara,
101'3 pelos supplicantes CODycpcid,o por terem ob-

'tido contra o supplicado l\liranda.selltenç,a C,sobre sentença confi.rm·adaJla casa da Supplicação,
orden ande que o lJlesmo largasse mão da metade da referida cha,cara com os ,rendimentos da
indevida occupação, que se liquiç1arião na execuçiio, o qUI<: ainda se não tinha verificado, poi' que
querendo os supplicantes licença' para tomarelI). _
posse d'a referida chacara, tinha consultado esta
mesma JUl)ta a avaliar-se para a !leal Fazenda, ficando sempre b,abitando na mesma· o dito Pinto;
que com elfeito se tinha a'Valiado no total de {108W
1'5., quando ha \'ia quem désse pela mesma 5:200W
rs., e que por isso tinha som'ido hum gr'aYissimp
prejuizo, vindo a pertencer aos supplica.ntes 20q W
rs" como constava ua avaliação a que se .tinha
procedido. E porque fallecesse o referirIo Domingos 'Pinto, ficou endo inventariante o testamenteiro seu filho, o Papre Pedro Pinto de Miranda, o qual estava fazendo obras e casas na, meslUa, como se fosse sua propria, e q,ue andava a
requcuCl' a VOssa l\lagestade a referida chacara,
por inteiro, pOis que quando não fo~ e necessarià
para a Real Fazenda, devião os supplicantes preferirem, como senhores que erão da metade da
mesma, res_tiCuindo a quàntia recebida de 204 I
rs. Recorriáo pOl' tilOto a Vossa l\1agc tade, que
não sendo necessaria a rel'erida cllacara para a
Ueal Fazenda, fosse'Vos'sa l\Jagestade setyitlo ordenar que, restituindo os supplicantes o valor'
que da mesma tinhiiO'recebido, se lhes mandasse
'dar pós f; da metade Üa cllacara, ar~itranuo-se
lhes o competente l'ôro. iUandando· esta mesma
Junta que o Deputado Inspéctor da Real F~hrica
'da' PoIvorll in formàsst! sobre a pretenção elos su1lplicantes', o mesmo ass'im o praticou, dizendo:
-Que a rlimidia parte das bemfeitoria da ehacara, sobre que o s·npplicante José Borges de
lljnho e outros herdeil'os demandárão ao fallecfdo Domingos. Pioto de Miranda, fôra reunida e
incorporada iI. Real Faozenda, da. Lag'ôa para o,
usos e ser,eutias da Real Fabrica da Polvora,
pela reall'esolução de 50 de Julho cle 1815, tomada em cOol1!]ult~ desta meFma Junta, e,segunda
Tez confirmada. por outra real res lução de 20
de ~etembro de. ISI{I, não obstante as'reclamações <[ue os. snpplicanle,s então levúrão á reall?l'esença, e que ora nov,amente repelião pelo presente requerimento em que pedião a entrega daquella meia 1?arte, re tituindo 11 Real Fazenda o
-valor que da mesma tinhão recebido. Q!ue isto,
)1'iesmo era tambem o que tinhu pedido o P~dre
Pedro, Pinto de l\Iir\lnda, a quem em p~rtilha ,lTe
herança tocúra a outra meia parte que possuia.,
conj unctamente com a Heal Fazenda, seu pai o
rut Domingos Pinto, q'ue, em razão d.e ter ülo
ali empregado na qualidade de Feitor, usufructOll
igualmente a parte daReal Fazenda durante a sua
vida, e depois da morte continuúra da mesma '
fÓl'llla o dito Padre herdeiro e m 'l,is família. Que
se olhava unicilq'ente p-al'a o estado da dita
fabrica, aquella' 'emfeitorias já ho~e não erão
de huma absoluta neeessidade como o el'ão naquclle tempo, porém que qualquer ces~o que a
Real Fazenda houvesse de fàzer em beneficio de
qualquer dos dons pretendentes, devia c,aUSar
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tortullas iípacte' ex.cIÍlülá, rpQr'lqUéinto, a. 'Joii.o.
Borges de' Pinho' ~ mais' ~·erçleir@.s CélJbia $cm dljvida Odireho ,de preferellcia á ('l'lst-ituição COUlO
poôsuidor csbulhamo, e ao l'adi'e Pedro Pinto a.
rázão' de ser senbor de.outra meia Pi'rt l1' o.que·
teria muito a soffl'er vendo-se na neêessid·a.dc de
babitar c,oL1junctamente.com'outr'o possuidor, ou
aliás parlir as bGm[eitorias, e sobre tudo a aI.rui-'
nada ousa de v,jyenda em que vive corri a n,lHHerosa familia qll.c lhe ficára de seu pai, Domin-gos J'Jinto de: l\1iranda, a quem Vossa lUagestade
se dignou attenelcr nas I'eferidàs consulLas, Dando-se vista ao Depll·tado Desembargador Fiscal,
este respondeu: - Que convinha ,para,a sua ,~ns
trucção qüe o Deputado Inspe,ctor tornasse a inf0rmar sobre os pontos,seg'uilutes: 1°} se os tenenos em que,sc achavão'as bemfeitol'iasil'equcridas.,
por sua exteasão, qualidade, proximidade, aguq.
ett;., e'rão já'· ou podião vit' a ser uteis ao eS,tabelecimento que se pretende falieI', jil lemprados
no alval'ú da creação; 2.0, por que titulo occupa \'a
o Rcverendo supplicado metade da chacara peL'tenccntc ii Real Fazenda, declarando qual' era a
renda que eUe pag'aya; 3°, quc averiguasse .que
obras erão essas que se estavão fazcndo, se.u valor aproximaclo, e se a'Real Fazenda. tinha para
ella;s concorrido com algunslmate.iaes, mão de
obra, e qlle satisfpitojsto tespondel'ia,-l\landando esta mcsma Jnnta -que o Deputado Inspec~or
da dita Rca'l Fabrica informasse no"amenlc "'obre
as condições propost~s pélo Deputado Desembargador Fiscal, o mesmo assim o praticou, dizcndo: - Quc. em satis fação aos quesitos I d o Dee~
tano Con elheiro Fiscal, a que, Vossa ~hgestaae
lhe ordcnúra informasse, tinha a honra de expôr
o seguinte: 1", que o ~el'l'en.o em qile se acbavão
as bemfeitorias requeridas erão situadas em altu"
lia de meia montanha, {I'esco e fertil, e proprio
pana todo o genet;o de cultura,' por ser regado de
11l1m lado por hum arroio,d'agua, epol' oulro pelo Rio da Cabeça que.lhe.licava superior, porém/
que lhe fica,'a destacado dos terrenos destil)aílos
para a agricultura, pela ·inlerp0siçãQ ae duas chacmas; 2", que o Re)'erendo supplicado não tinha
titulo algum a occupa'r a Il\etade.da chacara que
'he da Real Fa~enela, havendo ali ficado plilr falo
Jecimentu de séu pai, ,o qu'al tambem nunca'pa', gou alug'uel algum pelãs bemfeitori'ls !lue erão
da Real Fazenda, e que usufruclou, e nem arrendamento p.elo tel'l',eno dcsta mesma chacara e
o da Restinga (rO mal', que oecupou em plantações de ,ananazes desde que a fazenda da La'gôa
passou aos proprios.reaes, não as havendo illdicado nas relações elas cobranças dos arrendamef\tos que esta vão a seu cargo antes da inslallação
desta Real Junta, e que nem lhe constava que
fosse dos mesmos remido; 3°, que, achando-se
muito arruinada a casa de vivenda, o Reverendo
sllPplicado demolio e lenntou oútl'a de pedra e
cal e muito maior, ele sorte qul1 julgava que depois de aeaba1la importaria no v!loL' de 8 a LO mil
cruzados, conforme o arbitramento do mestre
das obras:Slaquella Fabl'Íca.-Dando novamente
,'ista açi Deputado Con<)selhei1'o Fiscal, res·pondeu
a final: ~ Que do context9 da consulta, de cuja

resolução s~ seguia 'a eximi ã@ do suppl(cante.
João BOl'ges e outros herdciros do fallecil10 Jo é
Gomes· da Silva da chacara em quest,lo, via-seI
que tanto elles, como os herdeil'os actuae5 do
fallecido Domingos Pinto de J.\II.iran,da, crão meros
arrpndatarios' e por consequenciarpoclião ser cx:'
pulsos, pagando-se-lhes ,as bemfeitorias. Via- e
mais que., consistindo a dita úhacara tambi;ll'íl em
Ruma pequcna ~asa, qll;wdo ainc1a em vida de
Domingos Pinto obtiverão os upplicantes sentença que lhes jillgúra metade da meSOla propri dadc, e havendo necessidade dc dar habitação a aquelle Pinto, por ser Feitor do real c .tabelecimcnto, e não sendo possivel accommodarse conj Ul1clam ellle as familias de ambos os co- .
arrcnda-tarios em tão pequeno edilicio, se adopto.u o',partido de e avaliarem as bemfeitOI'ias c 'dar
metadc aI) supplicanlc c mais herdeiros, e llear
se o dito Feítor nas oa·sas e chacara, Foi pois a
neeessidaue de daL' hum comruodo ao dilo Pinto,
Feitor que occasionOll a expulsão do suppli'cante, e não a necessidade" quc tinha o real esta- "
b,l!ecimento de taes terras, como ~nformava o
Deputado Inspec~or deHe. Que morto o dito Feitor, nenhum direito tillhão seus herdeiros a usuti:uirem, e exclusivamente, a chacara inteira, e'
'parccia-lhe que, com alguma razão" argumentava o supplicante que se a chacara era necessaria ou ulil ii Real Faz~nda, soJIda elle gostosamente a privação do usut'mcto de sua met"ade';
se n~o era neecssaria ncm ao n1enos util, não ha,ria boa razão porque os herdeiros do fallecido
Feitor fosseJ;l1 conservados, c até na usufruiçãO
da lotalidade e elle' eXGluido. Que lhe parecia proprio da real equidade admitti"lo á usufnaição da
sua metade nachacara, cQ,~o antes, restituindo o
,'alor recebido das bcmL'eilorias. Íllas que, (fuan;
do se lhe illdefedsse a supplica, consel'vando-se na
chacara os herdeiros do l'àllecido Pinto, era preciso obriga-los a pagar o que dcverem de arrendamcnbos, e fixar o que se deve pagar pela totalidade da chacara para o {utUI'O. -11 este tempo
appareceu nesta Réal Junta o requerimento tio
l?adre Pedro Pinto de ,Miranda, Coadjutor d.a
.Fr«guezia da Lagôa, Capellão da. Real Fabrica
da Polvora, c filho do fallecido Feitor daquella
Fazenda, no qual e~põe: que, !lavelldo, o real
decreto de 12 de Outuhro de 1812., qup creou O
dito ,seu pai Feitor daquella dila Real Fazenda de
Rodrigo de Freitas, dcterminado que se lhe désse
huma das chacaras mais visinhas para ua moradia, e po suindo eUe ditO' Pinto meta.dc' de buma que tinha esta circunstancia, acordou a Real
Junta 8a FazeQ(~a dos Arse9aes do Exercito que
se apropriasse ii Corôa a O'u-tL~a metade della, que
pertçn'cia por transmissão de herançél a-os herdeiros de José Gomes da Sih'a, e &e lhe désse
como decretava o mencionado diploma, náo só
porqne assim utilisava. a Real Faílenda, a quem
lhe não era em lal caso preciso mais que pagaI'
pequenas hemfeitorias r entretanto que todas as
outras chacaras do contorno erão de maior valor
e occüpadas por numerosas famílias', Sendo todos os moradoL'es daquella Fazenda arrendatarios,
lLe indubita'Vel que Vossa Magestade podia fazeL'
I

172

ANNO DE 1821. '

I

esta reunião á sua Real Corôa, não jll pela plenitude do seu poder, mas até sómente por aquelle que toua a legislação nacional dá ao pl'oprietario sobre os seus renueiros'. Oppuzerão-se porém João Borges ue .Pinho e os mais herdeiros
do dito Jo é Gome, e mandando Vossa Magestade que a Real Junta da Fazenrla dos Al'senaes
consultasse sobre o requerimento delles, esta assim o fez, elucidando a questão que elles trans,-ertião, destruindo-lhes os argumentos espeçiosos, e alé desmascarando a maldade com que elles
havião recrucrido 11uma provisão ao Desembargo
do Paço para procederem ii medjção da dimidia •
da dita chacara a tilulo de foreiros, figurando ter
dominio um, quando não erão mais que simples
colonos ou rendeiros, e esta,'ão na natureza de
'rocação, pois que do contrario dcverião ter demandado a Real Fazenda e provar que aquella
sua dimidia, por hum ca o novo, não purticipan da qualidade iJa outra metade, nem da de tod,a
a Fazenda, e que por tanlo exigia com elles hum
trato di/ferenle. Foi Vossà i\lagestade sel'Vitlo, '
pela sua resôlução de 50 de JUI~lO de 1815, approvar e conformar-se com a Heal Junta, mandando <fue se avaliassem as bemfeitorias e indell1nisassem dellas a aquelles herdeiros, como dàquillo a que unicamente tinhão direito. Quando,
porém, o regio mandadodeveriade buma vez acabar esta porfia, enlão reavparecem de novo fazen(l'o ô requerimento mais injurioso contra Q
Tribunal e contra a regia de'libCl'ação, e sem. nun~
ca. mo trarem a natureza do prazo ou titulos de
aforamento, o que só poderia desculpar .tanta Tenitencia. De novo subio á real presença outra
con 1I1ta em dala de 27 dl:lAbril de 1814, na qual,
mais que nunca, clara, ampla e juridicamente foi
discutida esta questão, e outra vez foi Vossa lU a,gestade servido approvar todo o executado e con·
fOI'mar- e com' aquelle Tribunal., deixando-lhes a
elle o direito salvo de Il)ostI'a{'em em Juizo competente .que enes tinhão domin,io util, para de~te',
• ,pelo seu ju to Hlor, serem iodemnisadqs, 11 impossibilidade matbematica de dar e ta prova.,
fez então accommodar- a estes oppoentes que
"ieriIo em fim.a aquiescer na avaliação das bem-.
feitorias e dellas forão pagos. Agora porém que
se acha morto o pai do supplicaote, COllsta-Ihe
( pelas assoadas dos mesmos herdeiro ) que tem
feito revivçr a mesma questão, ,e que, deixando
sempre em abandono a prova necessaria do do:minÍ'O util, ,-ai subir oo,-a consulta iI real prr.sen• a. Como, pois, nenbtÚll motivo .possão allegar
que não lenha sido con~ro"ertido, roga o suppli'cante a Vos a lU.agestade que a e-ta nova con ulta mande incorporar a consultas de 25 de J,ulho de 1815, e 27 de Abril de 1814, que d,.eyem fazer como auto d~ todo este prQee so, e
igualmente aunc.xar-\.l,leseste requedmento do supplicante que a.o 'me mo pas,So tem íl -bonra de
chamar iI rea.! con ideração de Vos a l\1age tàde,
que, uppo to h,e fallecido o dito seu p.ai, a quem
fUra dada aqu.ella ,metade para moradia, exi tem
comtudo nella 'a? de graçadas oTfã de te pai, ~
que o supplicante earrega;. que tambem o su.ppJicant.e h,e em'pr~ga?? na~u,ella Fab,ricgl como

seu CapelJão , e como Coadjutor tia Freguezia;
que o vellio e pobre pai,do supplicaote, e fiel ser·
vidor de Vossa Magestade, tambem sem a menor
quei a, se vio eSDulbado do usufructo de toda ,
aquella propriedade, onde vi vêra pal'a mais dp
33 annos, com o que não tem comparação o esbulho de que se queixão estes berdeiros, qne he
insubsistente e futil a razão que elles allegão, de
que já hoje. a .Real Fazenda não precisa daquella
didlidia, e que pOI' tanto deve regressar a élles,
reslituindo o valor que reeepêrão, porque a Real
Fazenda não a tom6U condicIOnalmenle' nem
por certO tempo, e que este exemplo abriria a
porta a muitas reclamações de diversos renrleiros
a quCÚ1 se lhes tomúl'ão chacaras, jil hoje não precisas; exemplo .fatal que trànstoroaria ii marcha
juridiCa e até a legislação nesla parte, dando só
a faéuldade ao proprietario de excluir o rendeiro; quando tiver necessidade, e de readinitti-Io
qúando ceSMr a necessidade.. Que se acaso deve
oórbtudo por esta razão a Real Faz'en'da desapossar- e d!:lsta parte iControventida para dá-la a ai·
gum dos dons, parece de justiça que seja ao
Éupplicante, pelas razões expendidas, e até porque oqcupando-a na boa fé, tem de mais a mais
jus de ter ediücad" Jmma casa nova pela ruiría
total da antiga., bem que com conhecimento da
Real Junta do Arsenal; e em fim para e"itar huma
duvida odiosa e etél'lla que absolntamente deve
haver entre o '5upplical:!te e os supplicados, que
seja ao supplicante por isso que da posse da dita
cb~cara n~o tem duvida de embolsar a Real Fa.z/mda· do valor que' esta pagou a aquelles herdeiros, para que não tenha prejuizo algum, e pagar
ouu'osim .;lquene arxendamento que se lhe arbi~rar, eque seu pai nuuca pagou nem devia pagar,
. porque lhe eTa dada domo moradia, Pal'ece a esta
.Real Junta qlfe, havendo .ab~olu~amente decidido
,este ne15<icio UJ',eal deliberação de 50 de Julho de
1815~ tomada em consufta deste Tribunal de 25
do dito mez, e especialmente a de !lO de Setemhro de 1814, 'tomada em oon-ulta de 7 de Abril
do mesmo ánno, onde amplamente foi discutir]a
esta questão~ deixando esta dita regia delibera.
ção tão sómente aos herdeiros de José Gomes da
Silva, o direito salvo de poderem moslrar em Jui·
zo competeme ser foreira, e não al'l'endataria a
referida chaeara, para enlão unicamente haverem
as indemnisaçbes que se julgar competir-lhes.
Parece porém, que a real munificencia de Vossa
l\1agp.stac\e julJ\'..1rá preferivel que o Padre Pedro
Pinto de Miranda fique Gontinuan(lo na usufruição daqueJ1a (limidia parte da Real Fazenda, como filho de hUIll pai benemer:ilo, como Coadju,tOl" daqucUa Freguezia e CapelJão da Fabrica, e
como apoio da i'amilia que de seu pai restava, _
pagando pOI:ém, não só pelo tempo que usufructa, como, para o futuro, Q al'rendameoto que se
lhe arbitrar. Vossa ~1age'stade porem mandarú o
que fôr S'ervido. Rio de Janeiro, 50 de Ma1'ço de
1821, - Vicente) Antonio de Olivelra. --'- ~lanool
Carneir0 de Campos. - Raymllndo' J'Osé i.\.a Cunha 1\latos. -'- Bernardo José Serrãor.-- Antonio
Caetano da Süva,
l'
llesolUflto.-Como parece. Paro d.a Boa V;is,ta,
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aoS 10, de Abril de 1821. -- Com a rubrica d'E!·
Rei Nosso Senhor. '
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DECRETO DE

10

DE ABRIL.

Manuscripto aulhentico.

Tendo sido já determinados os oruenados que
devião perceber os Empregados Portuguezes Jas
COO1missões i\lixtas que 1 segundo a Convençüo
de 28 de Julho de 1817,·forão-estabelecidas CI).1
Londres e em Serra Leôa, e sendo por tanto indispensavel ,designar seme]]lanlemente os ljue
competem aos Commi6sarios., Juiz ~ Arbitro Portuguezes, assim como ao Secretario da Commissão, que, na confol'midaue ela me. ma Convcníão,
. foi estabeleCÍlla ncsta Côrte, afim de que aos
referidos Commissarios e Secretario se haja de
pagar, como he jbisto e regular, tanto o que a cada
hum se lhes dever desde as datas das suas re ~ec
ti vas nomeações para taes empregos', como o que
forem vencenrlo para o futuro: ou servido determinar qne o ordenado do Commissario Juiz seja
contado e pago pelo Real ,Erario a fazão dé
1:200:t/J rs. por anno; o do Commis ario Arbitro, a razão de 1 :ooo:t/J de rs. ; e o do Secretario,
a razão de 600:t/J rs. Igualmente determino que
o ordenado do Interprete nomearlo para es~a
Commisão seja eontado a razão de 6uo:t/J rs. annuaes, desde a data ua sua n! pecti va nomeação,
deduzindo-se o que jil ti ver recebido, em consequencia !lo decreto de 13 de Janeiro de 1820,
que ficará sem eJfeito. O Conde da Lonzã,
D. Diogo de Menezes, ,etc. Palacio do Rio de
Janeiro, em 10 de Abí'j] de 18~H. -Com a r&brica d~El:Rei Nosso Senhor. - Etvtraltido do Liv.
6° de Reg. de DeCl'ctos dos annos de 182Ó a Outubro
de I 821, ÇL fl. 1 55.
A-LV A.RA'.DE

10

DE ABUlL.
L

Call. Braz.

Eu EI-Rei faço saber aos que o presente all'ará
com força de lei virem, que em consulta da i\les~
'do.Desembargo do Paço, a que mandei procerler,
sobre os rcqu-erimentos que dirigirão ú'minha
real presença os Omc'iaes da Camal'a e alguns
moradores tlesta Côrte, me Toi presente que era
justificada, e fundada em Tazão e justiça a queixa
-que hUfls e Outl'OS faúão do aconlão de 28 de Junhq de 1812, proferido no 'Juizo dos Feitos da
-miriha Corôa e Fazenda, pelo qual se julgitrão nulo
ios todos os aforam!lntos que a Camara fizera dos
terrenos comprehendidos nas primitil-as sesma-rias concedidas pelo CapitãO Mór Govemador Esta-cio de Sil, em 1550, ampliadas e augmentadas com
mais seis legoas em quadra na era de 1567 ,~pelo
Governador Geral Mem de SÚ "e todos os mais
que os emphyteutas e arrend,atarios da Camara
'fizerão depo,1s, pelo unico fu damento de que
seHdo dadas para pastos, rociQs, cultUl'a e logradOlll'os dcsta Cidade, em proveito commum dos
seus povó?ldores e habitadores, sem mro. pensão,'
, .ou outro tribnto, salvo o dizimo a Dcos, á CaTOMO UI.
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mara, enphyteutas e sub-enphyteutas, obrál'ão
contra direito, emprazanJo e arrendando os sobreditos tel'l'enos com p~n ões que arpitrárão, o
que inl'ohendo nullidade insanavel nos primordiaes contractos eelebrados contra as expressas
condições das meneio nadas sesmarias, não só os
tornu va Dullos na raiz, mas todos os que se Jhel:ão depois, como dimanados de origem reprovada por direito, oruenando-se por estes fundamento , que a Camara perdesse os foros, e que os
aetuaes possuidores ficassem retendo' os terrenos
como seus, conseguindo cios Officiaes da CamaI'a titulos respeetil-os livres de pensão alguma;
propoodo-se-me na referida con ulta, que e
devia mandar cas ar e annullal' aquel\e sobredito
aco1'llão, como proferido contra a razão e direito,
e com manifesto prejui7.0 ~a Camara e dos mais
emphytcutas e arrenJatarios; por quanto, se devião entenller valio os os arol'amentos primitivos,
ou porque a clausula de ser livre de pen ão ou
fôro' o tel'l'eno das se marias era relativa só aos
Officiaes da Camara que reprcsentavão os mora-'
dorcs da Cidade, para que o houve em sem paga!' cousa alguma, como parecia colher-se da
let!'a das mesma
e marias, e nunca se podia
entendet, das allí'eações que aCamara hou 'esse
de fazer desses terreno , em virtUL.le da admioistra{:ão que lhe confere a.lei'do Reino. e que he
permittido a qualquer sesmeiro; ou po!'que se
deva presumir que ella teve faculdade expressa
para isto, posterior ás sesmarÍas, s.egundo se colhia do sileneio dos povos que nunca requerêrão,
e das autoridades que nunca vedárão nem estorvúrão taes aforameJitos, e de'muita confirmações
destes, e outras l'eso(-uçõe dos Senhore Reis
meus augustos predecessores, expedidas pêlo.
Conselho Ultl'amarillo, e principalmente das
provisões de J 2 de Julho e de 26 de Janeiro de
1728, em que se uiz que os OlItciaes da Camara
allegúrão, que por mercê que lhes fôl'a concedi_da tinhão faculdade pal'3 aforar as terras desta
Cidade e huma legoa ao l'ellol, e que as ca!'tas
ou provisões que a outorgúrão se queimárão no
incendio que soffreu o ilrchivo da Camara no
anno de 1790, além da presumpção de direito acereã uas cousas antigas que se uppõe feitas com
legalidade; Oll porljue estaYa prescripto o direito
de requerer contra os referido' aforamentos, pela
pos e de mais' de dous seculos em que estava a
Camara, de os fazer com ju to titulo, que be o
que dá em geral a lei do Reino a e tas corporações sobre a administl'açüo dos bens do Consellto,
e com boa fé, pois que não podia júmais consideraI'- e má em huma corporação publica que
possue e administra em nome e em proveito do
publico; ou pOl'que se devem reputar 'tacs contractos bl'lm e regularmente feitos c le"alisaclos
em 'Virtude dos alvarás de 10 de Fevel'eiro de
165~, de 15 de JulJlO de 17:111, declarado pelos
de 26 de Outubro de. 17{15, 23 de Julho de
1766 .• e 29 de Novembro de 180~, principalmente pelo de 17{,5, em que expressamente se
ordenou que ficassem vigorando taes contractos
feitos pelas Camaras, ainda sem os requisito.s da
'lei, e subsisti'l1do as pensõ~s e foros aj ustaªos ;
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accrescentnnüo-se na menciônad'a consulta l que
aihdá quando nã'o líbúvesserii to'dos' estes m('Jtiv'os tão onàeros'o., se deviâo susrenlar estes
foros por pouco gravos9s aos pdsSuiddres , e por
muito ul is lt !:àtlS-a publica, pois que se applicavão esties l'cndim'entos que fazem parte 'das rendas '!lo Conselho·, ás obras p\lblicas deHe; e pelOque toca"a a'o julgado no acordão do Juizo da 60rôa, are peHo uos emphyteutas e sub-emphyleutás da Camara, era sobremaneira illjUStO que,
send'o licito aos ,sesroeiros, depois de emp'ossados,. alhear por qualqlJler maneil'a os telTcnos ,
'não podesse aCamara emphyteuticar, e os eml)hyleutas ub-empl'azar e celcbral' quaesq.uer outr'o contractos licitos por uireito, e que viesscm
os possuidores s'et'n titulo valioso a ser senhol'es
de ambos os dominios directo e util, sem consQlidação jUl'Íàica, e o 'perdessem sem fáelo seu,
e sem os alienarem os senhores dos terrenos que
os liou verão pór herança, dote, parlillras, compras, e oúlro~ ti'tulos oneros'os, pá'ra irem ha ver
os preços 'daq uel1es de quem os tiohão, com renhidos e pe>rôósos pleitos, àe que e originarião
prejuízos, disseJisões e disturbios prejudiciaes ao
ocego e tranef1i1lidade publica; cQllviudo, pór
tão justinca,dos motivos, que eu provi!Sse este
negocio de ,prompto e eJIicaz remedio, manda.ndo annullar o rel'erido aeordão lo Juizo dos Fdtos da Corôa, dando providencias legislativas
que terminassem esta contenda, e dessem ocego
e tranqutllidade' ao povo; e toman'do em consideração 'esle impol'tante n'egocio, 'e,lodo o rel'erido oa : obl'edita consulta, e o quantb con \'ém 'ao
interesse publieo a certeza e estabilidade dós dominios e do direito da proprredrrde, base. de
. toda ti legislação civil, e de que n.1sdern immedjatamente o augmenlo e progressos da 'agricu.ltura e povoação; querendo de de jit evitar -as
perlurbações, excessos e demasias que tem praticado alguns elos foreiros e arrendatarios, alll\~
cinados eom a arbitraria jurispl'l1cíeneia estabelecida no acordão 'que fez o objecto das justas representaçõe que nbirão á minha real presença;
e qne eOlltinuarião outros a praticár se por mais
lempo não houvess.c prompta e ultima decisão
de 'te imp(~rtante negocio, proseg'uindo-se DOS
embargo e ontros recursos ordinarios; usanao a
e te fin do dominio eminente que me compete',
como Soberano, para regular o elos meu,S fieis
,:a sallo , fil'manrlo-o e segurando-o em bases
firmes e esta veis, e unindo o seu parlíeulal' ioteres e com o do bem publico, estabelecendo ao
mesmo tempo r,egras fixa da Itlgi~lação da emp1Jyteu is, para augmento da agl'icultura e povoaçãó, unido com a eslabilidaae e segurança do
direilo de pl'opried[lde tão I~ecommenâavel na
ociedade ci"ij; conformando-me eom o paI:eeer
da dita consulla, em que fui ouvido o Procurador de minha Corôa e Fazenda, sou servido dé- terminal' o eguinte:
1. o O acol'dão pl'oferirlo no iI uízo i:los Feitos da
minha Corôa e Fazenela, cm 20 de Junho- de
1812, nos al1to , entre parte os nim'adore e
Omciaes da Carnara de ta Côrte, se deve entender nullo,. cassado e de nenhum eJ1'oilo, co\no

se nun'ca fos'se proferido, )lleódo-se perpetno
sileneio na có;!usa, e guardan'do-se a elite fim os
autos na Secretaria d6' Mesa do DesembargG do
Paço, para nunca mais se fazer uso algum dcUes.
2.· Todos os aforamentos dos terren~s desmembrados das mencionadas sesmarias, feitos pelos Officiaes da Camara, antes e,depois dos alva~ás
de 2'6 de Oútubro de 745, e de 25 de Julho de 1766
até <\.0 presente, se entehderáõ legitimos, validos
e pl"oeedentes com os fo,ros que se aeh'ão eSlipul.ad'o 5 , e eorri o la\.ldemi'b da 'quarenten a, na fól'ma da I'ei cio Reino, ainda quanao nãostejão
feitos com as solemnid'adcs que em direito se
requerem, red'JZindo-se todoS" a aforamenlos pel'petnos, posto que se achem ae facto cclebrad6s
ém ~dM.
.
5, o Igualmente ficaráõ sC'!1do valiosa~ , legitimas e pr-ocedentes torJas as sub-enphyfeulicaçóes,
locações e arrendamenlós- que os respecli"ós enphyteu'tas e sub-enphyteutas ti vcrt:'m feito e ceLebrado com quaesquel' outras pessoas, das ditas
porções desmembi'adas dos mencionados aforamentos ou prazos, para nelfas sé edificarem ca as,
e para formarem.quintas ou chaearas, ou 'fazel'em
qualquer geuero de cultura, fican,lio, 'porém , todos estes eontl'aetos-, qualquel' que §eia o seu
nome ou natureza, reduzidos a aforamentos pérpetuos com os mesmos foros on pen'sões estipuladas na pessoa de cada hulb dos actuaes possuidores a seus futuros successol'es, anm de estabe1eeel'-s~ solida e regul3l' tUl'ispru.d.e.noia ·nesta
materia, e evilar os abusos e despotismos que se
'te'm p,raticado ~ despejando-se os loealarios que
se del'ião reputar pel'petuos, por meio de le:iyo's
p.agamentos de bemfeítorias,
4, o Não querendo os aCtuaes emphyteutás ,ou
ar)"endatarios eousel'var-se na posse dos l'eferit1o&
terrenos pOl' estes litulos de aforamentos perpetuos, com o motivo ae Ih.es parecerem excessivo~
os I 1'01'05 estipulados, ou por qualquel' oull'o,
podê-los-hão largai' e demittir aos Officiaes da
Camara, ou aos outros propl'ietarios de quem os
'hou verão, ~pal'a estes liHemcnte os al'orarem a
quem quizerem, e cum os furos que ajustal'em ,
sem que os actuaes possuidores se reputem ter
direito rara intenlal'em em Juizo qualquer aeção,
afi~ ele se reduzirem a menos os ditos foros,
evitando-se assim no vo litigios e perturbações a
este respeito; ,podel'úõ, porém, os pl'oprietario~
diminui-los, se de sua lilTe vontade o quizcl'em
fazei" 'a bem de algum foreiro,
.
5. o Os terrenos que ainda eSliverem por aforar,
e em.poder dos OJIiciaes da Camara, serúõ daqui
em diante aforados com as élaumlas aeima ,prescri'p'tas, e na eonformidade do alYál'Ú de 25 de
Julho de 1766, e debaiXO das penas elo § 2 uellei, que sou senido ol'uenar se pratique pOl' loda'as Carnaras do Reino Unido de Potlngal, Brazil
e Algarves, e ds que já estiverem em porler de
qualríuevoutro
phyteu.ta poderú- ser sub-emprazados em foro) pel'petuo e fateosim, na. fôrma
acima 'onlenada.
Pelo que mando, etc, Dado no Rib de Janei1'0', aos 10 de Abril de 1821.-lbn oom g.uarda.
0
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- C 011 de ~lc'Palm~, Pl'eãidentlf,.w.. C011i Vs ~'egistos c'ofnpetentes.
"\
DECRETO DE

,r

ii DE

ABRIL.

CoI1. Braz.

Ha vendo conse(Udo, por decreto de 12 de Outubro.de 1818, aos Gúardas.l\1arinhas, Segundos
e Primeiros Tenentes da minha Armada Real aug·
menta de slDldos, igualando-os úquelIes de que
e'nlão gozavã·() al,plÍ os 'Omciaes tle Infantcl'ia de
linha de cOl'respondent~s graduações;. é tendo eu
sido bovi~simamente' servido, por decreto de 'J
de Màl'ÇO do co~re'Ilte aono, d·ar á cOl'poração
militaI' deste 'Reino -hl1lna pI:on -da minha 'real
cont6mpla~ão e r benefiQencia, cooáedendo aos
Qfficiál(S design'ados na .relaçãe que b~ixou COIl,1
este ult1mo decreto, o au.g.mcnto de sold'o nella
indicado: hei por bem faz~r esta m~nha reg\a
dispesição comprehensiva dos Omci.aes d.a minha
Antnac)a Real acima 1'cfel'ielos" 'e d·os do Corpo da
Brigada Reá,l da l\ladDI~-a que já gozaYão dos mesmos soldos qlIe 'pcrcebião- os Corpos de linha do
Exercito deste Reino. Jo~quim José Monteiro
10rre5, do mel:l Conselho., l\1inis,tl'o e Secretario
de Estado dos Negocios d1:\ Marinha e dominios
Ultramariaos o te'~lha a5ôim entendido e faça execu~ar oom as orde 's neoessauias. Palacio do Rio
de Janeiro, em II de A-bl'il Cle I S21. - Com a
I'ulirica de Sua l\1~esbade.
DECRETO DE

1,1

:lIftanllscripto

DE ABRIL.

aut~l!n~ico.

Tendo, por decreto de 26 de FevereIro de
1812, conferido a lUanoei Luiz Alvares de Car-,
,'.alho I do meu Conselho, as hOl1raS" de Physieo
Í\lõl' do Réino; e atlendendo aos b.ons seniços
pai' clIe ,praticados- com muito zelo e inteUrgenl,;ia, não só como Dtrectort;eral dos EStlulos 1\1e-dicas e Cirurgicos desta Côrte e'ReJno do Brazi.l,
mas rambem como 'j}Iedico d'a minha neal Cam,,·
ra: hr.i por bem que se lhe passe o seu competente aI ,ará de 1!hysico '1\161' do Reino honorario,
com,exp1'essa deelaração do vencimento CIo ordenado proprio do dito cargo, como se fosse Ph;ysico Mór elfeetivo destle a sobredita data de 26 de Fe"ereiro. de 18). 2, que sou serviao cOJlceder-lhe
por graça e~peei~l!.?sima, que não ,será allegadà
por exemplo, A 1\lesa' do Desemb,aJlgo do Paço
o tenha assim entendido, e f~ça executar com 0.5
despachos Óecessarios. Palaeio do Rio de Janei1'0'- em lide Abril de 18~u. - Com a rubt'ica
. (~ Sua i}Iagesta'de, ----'-AduJ.-se a {l. 163 do Liv, 2·
de Decretos (lil'igido~ ti 1Ifes(t do Desembargo do
. Papo.
., ' .

:Eon.~TO.DE 12 ·D~'Â,Bm.L.
'Manuscripto 4uthentica.

,Attenden'do ao que me l1epl1csentou ManO'el
, Marlins ~erro(}jni de·' OIi-;veÍl<l: bei por bem que
o venoimento! de J)jj) rs. diarios que, .p:e.la ·Real

1821.

175

Ju ta (~os Arsenaes Reaes do Exeroito, Fabricas
e Fundições, percebia pelo exercicio de fogueteide fogos de artificio que lhe man dava,fazer',
CIilAlinue em SQll "ida, a~nda quando cesse este
exel1cicio, <lendo 'desue então pago pela 'Junta
da .Fazenda da Capitania de S. Puulo. O Conde
da Lou'lã, D. JJiogo de l\1ellezes, elc. -Palacio do
Ri0 de Jal~eiro, 12 de Ahril de 1821, -Com a
rubrica de Sua Magestade.-:d'tJha-se a {l. 1,4 v. do
Liv. 2° de Decretos da segunda Repartição do, Tltesouro Nacioltal.

ro

DE,CRETO DE

12

DE ABRIL.

Coll. Braz.

Sendô d-o meu real agrado ~mpliBr as heneficas
providencias eo,m que fui senido oecorrer, por
decreto, de 23. de 1\larço .proximo passado, aosvexames que me consto\.! estarem experimentando os Officiaes do meu Exercito, nas dJfferentes
Estaçõ~s po,r onde erão obrigados a fa'lerenl transitaI' suas pntentes;- e tendo eu ali determinado
que apenas baixarem á minha Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra os dec'retos de n.omeaçUo ou promoção dos ditos Officiaes, ella faça lavrai', sellar e promptiCicar as
respectivas patentes, para subirem assim promp: _
tas ti minha real -assignatui'a, e dellas serem i,mmediataQ1el1'te entregues as partes, pem que estas
.sejão obrigadas a fazê-las transitar pelas differefltes Estações onde ·tem' de 'ser registadas ou a verbadas: mas devendo 'unicamente aplJesefl~ar ~o
nbecimento em fórma de terem pago na Thesouraria. Geral das Tropas
total imp0l'tancia dos
direitos e emolumentos que até agora pcm-avãr:1
em ca:1a hu.ma das soht'editas Estqções separaaa~
me'nle : hei por b~m ordenar que, independentemente da promptificação elas patentes,; e so.mente
em virtude dos decretfls de nomeaçãO' ou prom çao; entrem desde logo os agraciado~ no exercicio de seus postos ~ e gozo dos correspondentes
sordos, expedindQ-se a esse fim, d'a Secretaria
de Estado, offiolo de participa.ção aos respectivos
Chefes 110s mesmos ag-raciaâos, de cujbs soldos,
'q'ue lhes scráõ "aJ)bnados desde a data dos seus
dec'retos, se começaTá desd~ logo a abater pela
Jlecima parte a lotaI imporbncia elos direitos e
emolumentos ([ue sobre tae-s -patentes se achão
ass·ectados. 'Por cruanto 'sou se'rvtdo que, remettendo-s'e da Secrélgria tle Estadb do~ Negocias da
-Gul'!l'I'a !, ';I'hesomaria Geral das Tropas" no princ'ipio de cada ':llez, , huma relação das patentes
'qoe'no decul'S'o do precedenle mez a:li houverem
'baixaélo ela minha re'al as,signatura, 'e se acharem
'pl'ol'I\ptas p.ara se entregarem ilS partes, a mesma
Th'esourar'ia satisfaça a cadà huma das Estações
'o computo que em razão de direilos 'ou de C1ll0"Jumentos a cada huroa dellas deva competir; ao
mesmo tempo que ,las palentes se farú, pela Se-eretaria de Estado, ,remessa ex-o.fficio aos Chefes,
que as devem fazer cumprü', quando pejas partes
nãO' sejão procura'elas, e a cárgo dos ditos Chefes
;fica iohibido-fazê-qas entregar 'aos agraoiados, c
'Pr-()'~oYer' o embolso da minha Real Fazenda,
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quer seja pelo mencionado desconto da decima
parte de seus soldos áquelles que os percebem,
qu$!r seja pelo prompto e simultaneo pagamento
do total l\vanço -feito pela Thesoural'ia Geral, na
fórma acima declal'ada, ãquelles Officiaes que
não percebem soldo pela minha Real Fazenda.
Si!Yestre Pinheiro Ferreira, etc. Palacio do Rio
de Janeiro, em 12 de Abril de 1821.-COma
rubrica de Sua l\lagestade.
RESOI.UÇJ>.0 DE '12 DE ABRIL.

111an uscri p to authen tico.

, João ue Almeiua Brito requer, pretendendo sei'
impossado de 12 bryças de terreno que farão pe.lo lUaréchal de Campo, Francisco l\'Ianoel. da Silva e l\Iello,' marcadas para nelle se e'rigirem 31'mazens pará a Real F~zenda. Parece ao Conselho
que o requerimento dosupplicante e tá em termos
de ser def/!rido, ficando bompreheneli,lo na mercê" quc.·lhe foi feita pela real resolução ele 15 de
Setembro de 1820, tomada em consulta deste
ConselllO, a posse 'elo terreno de que se trata para gozar a respeito delJe do mesmo beneúcio de
manutenção que lhe fôra outorgado ã respeito do
mais terreno da marinha adjacente á sua ehac'ara,
,ou nella comprehendido, porque em fiQ'l a Real
Fazenda. não perde o seu .dominio directo, tanto
no mésmo terreno de que se trata, como no m:lis
lim que .ú supplicante está mahutenido pela provisão junta de 25 de Novembr'o de 1820, emittida por ,'irtude ela real resolução citada de 15 de
Setembro do me mo anno', quando dp.lIe se haja
J.e precisar para os usos publico. Vossa l\Iag:estade porém mandarú o que fôr justo. Rio, 27 de
1\1arço de 1821.
Resolução. -Como parece. Palacio da Boa Vista, 12 de Abl'il de 182J.-Com a rubrica de
Sua l\1agestalle. -Acha-se no Liv. Iode Reg. de
- Consultas do Conselho ela Fazenda~ a [l. 180 v.
DECRETO DE

16

DE.. ABRIL,

l\lanuscripto aulhentico.

Havendo, por decreto (le 17 de Julho de 1815,
concedido ao'naturalista AllenJão, Fredprico SelIon, llUma pensão de ljoo:jj) rs. por anno, em
con equencia de haver começado as suas Yiagens
philosophicas ém algumas partes uo continente do
.BÍ·azil: hei por bem elevar esta pensão a _600:jj)
J'S. annuae., ,pagos a quarteis pela re pecti,a folha do Real Erario, ficaúdo ligado ú mesmas
obl'igações especificadas no mencionado deci'eto.
O Condq dá Louzã, D, Diogo de Menezes, etc.
PablCio do Rio de J aneit'o, 16 de Abril de 1821.
--;-Com a rubriGa de Sua lU~gestafle. -Aclta-se
JL [l. 1 2 v. e 15 do Liv. 2 0 de Decretos da segtLnq.a
;Rcpm·tifão do Thesoul"o Nacional.
AViSO DE

16

DE ABRIL:

'Man"uscripto authentico.

Sendo de absoluta nece idade continuar-se a
.obr,a do o~es cl.efl:ontc do..edjficjo da Pra.9.a ~o

1821,

Commercio, para evitar-se o estrago que o ·mai'
possa fazei' ao mesmo ediúcio: he El-Rei Nosso
Senhor senido que Vm. bJande continuar a mesma obra até onde fór necessario, debaixo da di-'
recção do C oronél encarregado del1a., apresentando no' Real ErLlI'io as ferias para Screm pagas
como he de estilo. Deos guarde a Ym. Paço, em
16 de Abril de 1'821. -Conde da Louzã, D. Dio- _
go. -Sr. J.osé l\larcellin'O Gonçalves,
'DE,ÇRETO DE

16

DE ABRIL.

Coll. Braz. - Delgado.

. Tendo .sido ::oncedidas por bulias pontifiei~s aos
Senhores Reis meus predecessores a percepção,
do dizimo das producções do Brazil com o en- •
cargo de prover a sustentação dos Parochos e
Bi pos, de concorrer para 1\ construcção das Igreias l)arochiaes, e de supprir com os ornamentos
e alfaias necessarias ao cuLto'divino, ao que désde
a mais remota antiguidade era por direito divino
e ecclesia tico destinado e.la prestação; e tendo
chcgado ao meu real conhecimento os gra Yissimos inconvenientes que resultão do's dous methodos até agora adoptados para a percepçãu dos
dizimos deste Reino do Brazil, ou pór administração, 'o'u por arrematação, e os inexplicaveis
males e vexames que por qualquer delles_soffrem
meus fieis vassallos, sendo o primeiro sumuiamente dispcn dioso pelos salarios que àbsorvem
os muitos admini tradol'es necessarios em tão extenso territorio, e raras ,ellCS proficuo pela diffiéuldade de se· encontrar em todos elles a indispensave\ pr.obidadé, e o segllndo' absolutal)1ente
intolera,'eL pelos excessivos lucros que' accumuIão em si e seus socios os arrematantes, o que he
de difficillimo remedio, sendo, os po,'os, principalmente da classe illdigente, ,exados e perseguidos por grande numero de dizimeiros e cobradores que os fOl'ção a a,vGnças e transacções fraudulentas ou excessivas, e os arrastão perante as justiças, fazendo-lhes execuções ,'iolentas e sobrecarregadas de custas exorbitantes pela distancias
dos Juizos e mil rodeios' da cinicana forense, o
'que tem dado causa a muitas e'muito repetidas.
queixas que tem subi.do ú millha real presença,
,apoiadas POl' alguns dos Governadores e Capi~
tães Generaes zelosos do meu serviço' e do bem
publico; e tendo-me sid.o outrosim represcritado
por pessoas instruídas nesta materia, que o meio
- de evitar tão graves inCOllYenientes cria o de se
p'ercebel' os dizimos dos generos que a elles s'io
sugeito , na entrada das Cidade , ViII as , A,rraes .e Povoaçõ.es deste Reino do BraziL, e.ná sahida para fora no mesmo Reí~o daquelles que
não tiverem sido col'lectados na entrada das ~itfs
Povoações, ficando' assi.m livres os cu It,i vadores
de serem inquietados e vexados nas suas propl'ias
llabitações, sem .pI·ompto reCIJJ'So aos 'magistra~
dos e justiças cl?n ~'a os abusos e' ext(!'l'sões dos di~
zimeit'os em tão grandes di tancias de suas moradas; querendo, quanto em mim cabe e depen~e
. do meu real poUer; <lar remedio efficaz e, conveniente a, ,t~o ~rani:l.e ,vexaIJ;l,e dé meus PQ,vos: ~
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confianuo muito na, generosa cooperação dos
meus fieis vass:;J.llos que ~ora mesmo, e obre o
objecto de que se tl'ala, me tem dado provas não
equivocas da sua lealdade e generosidade, desistindo volulI. riamente de contractos' que já ha"ião feito: hei por bem ordenar, como ordeno,
o seguinte:
.
I. o Da publicação deste decreto em ,diante, todos os dizimos em geral e os denominados demiunças- que se acharem em aaminis!ração em_
todas e cada huma das Provincias deste Reino do
Brazil, sernõ percebidos dos genoros de cultura
e criação, que são sujeitos a esta prestação, na
entrada rIas Cidades, ViIlas, Arraia~s e Povoações
cm que houverem cooradol'es desta prestação, e
a que .ão conduzidos, ou para serem "endidos, ou
para su tento de seus donos residentes nas ditas
Povoações.
2.· Semelhantemente se percebel'á o dizimo de
todos os generos a elle sujeitos que se exportarem de humas eara ,outras Provineias, fazendo-se
está al'l'ecadaçãõ nos registos ou Alfandeg'as de
portos seccos, pal'a ser appUcado o seu produeto á indispensavei despezas das respectivas Pro"incias; e os genel'os assim colIectados seráõ
acompa.~hados das competentes guias ou clareza.•
que gr<ttuitamente devem ser dadas pelas pe soas
encarregadas gesta coUecLa, a fim de entrarem
livremenLe nas povoações de outras Provincias a
que forem conduzidos.
. 3.· O assuqar, o'algodão em rama, o. café, o arroz, o tr,igo e o fumo, que são os princjpaes rámos de exportação e. commercio exterior dede
Reinô do Brazil, passaráõ l.i \'rem ente pelas Alfan,degas dos portos seccos, e do mesmo, 'modo entral'áõ na Cidades, Villas e Povoações, ficanuo
porém sujeitos ao pagamento do dizimo na occasião do embarquc dos mesmos generos, cujo pagamento deverú sc<r feitu por aquellas pes oas
que os fi'Lerem embarcar, calculando-se o importe do dizimo pelo preço das compras dos mesmo generos competentemente legalisadas,
.4. Os generos sujeitos ao pagamilnto do dizimo, que 'acLual mente se acharem contractados,
serilõ acompanhados dos competentes documentos dos contractadores, a fim de terem entrada
c sahjda liHe duránte o tempo do contracto, no
caso' de se não prestarem voluntariamente os actuaes contractadol'es a dar' por findo o seu tempo,
hJYendo n l?ompetenLê abatimenLO no seu preço,
como he de esperar, a hem do publico e a ex.emplo
do que generosarnentepraticárão·os contractadorcs
dos dizimos d'esta Provincia do Rio de Janeiro,
bem entendido que ficaráõ de nenbum eIfeito quaesquer prorogaçõe' de contractos de qizimo que se
tenhão feito de L1'Íennios que ainda não pl'inci":
piárão a cOITeI', para que, logo que findal'cm os
tr'iennios que ao presenLe correm, se proceda na
) per.cep·ção desta Gollecta pelo modo que fica decretado.
'J
5. o Sende.' hum dos grandesrl'amos de exporta,ção a carne chal'queada, o sebo, a graxa e os
couros, lJls1lltantes do gado, que por esLe modo
'e exporta da Provindia onde foi criado, ficando
pue da pre~tação do dizimo a que he sujeito; as
T01l\O III.
0
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Juntas de Fazenda respecti vas arbitraráõ o que se
deve exigi.' na exportação des_tes generos como
equi"alente do dizimo do gado que os produzio,
tcndo attenção ás despezas deste ramo de commercio.
6.· O mesmo se praticarú a respeito do toucinbG e carnes de porco tIas Provincias que exportão estes gcneros, que serúõ eollectados na passageul dqs Registos 0\1 Alfandegas de I 01'tos seccos, ou na ,ua sahida pelos portos de mar, ha"endo attenllão de serem acompanhados taê generos das respecti vas guias que mo trem feito o
p;:.gamento, para não ser repetido em a sua en- ,
trada nas povoações.
.
7'· O dizimo do gado vacum, ovei hum, eabrum, mulal', e cavallar, e o dos porcos que sahir' das Provincias em que são criados, será igualmente percebido nos Registos ou Alfanrlegas de
'portos seceos com a de,'ida attenção ao pagamento de ta coUecta, se fosse feita nos lugares da
criação.
.8. o Serú li vre a todos os conductores de gene- , ros o fazerem este pagamento no lugar ou mercado que lhes fôr mais commodo, ficando porém, obrigados amosLrar perante a Junta da Provincia ou de forão culLivados ou na cidos os artigos que conduzirão, em qo.e paragem eIfectivamente satisfizerão o dizimo respectivo, sob pena
de serem tratados como de-encaminbad'lres dos
reaes direitos os que assim não executarem.
g.• Aó Conselilo da Fazenda nesta PrO"incia
do Rio de Janeiro fica competindo o formalisar
as instrucções para a percepção do dizimo das
producções da Provincia, tendo por base que se
concederá bum ab~'limento de dous por cento no
café de serra acima, e hum por cento no
café de serra abatxo a favol' do cultivador, em
attenção ao trabalho, mão de obra, e conrlucção
da parte pertencente ao di7.imo até ao porto de
embarque; êfl1e ficaráõ isentos desta prestação a
hortaliça, verdul'a-, fructas, aves, ovos e outros'
generos miudo que entrarem na povoações pa"
ra o seu consumo 1 e que a respeito da farinha
se fará a al'l'ecadação na razão de 5 por cento, como até agora se pl'aticava. Nas outras Provinc\a:;
deste Reio o do Brazil serilõ formalisadas as instrucções para esta al'!'ecadação, na fÓl'ma que fica
expres ado, ,pelas respecti \'a J untas de Fnzenda.
10. o E porque o principal objecto que tenho cm
vista seja o allivio dos meus fieis ,'assaHos, e con,'enha apurar-se pela experiencia, que o presenLe
methodo, que e tabeleço para a percepção do dizimo, corre ponda ao fim a que me proponbo~ a
sua.d uração erá sómen te por tempo de tres annos, voltando, e ao y tema aotiO'o, (lU conLinuanrIo Opresente systema, como parecer mais com'eniente. O Conde da Louzã, D. Diogo de Meneze
etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de Abril
. de 182 J. - Com a rubrica de Sua [\lage tade.
N. n. En"iúrão"se copia á Juntas da Fazenda; á das Alagôas, em 2 de Junho.
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DEcnETO DE

17

D~

para se executar coD}o nelle se contém. Palacio
do Rio de Janeiro; eml7 de Abril de 1821.Com a I'Ubrica de Sua !I1agestade.

DE ABRIL.

Coll. Brn. .

Tendo a Diyina ProV'idencia abençoado estes
Re!no com o ~cliz nascime?to do l)rincipe 'da
BClra, meu DlUItO amadl? e prezado ueto; e quercndo cu qn ,por tão fau to motivo, parlicipem
tam~em destc incomparal'el favor e elos ell'eito,
da mil~ha. I'eal piedade, quanto fôr compativcl
com a Justiça, aquellcs mcus Ta salJo que ti verão a dc graça ele commelterem crime : hei por
bem fa"el' mcrcê aos presos que se acbarem por
causa' crimes,' J),io só nas cadêas publica do
Districto ela Ca a da Supplicação destarCidadc,
e nas cadêas ela Relação da Cidade da Ba hia e
eu re'pectivo Di tricto, rua tambem nas cad&as
de todas as Comarcas deste Reino do Brazil, de
lhe perdoar liVl'eruente por esta vez (niio tendo
eUes mais partes que a Justiça) todos e quaesquer
, Times pelos quaes cstivr.rem prcsos, Íl excepção
d05 ~eguillteS', que, pela gravidade delLes e pelo
lue COlHem ao sel'nço de Deos e bem da Republica, se- não levem i7.ental' das 'Penas das lcis,
a' aber: blasph,emar de Deo e de sens Santos,
moeda
te temuobo fal·so , matar
I
• . falsa, falsidade,
uu fem' sendo de propo ito, eom espingarda ou
qualqucr outra arma ele fogo, ou dar tiro com
pl'Opositu dc.,matal' ou ferir, posto' que não matas'e nem ferisse; pr·opinação ele YeneDo, ainda
que morte e não haja seguidfl ; morte feita a1ra i'oa amente, pôr fogo acintemente, arrombamento de cadêas, forçar mulher, $oltar os prcsos,
'endo carcereiro, pOl' vonlade ou pei'ta' entrar
em Mosteiro de Freiras com pl'OpOSltQ e fim deshonesto, ferir ou espancar a qualquer Juiz, po -,
to que pedaneo ou yintenario eja, sobre seu officio; jmpedir com efI'eito as diligeocias da Ju liça,
II anelo para i so de força; ferir a alguma pessoa
tomada ás mãos, furto que exreda o \'alor de
hum marco de prata, ferida feita no 1'0 to com
tenção de a dar, e com eifeito e deu; ullimament~ o crime' de ladriío formigueiro _endo pela
terceIra yez pre. o; e condemnaçõcs de açoutes
~enc1o vor furto: e he minha real vontade e intencão
que, exceptuando os cI'imes que ficão declara(ios
c que ficaráõ nos termos orc1inarios da Justiça
todos os mais fiquem perdoados, e as pessoas qu~
por elles estiverem presas em toda as referidas
cadêas, sejão lh'remente solta, não tendo parte
mai do que a Justiça, ou havendo-lhes daelo
p:rrliio as que as poderião accu ar, posto que
nao a accusem, ou con tando, que não as ha para
a porTerem accu ar, ficando comtudo nes-tt: caso
empre .alvo o direito ÍI mesmas parte para a'
poderem accusal', querendo., p~rque a minha ill~eoçã.o ,ll~ perdoar sómente ao referidos presos
a satJslaçao .da. Justiça, ~ não pl'ejudicar as ditas
partes no dll'CltO que lhes pertenceI'; e para se
haverem os d.ito criminosos perdoarlos, serÍlo as
sua culpas '1 ta_s pelos !Juize a que tocar, e julgando e'le perelao conforme a cllas na ról'ma do
costume, li !Ue a do DesembarO'o do Paco o tenha a 'im entendic.lo-, e expeça ~s ordens necesaria para e te real decreto e publicaI', chegando, p la 'ua publicação, á noticia de todos, e
I
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PROVISÃ.O DE

17

Mannscripto

DE' ABRil..

~uthcntjco,

o Conde da Louzá, O, DiQg'o de Menezes, etc.
Faço saber á Junta·da Adrninistl'ação c Arrcca(1ação da Real Fazenda da Provincia de J>el'l1umbuco, que, sendo presente a El-Rei Nosso Senhor
a conta dessa Junta, '~e 28 de iUarco do corrente
anno, em que participa a deliberação que tornou
de dar huma gratiOcaçãq tempol'aria aos Officiaes
dos Batalhões des a Pro vincia, con l'ormanrlo-se
com a, proposla do,Go"erni.tdor e .capitão General: be o mesmo augusto SI,nhor sen'~do approI"ar a sobrcdita rleliberaç~o, visto ser ella co{\fCill'me ás suas palernaes in'tençõr.s, como se "ê
dos decretos de 7 de Março, I 1 C 22 de ,\ hril do
corrente ao \), que incluso se remettern. pal'a
que a Junta os ponha cm' inteirO' "Vigor. O que
se particip.a .', Junta para sua intelligellcia e lIc-"ida execução. José Gomes Leãu a fez 110 B.io fie
Janeiro, cm 17 de Abril de.1821.-João Carlos
Corrêa Lemos, no impedimento do Contador
Geral, a fez escre\'el'. - O Conde da LOIIZã,
D. Diogo de l\lenczI'I'. - Exim/tidn do Lit,. de
Reg: das Ol'den.> expedidas á Junta da Fazendn de
Pel'nmnúuco, a fi. 28. '.
DECRETO DE

22

DE AnnIL.

l\~anl1scripto 3111.benlico.

Tendo, pelo' meu real decreto da data de te,
nQmeado para Seeretarios inlerinos no Governo
provisorio que por minha au encia deixo e tobelecii10 neste Reino, o Marecbal de Campo Carlos
'Fredel'ico de Ca ula, na Repartição da Guerri.t ; e
o Major-General da Armada, l\lanoel Antonio
Farinha, na };lepartição da Marinha: hei por bem
que cada bÚOl delles, pelo seu respecti vo exercicio, perceba o orde\lado de dez Il,il cruzados,
que .lhe eritõ pagos a quart,eis pdo meu He~l
ErarlO, e p~a competente I {olha de ca la huma
das ditas Hepartições, com "encimento d" dia
em que entrarem nas suas funl:ções. O Conde da
Louzã, D. Diogo ue Menezes, etc. Palacio do
Rio de Janeiro, em 22 de Abril de 1821. -Com
~ rubrica d'E/-Rei Nosso Senhor. -Exü'a.hido elo
Liv. 6° d~ Re". dos Decretos dos annos de 18~w a
Ouiuú'ro de 1821, a. fi. 150 'D.
DECRETO DE

22

DE A.BRIL.

l\lanúscripto aUlhcntico.

Tendo acontecido o horroroso atteiltado p,'aticarlo por peners()s sediciosos e amotina:dol;es ,
que ousitrão arrastar muitos dos meú's "a sallos,
a quem alucinárão e seduzirão, levando-os até o
ponto d,e bradar na Praça publica do COp1merció,
que só quel'ião SOl' regidos 'Pela Constituição de
Hespanha interinamente, c em quanto não chegas-

ANNO DE'182I.
e a.que sOe estú fazendo em Portugal, faltando
ao solemne jura:nento q4f todo havião prestado,
leyantalldo-sc assim com lOauuita rebeldia contra
a minha real autoridade e sobeI'ano goremo', que
não póde som-er outr~s mudanças se não a- que
se estabelecerem pela futura Coustituição de Portugal; e senuo autores da perturbação da tranQuilJidade e segurança p.ublieá, e causas dos de~ trosos factos que succedêrâo, e não deyenuo
ficar impunidos delictos de tanta gravidade, e que
ex.igem prompto ca. tigo para reparação dos 'males
causados, e para evitar que se commehão outros:
sou senido determinar 'que o Desembargador do
. 'Paço,- Lucas Antonio l\lonteiro -de Barro ,proceda jil e sem demora á de\'assa ;'sem limitação de
tempo c numero determinado de tcstemun has, e
logo que se bouyercm inquirido as nece-sarias
pal:a serem pl'O adas estes crimes, a reme('\;crá.
ao D.escmbargador do 'Paço Peuro A.lvares Dirüz;
o qual, c.omo Jl1iz Relator da Commissãv que
bei por bem erear para este fim, depois de preparados os autos, ouvidos os réos com a defeza
que. lhe be permittida por direito natural, os
se}1tecêe em Relação em qualquer dia, po to que
f'eriauo seja, ,'crbal e summariamente, tendo por
A,djuntãs o sobredito De embargauor do Paço
Lucas Antonio Monteiro de Barros, e os Desemhargadores da Ca a da Supplicação, Seha tião
Luiz Tinoco, Antonio Corrêa Picanço, Jose Navarro de Andrade, eJoão Jo é da Veiga, na preença do Chanceller que sene ue Regedor, e
com as istencia do Desembargallor do Paço, Clemente Fcrreira França, como J~iudante do Procurador ua minha Real Corôa é Fazenda. e pro-'
ferindo se!1tença final como fôr de direito ejnstiça,
O Desembargador do Paço encarregado de procedei' a esta flévas a no'mearil para Escrh'ão della;
d'entre os da Casa da Supplicação, o que lhe
parecCl' mais aptO'. O Cbanceller da mesma Ca a
da Supplicação o tenha assim entendido e faça
executar. Palacio da Boa Vi ta, cm.22 de Abril
t1e 182t.':"""'Com a rubrica de Sua Magesl:ade.A cfta-se no Liv. 1° de Reg. das OrdiJhs Regiás da
Casa da Supplicaçãó, a {l. 277 v.
DEcnETO DE
I

22 ~E

AnnlL.

Col!o J3,,'az,

Sendo indispcnsavel pro,'er acerca do governo
e admiui tração ue~te Reino do Brazil, donde me
aparto com vi vos sentimentos dc saudade, voltando para Portugal, por exigirem as actuaes
circuustancias po\iticas ennunciadas no.decreto
de 7 de NJ arço do corrente anno; e tendo eu em
,ista não ó as razões de publica utilidade e intcresse, mas tambem a.particular consideração
que merecem estes meus fieis vassallos do Brazil ,
os quaes instão para que eu estabeleça o goyel'no que d_eve regê-los na ~i~b~J ausencia, ,g em
quanto nao c>leg'a a Cons~ltll1ç~/(), de hum modo
conveniente ao estado presente das cousas, e á
cathegori politica a que. foi elevado este paiz, e
capaz de consolidar a ~rosperidade publica e particular: Lci por bem e me praz encarregar o go-
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v·erno gcral e inteira admini tração $la todo o
Reino l!o Brazil ao meu muito amado e prezado
filho, D. Pedro de A.lcantara, Principe Real do
Reino Unido de Portugal, Brazil e A Iganc
constituindo-o Regente e meu Lugar-Tenente,
para gue com tão preeminente titulo, e ~cgundo
a instl'Ucções que acompanhão a este decrcto e
vão'po.r mim a~signadas, goycrnç na minha auseMia, e em quanto pcla Constituição se não
estabelece outro systema elc regímen, todo e.tc
Rcin o, com sabedoria e amor dos povos: pelo
alto conceito que formo da'sua pl'Uelencia e mais
virtude, vou certo de que na' cousas do Go "ernu, firmando a publica seg'ul'ança e tranquilliuadé, promovendo a prosperidade geral, e c01'l'espondendo por todos 0- modo ~s minhas esperanças, se haverá como bom Priocipe, amigo e
pai de tes povos, cuja saudo a memoria leyo
profundamente gravada no meu coração, e de
quem tambem espero que, pela sua obrdiencia
ás leis, sllgeição e respcito ús autol'idades, me
l'ecompcnsaráõ' uo 'grande ~aeI'ificio que faço eparando-me de meu filho primogenito , meu herdciro e successor do trqno, pàra IIl'o dei ar como
cm penbor 'do apreço que delles faço, O mesmo,
Principe o tenha assim entendido e execlllarú,
mandando expedir as necessarias participações.
Palacio da Boa Vista; em 22 de A.bril de 1821.Com a I'Ubrica'de Sua ~lagestade,
'
INsl'RlJcçÕES a que se )'efel'e o men real decreto aci,ha.

O Principe Réal do Reino Unido toma o titulo
de l)rincipe Regente e meu Lug'ar-Tenente no
Govemo pro visaria do Reino do B'rªzil, de que
fica encarrcgado.
.Neste Goyerno serú o Conde uos Arcos l\linistro e Secre'tario de Estado dos Negocias do Reiuo
do Brazil e Negocio Estrangeiros; O Conde da
LOllZã, D. Diogo de Mcnczes, IIlini~tro e Secretario de Estado dos rJegocios da Fazenda como
actual he; erúõ Secretarias de Estado interinos:
o Marechal de Campo, Cados Frederico de Caula na -Repartição da Guel'l'a; o !\lajor General da
Armada, Manoei Antonio'Farinhà, na Repartição
da Marinha.
O Principe Real tomará as suas resoluções em
Conselho, formado dos Ministros de Estado e dos
dous Sccl'etarios de Estado interinos, e as suas
determinações serúõ referendadas por aquellc dos
Ministros de Estado, ou Secretarias ua competente Repartição, os quaes fiearáõ I'l'spollsavcis.
O Príncipe Real ter,á todo os poderes para a
Adm~nistração da Justiça, Fazenda e governo
economico ; poderá comD1utar ou perdoar a pena
de morte aos J'éos que estiverem inCllJ'SOS neUa
por sentença; I'esol.verá todas as con ultas reJati vas á adminj!ltra~ão publiea.
, Pl'ove~'á toaos os lugares de letras, e ameias de
Justiça ou' Fazenda que esth'erem vagos, ou "enhão a vagar, assim como todos os empregados
civis ou militares, entrando logo, por seu decreto os nomeados, no exercicio e fruição dos seus
lugares, ameias ou empregos, depois de pagar
os 06V05 direitos, ainua quando os rcspecli vos
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,,
diplomas devão ser remettidos á minha real assignatura, por serem dos que exigem esta formalidade, a qual nas cartas e patentes será indispel}savel. Para a prompta expedição deltas poderú o
Principe não só assignar os alvarás, em. "irtude
dos quaes se passão as cartas, mas tambem concedeI' aquellas dispensas que por estilo se .co.nc.edem para os encartes.
Igualmente proverá todos os bendlcios.curados
ou não curados, e,mais dignidades ecclesiasticas,
ii excepção dos Bispados, mas poderá pl·opôr.-me
para eltes as pessoas que achar diglla .
·Poderá fazer guerra oITensh'a ou defeosi.va coo...
tra qualquer inimigo qlle atacar o Rein.o do Brazi!, se as circun tancias forem tão urgentes que se
torne de summo prejuizo aos meus fieis vassallos
deste ,Reino o .esperar as minhas reaes ordens, e
pela mesma razão, e em iguaes, cir'cunstancias ,
poderá . zer tregoas, ou quatquer Lratado provisorio, ,com os inimigos do Estado. 'Finalmente, poderá o Principe coo ferir ~ como
graças honol'if1das, os Habitos das tres Ordeos
Militares de Cbristo, S. Bento de Aviz, e S. Tia- '
go da Espada, ás pe,ssoas que julgar dignas desta
distincção, podendo conceder-lhes logo o mo
da insignia e as dispensas do estilo para a profissão.
.
No Caso imprevisto e desgTaçado (que Deos
não permilta que aconteça) do faILecimen.to do
Principe Real, passarú 10 0 0 a Regencia do Reino
do 'Brazil ii Princeza Real sua esposa e minha
muito amada e pre.zada 'nora, a qual governarú'
com hum Con elho de Regencia compo.to dos
,Ministros de E tado, do Presidente da 'Mesa do
De embargo do P~ço, do Regedor das Justiças,
e dos Secretarios de Estado interinos nas Repartições da Guerra.e Ia.rin ha. Será Presiden te deste
Coo elho o ~~inistro de Estado mais antigo, e
esta Regeucia goza:-á das mesmas faculdades e
autoridade d.e que gozava o Principe Real.
Palaeio da BQa Vista, em 22 de Abril de 182i.
- REI com g·uarda.
DECRETO DE

22

DE A-ll,RlL,.

CoI!. llraz.

Subindo hontem ii minha re.at p'resenç:,t numa
representa. ãü dhelldo scr do povo, por meio de
buma,deputnçüo formada d{)s Eleitores das Parochias, a qual mil as egurava que o po,'o exigia
para minha felicidnde e delle qQe eu de,terminasse
'que de Qontem em diante· este meu Reino do Brazil fos e reO'ido pela Constituição Hespanhola,
. houye então por b.em decretar que es a Constituição reges~e até a chegada da Constituição, que
sabia e oceO'aJameott: estão fazendo as Côrtes
convocadas na miuha muito nóbre e leal Cidade
de Lisboa; observando-se porém hoje que esta
l'eprc en ação era mandada faze.r por bomensmal
intencionado, , e que quelião a anan~hia ,. e Tendo
que o meu povo se con erya, como eu 1I1e agradeço, fiel a juramento que eu com elle ele comm'um accOl'do prestámos na Praça do Rocio no
de FeTereiro do presente anno: hei por
dia 26• •
I

bem determinar, decretar e declarar por nullç> tod~ o acto' feito hontem ~ e que o Governo provisol'Ío que fica até a chegada 'da ConstiLuição POI'tugueza sej~ da fórma que determina o outrd decreto e instrucções que mando' publicar com a
mesma data <.Teste, e que meu filho o Principe Real
há de cumprir e sustentar aLé chegar a mencionada ConsLiLuição Portl,lgueza. Palacio da Boa
Yista, aos 22 de Abril de 1821. ~ Com a rubrica
de SU,a iIlag.estaéle.
DECRE1:0 DE

22

D.E aRRIL.

Coll. Bl'az.

Hayendo cu já, por decreto d~ 7 de Março proximo passado, concedido a.os Offieiaes·<lJl Exercito !lo Brazil, das classe~ de Major até Alferes
inclusive, o augmento de soldo indicado na relação que acompanbou-aquelle )decl'eto, igualando-os aos das mesmas classes rio Exercito PartI
guez; e sendo já então da minha real intenção estender esta mesma. graça a todas as cla~ses e p'raças, 10~0 que as .circunstancias o permiLti?sem.: ,
hei por bem que cm geral todos Ol.' Officiàes, Officiaes Inferiores ~ Soldados e mais pra?as do exer~ilo do Brazil, tenhão, da publicação deste decreto em diante, os mesmos s'oldos e etnpas que
vence a tropa do Exercito de Portugal. ,Si! I'estre
Pinheiro F.el'reira, etc..Palacio rio Rio de Janeiro,
em22de Aht:il de lS2I.-COm a rubrica de
S,ua Magest<lde.
DEcimTo DE

23

DE A.BRIL:

Manuscripto authentico.

Estando yago o lug'a'!' de Escri I'ão da 1\1 esa ÚO
Real EI'ario, por haver annuido á supplica que.
me fez ~Ianoel Joaq\Jim Nogueira da Gama, aquelJ1
fui servi.do nomear Cons.elheiro de eapa.e espada
.do Conselho da Fazenda; e, ottendendo ao mere,cime'nto e pl"estimo do Contador Geral, João Fcrreira da Costa Sampaio, e aos serviços que me
tem feito no Erario de Lisboa, na Junta dn Fa.,
zenda da Babia, de que foi Deputada Escrh'ão, e
neste Real Erario, onde foi empregad9 pouco
depois do seu estabelecimento: hei por bem conferir-lhe o lugar de Escl'il'ão da Mesa do mesmo
Bra~'io, vencendo'o ordenado que .compete a éste
emprego, e que lhe serú pago pela folha re peetiva, sem que esta mercê que lhe faço possa ser'Vir de exemplo aO.Q Ajudante.s do Thesoul'eiro
Mór e (lo Escrivão da l\Iesa do Real EI'ãriQ, que
ora sencm, e no futul'O servirem, cm prejuizo
dos Contadores Geraes das diversas Contadorias
do Brado, pois que seniõ aLtendidos para seus
'accessos á Mesa do Real Erario, seg.undo a ant'guidad~, serviços e merecimeqtos que tiverem,
as im como os ,\judantes do Thesourt:il'O Mór e
do Escrivtio da M.esa poderúõ taml.:>em concoi'reI' com os que se a.eharem habilitado. para Coqtadol'es Geraes e1l'ecth'os de qualquer ~as,.conta
dorias, no caso de 'Vagar. 6 Conde da LoufLã, D.
Diogo de ~ipo.ezes, etc. Pa,lacio !lo Rio de Jane~-

ANNO DE 182 •.
1'0, 23 de Abril de 1821. -.Com a I'ubrica d'~lR,ei. - A cfla-S! '(I p.. i {t-..,.do Liv. 2' de" Decretos da
segunda Repartiaão do The~ouro. .
•
pnoCLAlIIAçAÕ DE'

23

DE ABRII..

Coll. Braz.
El~nei aós habitantes do Rio de Janeiro.
Quando' ~u, 'sol1icito .Ia vossa segurança, tr;n'quillidarle e prosperidade., estab,elecia com cU.'cunspecção e madureza o Governo que devia reger-TOS depois c1a minha reti"ada para a nobre e
leal Cidade de Lisboâ, para onde exigem circunstancias ponderosas e politicas qué eu traosfira a'
séde da monarchia , e enc,'ITegava o meu muito
amado c presado filho o e.rincipe Real, da RegeQcia deste lleino com amplos poderes e com instnfcções sufficientes, capazes de produzir e pro'mover o v'osso. bem e feliGidade geral, e correspondentes aos fins porque o levei ii cathegoria
pplitica com que se acha, e esperava que a vossa
saudade pela minha ausencia se modera~se, deixando-,'os o herdeiro e successor da monúchia,
de cujos bons desejos e virtudes confiav'a a vossa
prosperidade, vejo com muita magoa e desprazer
que pessoas mal intencloQadas, allueinando e seduzindo alguns de "és, pretendêrão que se proclamasse a Constituição He panhola, para ser
guardada desde já contra a solemne proclamação
do dia 26 de Fevereiro do corrente'aono, e jUl'âmento que' eu e todos "ós p!estámos de se obser1'31' a que se está razendo em Lisboa.
I>OItuguezes, esta sediciosa machinação ft!iLá 'á
face dos Eleitores das Pal'ochias, teve pOl' fim
iIll}dir-vos com a suppo ição da representação aacional; estes perturbadores da ordem publica e
raútores ca anarchia abalúrão os fundam ntos da
monarchia, postergúrão a fé e santidade do.j uramento' que todos démos, quizerão- perverter e
corr·omper a fidelidade da tropa, e attentárão Contra a minha real autoridade e Governo estabelecido, que não póde nem deve soJ];rel' outras mu<lanças senão as 'que legalmente se estabelecerem
na Constitu-ição q'ue se fizer em Lisboa pelas Côrteso Feliztriente não forão avante os seus sedicioaos projectos, porque o corpo militar não quiz
-apoia-los nem defendê-los compromettendo a ua
hon 'a e fidelidade; felizmente, pçla beI? regulada'
diSCIplina e moderação deIle, se acautelárão paix?es e furo(es de partidos gue podião até produzir motins fUl'iosos e ue muito mais funestas coosequencias; e felizmente este pernicioso veneno
não tem in'ficionado senão hUqla peqJ.lena parte
dos 'pu:us v,assallos. Affastà·i-vos dos p·cr.versds
que COO} fios sinistros ábus50 ua vossa credulidade e ,.os enganqa malie;os1il:9J'lnte com a vogtac1e gera~ da 'naç~o, qU'lndo eIlê! he ~ómenté a
dos amotinadores, que, no ~eio de concursos Je.rant~o vozes tumultuosas, ~l!-e outro machina1menl~ aei)mpanhão-sem int1!lligencia do que elIas
desis'não. ACflutelai-vos desses per/idos; ide procurar j conselho oa prudencia dos cidadãos bem
mnl'Ígerados; a tI' nquilJidade na justa observanci!l das leis e no c~idado das !iutoridades que ,'i:rOMO UI.
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gIa0 t e a vossa propr-ia segurança e de vossas faroilia no desvio de ajuntamentos clandestinos e perigosos.·
.
, Portuguezes! só he patriotismo aquella heroica
, paixão que tende ao bem c gloria da ~atria; e
quem offende as leis e o. publico sO,cego e se constitue arbitro do Poder Supremo, não be amigo •
do Estado, antes concorre para 'a sua mina. IlIu~ ,dirão-1'os. com direitos que ~ão vos competem'
os Eleitor~s das Parochias só os tinhão para a
eleição dos de Comarca, e () povo nenhum mais
tinlla depois de eleitos os compromissarios. Descaoçai tranquíllos na sabedoria e firmeza do Goyel'nO, na execução das lei e na pratica dos vossos deveres, e esperai as uteis reformas e melhoramento das mãqs dos que a podem dar; esperai que a ConstiLuição que se,está fazendo sobre
bases solidas e legaes, venTla estabelecer a liberdade que be compati vel com às leis, e consolidar a vossa prospe.ri,lade e de torlo Q Reino Unido. A liberdade que não he assim regulada degenera em lic'ença e produz a anarchia, o maior de
todos os male . politicos. Confiai nos cuidados do
Governo, na b'enevolencia e prudencia de meu
muito amado e pre qdo'filho o Principe Real; vivei seguodo as regras que vos prescrevem as leis,
e sereis felizes, como "OS deseja o vosso Rei, qu.c
-vos tem regido éom suavidade e amor verdadeiramente paternal. Palacio do Rio de Janeiro, em
, 23 de Ahril de 182 I. - R"EI com guarda.
pnOCL!l\f.\ÇAÕ DE

23

DE ABRIL.

eoll. Braz.

El-Rei ao Corpo Militar desta Côrte.
O valor e a.discipli'na tem sido sempre a divisa

dali vossas arma~, e a hoora e o brio os vossos
brazões. Com est!ls impenelraveis escudos haveis
marchado sempre aos campos da gtoda, e, derrotados os inímigos da Patria, tendes vindo 00bertos de louros receber 00 seio deHa os mais gener·osos c energico agradecimentos: eu e essa
mesma Patria ,o-los damos hoje pelo nobre e di creto comportamento com que, escutando só a
'voz uo devCI' e não a das paix.ões e partidos, suf-foca tes a di eordia; os louros que e ganhão pelas .'ictorias alcançadas contra exerci tos poderosos que pretendem opprimil' o Estado, não são
mais "içosos dos que 0'- adqllil'idps por haver poupado o sangue dos seus concidadãos, firmado a
publica tranquillidade e sustentado o decóro do
J'I'OOO e imperio das leis. A "ossa honrosa profissão tem os audavei fins de salvar o E tado das
aggre~sões dos seus inimigos; e tanto o são os
e~tranho', como os que internamente o pretendem lacerar com discoltli5s, e rasgar-lbe o seio
com facciosos parlillos: vós oi cada vez mais
benemerito da Patria; eu e ella, torno a dizer-v03
elogiamos e agradecemos a honra e fidelidade com
_que vos portastes, recusando proteger motins e
_tumultos, e guardando inviolavel e reli-giosa- '
,mente o juramento que todos ha viamos prestado.
E~pera do vosso brio e patrioti mo a continuação
de tão louva\cl conducta OSoberano que vos ama
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Í82
c tem êmpl'é di' ting'índ'o t, fi. p'á'grfa 'a's~usràda ;d'C -p'cirk 'que úéfinúfn emp'regãdó pubficb l>0ssa, rcr
irltes'ti'n'as que ger~q ll'alnnóst, aesas- 'llscra% 'Com "êóctiueú't em, 'sua I\e'pal,tição
enten dend o muiespecialmen te e's'~a'p'ro'hi'biçao 'com
três e males incalculaveis, e lodos os 1'ossdS .con
'cid.àdãos l.n'clO~OS 'c1h 'ciób'Ser aç)ifo,'dã pá'z.~ óêeÁ"o " os mandadorcs rle' qualquer o.fficina, O qile assim
puBlico, Sede 'fi rOles e 'cô'tJs'tiiofes na ho;fi'râdá reI. participo a Vm, ,pal:a q.ue o faça presenté na Junsolução 'qúe tdmasteS'; 'e á minha 'párl'lculàr co'/1,- ta, e se fhê dê ii mais 'prompta execução. Dcos
fiauça 'e a 'estima, 'regósijó e agrade'c'ib1en'to"pu- guarde a Voo. Paço, 28 d'é A'bril de 182), - Carlos Frederico de Gaula. - Sr. l\ianoel Carneiro
blico, sera'd recompensa 'mui gditá '<I'OS vosso
corações, só ctíbiçosos dll vel'c'Iáaelra gloi'ia, 'Pálaci.b
de Campos. -Acha's~ a fl.,54 v.' do 'Liv. 4°. dos
elo Rio ele Janeiro, 'em 25 de AbéiJ. d'e 1821 ••....!- -s:t'!Jiso:~ dihgitiós ti'Junta da FflzeÍlda iiQ Al'se'n'al do
-:Exercitb, lJiíl'lh:iéhs e'Púridições/
R~l Co~i. gual,oa.
co'n,~1soes

ALVARA' DE 2l~ DE AllRIL.

D'ECRE-T,O DE

G\.JU. Bl:az.

29

DE AnnN...

CoU Bl'az.

'.

Eu ~l-Rei [aco sâbe~ aos que o preserúe 'alvara
virem, que Jte~do 'consicl'er:aÇão ú reI 'e5entaçãb
el? que se. áchão , e empr'eg'os, a q e, SãO,dr.SWHidos os Brjgadci'ros dos meus ;Reaes Exercitas, c
. querendo honra-Tos e dlstingiti-1os : hei por bem
e me praz que todos os'quc ai:tualmenle se .~chãr
no refeI'i,do po~to, e os Çlue daq,ui em diai1Í:e Iro~
rem a clle pro!TIovido~" te~bão 'o tratamento de
Senhoria, 'e assim Je ~he.~ falle e'escreva.
I
.,
I
.... ' .,.' erc
'i
E, este se cumpnra
,c'omo
ueII"
e se con{em,
pado no Palado do IÜo eÍe ~aneiro, 'em 24 de
Abril 'de \ 82'1, - REr com gual'cTa: - gil"e5tre Finheiço fcrreira,"- Com os 1.;eglstos competentê~,
,

Que'r'enJo, s'em demora, 'ablen'der ús necessi- .
dades dos habitantes das Pro'vincias centraes dcs'te Rein,o ao ':Bra;íl, para,,'que.' possão prosp~rar
(lm se ps estalJelecimentos de agricultur,a, de cria- .
J9.ã? e dc ind'u,stria, de que tan to d'epende a riq e:'
za nacional: hei pOI' bem ordenar que da data
deste meu· decreto em diante se não cobrc d,ireito
~dJgum do sal na, sua êntra~la e ''p'assagem p~los
,registos ou Alfandegas de portos scecos, cessando
de todo o- p~gamento de ,50 rs. qul'l até 'ao pre'sente se exi'già por' cada hum alqueire; e bem 'as.Sill;i qualc{uer 0l,1tr3. imposição çom ,gue,Por algum
titulo ou !:dotivo se ache nas differente$ Provincias'
centráes prierado çste genero de absoILj.ta,n~cqs
·sidade. q. Conde da Lo'li,za, 'D. Diog~ de 'l\)eneAVISO DE 26 DE A:llRIL.
zes, etc. rálacÍo elo Rio ~Ie IJaõeiro, em ?o9 de
Manuscripto aulbentico.
AI:íl'Íl de' 1.821....2... Com a rubrica do Frin/cipe Re..:
",,:',.:.'...;.'.:...'_:....:I
' O Principe Reg~nle ~1Ç- senido que
a Real' ,gc\lte:.
'Junta da Fazenda do A·rsenal elo E}lerci to, Fabriças e 'Fu'ndiçOes haja de 'felIíetl'er'a lesta SecreFR-OVISÁ().,VE 4 DE !\fAlO.
taria de Estado tIos NegoéÍfls da Guerta, rpara
l\farius'c~ipt:o!a'uthen lic b.
ubir a presença dê Sua AJtez )leal .• as contas' e
balanço elo Estado do mesmo Arsenal, fazcndó- .• O Gon,de 'da Louz~', D. Diogo d 7Menczes" et~.
as 'apromptar dentro de quatro dias a ,coQtar (10 .Faço saber' a Junta da Fazenda da CapitanIa de
de amanhã 27 do corren.te m~z de Abril. ~gual )Iinas ~eraes, que tendo EI-Rei '1'\osso Senhol'
mente determina Sua Alteza Real, que a Junt'a ,concedido; por decreto, de, 16 de Abril ultimo,
(Jê logo as providencias que forem precisas. para _ao naturalista rredel'~co Sellow huma pensão de
que se não comp('em géneros, ou quaesquer ar- ,60o:tj) 'r,s. por ânno, afim ele sc oeclfrar 'cm algutigos, para se fazerem obras que frquem por ma!, 'Viagens ~ explor~ções. philos~phicas p.0r dipreços taes que sc possão achar-mais bal'atàs com- _"el'$as pártes do Brazll: fOI outrosHn scrndo õepraudo-se os mesmos objectos feitos fóra do Ar- tel'lnina' que por essa unta receba o dinheiro
enaL O que as im participo a V.\I1. para que o -que lhe. fôr necessado e' mostrar tel' vencidota ti:faça logo presente na ;Junta, e se lhe dê irrime- 'tiUlo da men cion'ada ' pensão, o que ha de fater
constar pOl' 'güi,a, ~u documento leg<\lÔ1ente exdiàt,a e pontual' execução. Deos guarde a Vm.
Paço, em ~6 de Abril de 1821. Carlos Frederico' pçdido pela -Estação que tiver feito o ultimo supprimento. O que assim terá éntendid9 e ex,ecu:• J de Caula. -,Sr. l\Ianoel Cal'Deiro de Camp·os. ...:.... A cita-se a· fl. 55 v. do L iv. ·n. 4 dé Rego dos Avisos ,tará 'comp nesta se declara, participando <\0 Re'àl
di1'igidos d Junta da Fazenda do Al'sCnal do Exer- ;ErariQ tudo quanto a esle respeito praticar. ·Lu.iz
de A)meida Cunha a fez 'DO .Rio de Janeiro,
,ito, Fabricas e FUl1diçfies.
4 de ~laío de 1821.-João José Rodrigues Varei,I~O a-'fez escr~veí:. - C 011 de ela Louzã, p. Diogo
AVISO DF., 28 DE ABRIL.
de Ni~ne~es. - Extrahida a {l. 52 .do 'Liv. 6° de

em

Manuscripto authentico.

O Principe Regt;nte '}le servido que la Réal
junta da Fazenda do Arsenal do ;exercito, Fabricas e Fundições, expeça quanto antes ás' coúvenierités ordens as Estrrçõés da su.a dêpébdeociá,
tanto dentro do Arsenal como na Ca a das Armas
na Fortaleza dn Conceição e Fabrica aa, Po!Yol'a,

Reg. de Provisões expeçtidas pela Contadoria
da segunda Repartipao do Thesollro.

.

,

.~..t.

PRÓVISÃO D'E

5

G~rat

"

';E MA.IO.

Mannscripto anlh~~tico.

I"

()'Con'de'da'Louzã, D. Diogo de ~lenczes, etc.

AM"'NO .DE is!1l.
1"aç.o 'saber fá J'I1õ·~á -da Real Fa,zendà da 'fraFitáfli'à •
.do l\iaranhã9', que'bávend'o'ElI-Rei NoSM Senhor,
por /iDa l'eal .reso'lução dé '22 de IFéve)'e~ro d'0 CPl'J'ente ao no "tomad'a sobre' eon-sulta da (Real J"ui;1ta
do Cpmme'rcio" A'gricultur'l, Fabi-i::as e Navegalí.
r.-ão .desteIReino, d'etermina'ao que, p-'ll'lla IsegUl ança ela rnave~ação para essa Pro,vincía, se cáQStruis'sem dous fnTlÍlés, I}ruffi l1a Ifha de Sari'ta An oa
e outro 'na Vigia ,da Bahia 'de 'S. MárC'ds': he o
Principe Real do Reino ítJnido·, 'R'e~~nte do Brazil; serviao ql'1~ a 1Junta ponha á disposição elo
Go'Veroador e Ca'pitão ·General as quanttas necessarjas para (aquc\la obra, .ficando apr'licado para
lphgaqlent'o do 'que com 'elJ'a ttespender a Real
-Fazenda, o l1endimento liqui1do; tias contribuições
<para os faróes ~ quando se cobrarem nessa 'Pro':
vincia, depClis de extrahido deHas o que diariamente se despender. com a sua manutenção. O
que a Junta assim executará. José Gomes Leão
a' fez no Rio de 'JJneiro, êm 5 de Maio, de 1821.
-João Carlos OOl'rêa Lemos, no impedimento
do Contador Geral, a fez escrever.-Coode da
I_o u'zã , D. Diogo 'de Menezes. - Etelmhiúa do
-Liv, de Reg. dtts Ordens etepedidas á JUTJ.ta da Fazenda do lIfa~arihi1o , la fl. 15 v•.

7

'RESOLUÇÃ.O DE

DE ·MAlO.

M'anuscripto a'ú'tnentico.
I

,

C~tano Francisco I_umack de Mello, Escrivão
da ~Iesa Grande da All'andega de Pernambuco"
em que Iped'e a sobreviv.encin d.o mesmo ,ameio
para seu filho que 11lê suocedel'. Pal1ece ao Conselho que, .sendo,inteiramente dislinctos o omcio de primeiro 'Escri v,ão da,l\lesa Gra'nde da Alfandega d'C Pernambuco que serve o supplicante
Caetano Francisco_lAImack, e o de segundo Escri"ão da m~sma Mesa, cuja mercê se acha conferida por V.ossa l\iagestade a 'Bern'araino José da
Cu~ha, não ha embaraço para que se ,'eritique a
sobrevivencia do primeiro, já consultada a Vossa
1\1agestade, entendendo-se esta nova" merc~ da
sobreviyencia requerida pt'r Lurnack (quando
Vossa Magestade se' digne de a fazer) segundo 11s
clausulas do decreto,de 19 de l\laio tIe 1818,'e islío
he, que o sobre"ivente do dito offi~io de p~imeirQ
Escrivão da Mesa' Grande da Alfandega tIe Pernambuco só possa ha"eros emolm:nentos'delle em
commulJl e repartidamente com o dito, segundo
E~crivão recentemente creado.para a mesma Me~
sa, cessando immediatamente o or,denO'do de
')o'o:t/:J 1'5. que Vossa l\iage tade entretanto manda
• lJonferil' pelo sobredito decreto ao mesmo segundo Escriv~o. Vossa lUagestade mandará o que fôr
serv-ido. ,Rio de Janeit'o, em·21 de Abril de 18~.H.
Resolução. - Como parece. 'Palacio ,do Rio de
Janeiro, em , de Maio ,de 182 I. ----'Com a rubrica
de Sua Magestade. -.:feita-se no Liv. ,Iode Reg.
de Consulta do ,.Gonselho.da FazendJ' -a ·fi. 181.
•
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DE MAIO.

Manus~riptô authentico.

O 'Conde da Lou'l.ã, D. Diogo" de l\l'eneies,

1-83

etc. Fa'ç'osaber á 'junta do Real Fazenda da Pro...
'l'incia da!> A~ag0à'S; f.jlile, :\.laV'eRc\:o Sua l\iagestade
determinado, por de.creto ele 16 de Abril do 'presente anno, cujo exemplar acharú incluso, que a
arrecadp.ção dos dizimo \lO Brozil fosse temporariamente feita pelo methodo nelle mesmo enunciado; se faz preciso que a dita Junta, sem perda
de tempo, não só passe a dar-lhe inteira execução'
e 'formalise as instrucções com que se ha, de pôr'
~m pratica este novo systema de cobrança dos referidos dizimas, m'as tambem remelta á 1Uesa ao
Real Erario huma copia deIlas acompanhada das
razões' c [lInoamentos que teve em vista, niio s~
esquecendo outrosim de apon tal' o lucl'o-ou diminuiçi\o presumivel que poderá ter esta rena a, e
se aos ,povos ve~ com etreito ser mais suave e
cDm'modo o seu 'pagamento. O que se cumpra.
João Victoriano Colono a fez no Rio de Janeiro,
em') de 1\1aio de 1821. -Jqão Carlos Corrêa Lemos, no impedimento do Contador Geral, a 'fez
oscre·ver. - Canele -da Lpuzã, D. Diogo de 1\1enezes. -Etefra'lúda 40 Liv. de Reg. das Ordens ea:pedidas á Junta da Fazenda da~ A lagãas, a,fl. .1 I 'V.
DECRETO DI!

8

DE MAIO.

Coll. lll'(lz.

Hayendo Sua Magestade, El-lleí l\1eu Senhor
e Pai, por decrero de ') de 1\1arço deste anno,
concedido aos Officiaes do Bxercito do Brazil,
desde a classe de Majores até a de Alferes incfusive, o ougmento de soldos ali' indicados; c por
outr·o 'decreto de 2,2 de AbrIl deste mesmo anno,
ampliando esta greça, concedido em,geral a todQ~ os Officines, 'Officiae-s Infel1iores, .Soldados e
mais praças d.o dito Exercito do Braúl os mesmos soldos e etapes que 'vencc a tropa do exer- "
cito .de POl1tugal; e porque datindistinct'a execu:ção destes dccl'etos se ,ptldem seguir alguns in-c~JOvenientes tlontrariOs iJquella reál intenção dp.
-benefioeneia e contemplação com que taes graças
forão conoedidas.; .de ejando eu ·tão sdmente pvev-eni-Ios: .hei por bem deolal'ar que só o Omciaes
,Generaes qUlJ tiverem o commo:ndo tle Provincias
,e pra-('}as' de guerra, Offieiaes do 'Estado ,!\'Iaior'
empregadas Ilas ,ditas pr<lças e nas repartições
do Quartel Gcneral, os Ajudantes·de Ordens, tanto de Goyerno de Pro"incia, 'como os 'cle-pessoa
dos Officiaes Géneraes empregados; e bem assim
.os Q.lIiciaes, Omciaes In/criore , Soldados;'ram.bores e mais, praças do pequeno E~tado Maior dos
c0rpáS da primeil1a.linha-do exeroito do Brazil, que
tiverem menor so\'do do que os de iguaes paléntas e praças do exercito de Portugal, pereeberáõ
o augmento de 'soldo necessar'o para os igualar;
os que porém tiverem actualmente maior oldo O
con tinuem a perceber até s~rem promovi.dos, porque desde então passaráõ -a .vencer o soldo correspondente á sua patente pela tarifa de PortuIgal; e finalmente, que nos COI'POS 'da segunda li"'Ilha do exército do 'Brazil, sómMte' os 'Majores' e
(Ajudantes que ti'verem 'si'do tirados í:los' corpos
'da primeira, percebão os mesmos 'vencimentos
'dos CIo exército de Portugal. . Carlos 'Frederico

ANNO DE

184

de Caula, etc. Palacio da RQ:i Vista, êm 8 de
Maio de 182 I. - Com a rubrica do Principe Regente.
AVISO DE
I

••

8

DE JlUIO.

Manuscripto aulhentiço•.

Havendo 'representado os fabricantes de car( ,'ão, Hu.e p~la Real ~aJ~d~a de Armas da Fortaleza da Conceição, se lhes lem violentamente tomado canao para aquellas officinas, sem se lhes
pagar o seu importe, dando-se·lhes apenas hum
. vale para haverem o seu embolso na respectiva
repartição, na qual sempre se lhes difficulla tal
einbolso, como ultimaménte acontecêra com :.\la~
DoeI Patricio, Domingos Antonio e outros: ordena' Sua Alteza ReM o Prineipe Regente, que,
'a Real Junfa'da Fazenda dos Arsenacs do Exercito, Fabricas e' Fundições, dê as providencias que
convém, determinando Sua A.lteza Real, que' se
não tome generos alguns, sem que se paguem.
O que Vm. f"rá presente na Junta, para que a~sim
se llaja de executar. Deos Guarde a Vm: Paço,
em 8 de Maio de 182 L - Carlos Frederico de
Caula. - Sr: Manoel Carneiro de Campos.Acha-se a {l. 56. v. elo Liv. 4° de Reg. de Avisos
dirigidos á Junta da' Fazenda do Arsenal do Exercito, Fabl'icas e Fundiçõés.
DECRETO DE

11

DE MAIO. '

Coll. Rraz.

Havendo eu, p~l~ decreto de 29 de Abril do
'presente anno, mandarlo abolil', em bencucio da
agricultura e commodidade publica das Capitanias centraes do RI'azil nos portos seccos das
mesmas, todos os direitos e im'posições que se
arrecadavão no sal no acto da sua entrada, e de'sejando extendeI' esta libel'al pl'Ol'idencia a todas
as mais Provincias, onde tão precioso genero se faz
indispensa vel para a soJga das carnes e pescaeJo :
.sou servido qlle pal'a o ·futQro não se cobre [lOS
portos das Capitanias marítimas deste Reino do
Brazil, 'dil'cilo algum do sal, que ás mesmas fôt,
conduzido uébaixo de qualquer denominação que
" seja', exceptuondo apenas a conttibuição de 80rs.
-por álqueil'e ; que deve continuar sómente a perceber- e naqueJla Alfandegas onde se acha ha
muitos annos estabeleoida. O Conde da .Louzã,
D. Diogo de ~lenezes, otc. Palacio do Rio de Janeiro, em 1 I de I\Iàio de 182 .. - Gom a rubrica
do Principe Ueg<lDte. - Conde da Lonza, D.
Diogo de Ienezes, - Reg. a fl. 159 do Liv. &0 no
Thesoul'o Nacional. '
lJECRETO DE
\"

11

DE MAIO.

, lIIanu'criptó nuthenlico.

Attenden~o ao que
~lendes de Carvalho,

me repre entou Antonio
e tomando em considera,çao o bom desempenho com que tem satisfeito
\\s diligencia rio encargo que lhe foi confiado
pqr 'EI-&ei, de ~ 5 de ~~ io de 18 J 8, dfl direcção

1821~

e inspecção dós cortes de madeiras de cons~l'Uc
pão na Provincia de S<r.lta Catbarina, SÓ1.1 senido
conceder-lhe por gr.at·i6pação do seu trabalho,
em quanto permanecer na dita commissiio, pela
qual ai,nda se lhe não 'arbitrou ordenàdo algum,
a importancia ue 55:tf; rs. mensaes -, correspondendo ao soldo de Capitão 4e Mar e Guel'l'a desembarcado, e bem assim .as corbedorias singelas da-mesma patente,. para as,quaes se lhe de"em abonar 1:tb rs. 'diarios. iManoel Antonio Farinha do ConseU o ,de El-Rei meu Senhor e paI,
o tenha assim entendido e faça executar com os
des]?achos nec.es~ados. Palacio do Rio de Janeiro,
em 11 de Maio ue 182 J. - Com a rubrica de Slla
Alteza Real. -,. ManO'el Antonio Farinha. - A cha:~e (l {l. 168 do iiv: 6° de Decretos na Secretaria do
Thesouro Nacional.
I

A VISO DE

1.2

•

DE MAIO.

Manuscripto aulhentico.
<

•

•

Haverdo Sua .Alteza Real o Principe Regente,
ordenado que os rendimentos' do subsidio litlerario, e dos 5 réis .ClP iwrate~ de carne vel'de, se
administrassem por conta da Real Fa'zenda, de~de
o principio do presente anno , e isto em quanto
não se concluisse a'arre'matação dos ditos rendimentos, que devem" conHnuar a andar em praça:
foi s~rvido outrosim nomear interinamente para
AdrilinistraJor, a 1\1anó.el José de Sôúza l!'fança,
e para E crh'ão a Manoel Fernasdes Pedrozo.
,O que V. S. fará pt'esente ao Conselho da Fa~en':
da, para sua intollig'encia o devido cumprimento..
Deos Guarde a' V). 8. Paço, em 12 de J.\1aio de
-1'821. - Conde da Louzã, D. Diog-o (le !\ienezes.
- Acha-se no Archivo do Conselho da Fazenda.

.

\

'DECRETO DE

13

DE MAIO.

0011. Rraz.

.

','

Não ten'ào sido até agora entendida'!; e praticadas com a conveniênte liberalidade das di pllsições dos"§§ 6, ge 10, do alvará de 25 de Abril
de i8 :,8: hei por bem declarar que os 2 por
cento, lançados como .dirf\ilos de sahida nos generos" do' BJ'azil, a que nã,o estú imposto. determinado ubsidio, não sejão jillnais cobl'ados nos
casos de commcrcio de ,cabotag'em ou ne pClrto
a porto do Brazíl : hei outro im POI' bem determinar que a disposição do referido § 9, concebida nas seguintes palanas - As D'lercadórias
pOTtuguezas em geral, a 'quê esta"a 'impo ta a
tarifa de pagarem 16 por cento de entrada, fica,I'ÚÕ d'agora em uiante pagando) 5 por centotenha a sua perfeita e literal observancia :'ord no, finalmente, que1quaesquer generos, qlle se
~mportarem para e ta
lfandega tIo Rio de Janeiro , depois ~de terem sido já despachadós em
outra Alfandega, fiquem d' ora em diante isentos
ela rljjferença que po.ssa resultar da pauta da ÁIfandega desta tidadé, p a que ost ...ão sugeilQs
pelo mencionado § 10, no abono que se lhes faziíl qo que havião jr pago, O Conselho-.da Fa~en-
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da o tenha assim entendido e faca executar com
o~ despachos necessaribs. ~ Palac{o do Rio de Janeiro, em 13 d-e lUaio de 1821. - Com a rubrica
do Principe Regente. - COlide dos Arcos.
DECRETO DE

14 lJE lIIAIO.

1\1a~uscripto authentico.

Tomando em cOllsideracão os -bons senicos
praticados com muita intdÍigencia pelo Dr. iô~é
Bonifacio de Andrada e Silva, do Conselho de
El-Rei meu Senhor e Pai, nos empregos que occupa em Portugal de Intendente Geral elas minas
e m~taes çlo Reillo, Superintendente do lUa i\Iondego e obras publicas da Cidad~ de Coimbra, e
Lente da Cadeira de metalurgia na IJniversidade
de Coimbra: hei pai' bem fazer-lhe mereê tl,!
met~de dos vencimentos que justiucal' percehia
pela Real Fazenda em Portugal, sendo-lhe paga
a quarteis a titulo de pensão pela Junta da Fazenda da Provincia de S. Paulo. O Conde da
Louzã, D. Diogo de ienezes, ete. 'Paço, 14 de
Maio de IS21.-CÓm a rubrica do Principe Regente. - Acha-se a {l. 27 'V. do Liv. 2° de' Decretos
da primeira Repal'tiçiio do ThesoU1'o Nacional.
..

l\1unushiptQ uulhenti<;.o.

Sua Alteza Real o Principe Regente ha por bem
ordenar que cesse d'ol'a em diante a immunidade
do Paço desta Cictaue para se entreg'arem todos
os individuas que ali se aeo1berem para escaparem ao alcance da ju tiça. O que pal,ticipo a V.
S. para que nesta conformidade o faça execütar
aos difl'erentes Ministros desta Cidade., Deos guarde a V. S. Paço, em 14de lUaio de 1821.-'Conde dos Amos. - Sr. 'José de Oliyeira Pinto Botelho e Musqueinl. -Acha-se no Liv. 5° de Reg. das
Ordens Regias da Casa da Supplicação, a {l. Lj.

"
'DECRETO DE

1G

DE MAIO.

Coll. Bl'uz.

Reconhecendo ·se as grandes difficuldades que
nas presentes circunstancias empecem a execução
das henevolas disposicões do decreto de 12 de
AbrUlJdo c01'l'énte ann ~, a respeito ua expedição
das patentes militares, não sendo por agora- possi vel que pela Thesomal'ia Geral das Tropas se
adiante logo ás diIferentes Repartições a imp.ortaneia dos direitos e emolumentos de todas aquellas que s~ podem vir a expedir para os militares
e)JJpregados ou residentes nas diversas Provincias
00 E.~in.o do 13razil, ao mesmo tempo que tendo
cllas de'ser enviau;ls a El-Rei meu" Senhor e Pai,
para Sua JUagestade as a-signar, deve necessariamente de.çorrer muito (emp antes que se possão entregar correntes aos respectivos Officiaes;·
e cO:lYindo por tan10 acudit, com adequadas pro",idencial? ao expedÍl!Ote deste ramo do seniço
publico, de maneit'a que nem os militares desJl~hado.s sejão prejudicados .C.o1O il demora do
~o~o lU.
'

gozo de seus competentes hbnorificos e vencimentos, por não poderem entrar logo no exercicio
dos postos a que forem prorno' idos, nem os Officiaes das Repartições" por onde se e.xpedem as
patentes e despachos correspondenLes)- soIfrão
consider.avel retardo na percepção do re peclivos emolumentos, qt1e aliús fazem mui e se cial
parte da sua subsistencia: hei por bem determinar: 1°, que todos os militares despaéhados ou
promo"ddos, desde 23 de i\Iarçp do corren.le anno em diante, entrem logo no exercicio do postos para que fore.m aespa1;hados ou promo"idos,
e go?-em tias honras~ soldos e quaesquer "antagens que por elles lhes competirem, independentemente da apresentação das respectivas paten~es, reme~tendo·se da Secretaria de Estado, logo
que baixarem-assignados os decretos ou resoluçõe do mesmos despachos ou promoçõe~, asparticipações necessadas, nesta Côrte e Pro"incia do
Rio de Janeiro, não só ao General Governador
das Armas, para as fazer publicar na ordem d.o
dia, e dar-lhe a devida- execução pela parte que
lhe toca-, mas tambem ii Tbesouraria Geral. das
Tropas e Repartição (O CommissaJ'iado, para se.
fazerem os assentamentos precisos e S/l abonarem
das datas dos decreto ou resoluções os competentes vencimentos de soldo, forragem, gratificação ou etape, segundo o que pertencer a cada
bum des Officiaes despachados, de que se lhes
fizer a referida participação; e nas outras Pro"incias deste Reino do Brazil aos respectivos Governos, que expeuirúõ logo, na conformidade do
que uca ilisposto, as convenientes communicações ou ordens que forem precisas para a slla
execução immcdiata; 2°, que na Thesouraria Geral das Tropas desta Côrte e Provincia e, nas
mai Provincias ,do B.eino do Erazil, nas competentes Thesourarias ou PagadoL'Ías, se desconte
pela decima parte dos r.espectivos ,en cimentos,
que por ellas se houvcrem de pagar, a importancia dos meios soldos e emolumentos que, seguntIo o que está estabelecido, deve satisfazer cilda
bum OmciaI pela sua respectiva patente, pl'incipiando -este desconto de de a época do primeiro
pagamento que se lhe fizel' dQs vencimentos que
dever receber depois do eu despa~ho; e, para
este fim, a Secretal'ia de Estado enviará homa tabeBa ou mapPil especificado de todos o referidos
emolumentos e despeza que tem de fa~er cada
pa~ente, seguçdo a classe UOS postos, assim' ii
Thesouraria Geral das Tropas de ta Côrte e Provil1L:ia, como aos respect~vos Gove'rnos das outras .Pro,·incias deste Reino do Brazil.: 5°, não podendo ter lug;1r o mesmo desconto, quanto aos'
Officia.es ql.le ·não recebem soldos, sejão elJes da
segunda linha ou do corpo das órdenanças, cumpre que, não obstante a publicação dos seus despacho's na ordem do (lia e participação oaicial, o's
que forem despachados não entrem no exercicio
dos postos para que forem nomeados ou promo"idos, nem gozem das distincções e regalias que
pertencem a taes postos, sem qu'e apresentem no
Quartel General conhecimento da Thesouraria
das Trdpas, ou da competente Pagadoria, por
onde verifiquem ter ali ~jiltisfeito a importància do!!
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direitos e emolumentos da tespectiva 'patente; é Brazil, e que se siga no seu expediente o mesmo
podem haver omissões abusi v.as !le se que se pratica com as '<los Officiaes do exel'cito de
apresentaI' em tempo razoavel aquelle titulo para POI'tUg,l!. Cal'los Frederico de Caula, elc. Palagnzal' do despacho, o General Governador das _ciodJBoa Vista, 16dei\1aio de IS?I.-Com
Armas da Côrte e Provincia, e, nas outras Pro- 11 rubrica d(} PdncipcRege,llte.-Carlos Frederico
.
vincias, os l'espectÍYos Governos !'eplltãrúõ vagos de Caula,
para nova nomeação ou pi'omoçao os postos daquelles Officiaes, que, sendo de pachad~s para
DEcnETo EE .17 DE MAIO.
elles não apresental'em dentro do prazo de tres
Il:hnuscl'ipLO auLhentico,
meze~ , contados da IJublicação na
. ordem do dia,.
"
e participação olJjcial ~o respechvo ~hefé, o soTomando' em consideração a representação dos
bredito conhecimento da Thesoural'Ja ou Paga- po vos habitantes da Comarca de ParacatLi do
doria para entrarem nos seus exercícios; 4",. ~o Priocipe, sobre a necessfdade que ha de serem
fim d cada mez a Thesonraría Geral das Trop1Js ali creadas hur:n.a cadeira de rhetorica e outra de
desta Côrte e Provinc.ia liquidará, a conta do que' .p hilos0Í?lüa I'aciónal e moral, porqne, sem embarse ti ver ali recebido ou descontado, du)'ànte o gO'lle serem os sertões daquella comarca e de tomez, da importancia dos sobredito~ direitos e cm~. das' as outras pl'oximas aó Rio de S. Francisco do
Jumentos e, remettendo ao Erarlo h\lma espem~ Norte, muito populosos e abundantes dos viveficada rolha do que importai" a parte recebida ou res necessal'ies a manter as prinúipaes nece sidescolltada dos direitos do selto e meios so~dos, dades da vid'a, a falta de numerario prí va os haentregará úS mais e tacões a que pertencerem, o' hitan-tes rle frequentarem aquelles estudos fóra
que a c'ada huma dellas tOCal' 'do producto dos re- da sua patda, pela grande dist;lllcia das terras
ferido recebimp.'ntos ou descontos, segundo a no-. onde se achão estabelecidas as competentes aulas;
ta que juntamente se entregará. assignada pelo e desejando eu promover quanto he pos~ivel a
Thesoureiro Geral, ou pelo OffiClal que fizer as iusteucção· publica, pelos grandes beneficios que
lias vezes cobrando recibo do Chefe da Repar- della resullão á Igreja c ao Estado: hei por hem
ticão a qu~ se fizer .a entrega. Nas xbais Provi.n- crear na Villa do Par~!catú do Pl'incipe, cabeça
ci'as deste "Reino do Brazil estas mesmas contas se . da Comarca, huma cadeira de rhetorica c de phiapurarúõ no fim de cada tres meze~'J e ent~o:re losophia racienal e moral, cUjos prof~ssores ven·
metter6õ ao Erario huma conta ClI'cupstanclacla cerúõ os ordenados qne se achão .estnbelecidos
da rmportancia dos mesmos dcscóntos ou' rece- para as cadeiras desta natureza em "iUas Semebimentos naquelle periodo, para lhe ?ar a con- lhantes. A Mesa do Desembargo do Paço o tenha
veniente applicação, satisfazendo aqui por semes- assim entendido e faca executar com os despatre!' a importancia dos emelumeJltos,. que, seg-un-· chos neccssarios. Paço, p.m
de l\Ia~o de 18~ 1.
do as referidas contas, pertenceu a cada llu'ma ~as -Com a rubrica do Príncipe Reg-ente. ---: Achal'especti,'as estações, .seguindó .a ,este respeito li se a [l. 16, do Liv. 2" de Regt'sto' dos DeCl'etos e
mesma marcha que fica estabeleCIda para a The- A lval'ás, que baixá7".lo á Mesa do Desembargo rio
ouraria Geral das Tropas; 5', log-o que baixarem' Papo.
ao Con elho Supl'emo ,.Militar os decretos ou
resoluções, em cumpriment.o dos quaes se dcvão
AVISO DE 18 DE MAIO.
expedir patentes, o mesmo Conselho as mandará
c Mànuscripto authentico.
]aYl'ar sem demora, e as envia1'Ú já sellada e re".i tadas á Sncreta'ria de Estado para serem re~
Tendo EI-Rei Nosso Senhor determinado que,
~ettidas correntes para a assignatura de Sua 1\1a- para se'evital' o estrago que o ,mar póde f?zer ao
"'e 'lade em Lisl oa, na primeira oceasião que edifieio'ua Praça do CommerclO, se .contllluasse
houver, e quando voltarem assignadas se mal3- com a obra do cáes da frente do mesmo eclificio,
oaráõ da Secretada de Estado ao General Gover- até onde fosse necessario, debaixo da c1ireção do
nador da= Armas da CÔI te, para fmer distribuir Coronel encarregado della, apresentando no Real
pelos Officiae' a quem per~en?erem~s que forem Erario as ferias, para serem logo pagas, conforpara os desta qÔ1'1;{l e PI'OnnCla, assl~ como se me o aví'so que em data de 16 ôe Abril proximb.
enviaráõ semelhantemellte aos respectIvos Cover- passado se expedio a José ~larcellino Gon?al\'es,
no a que pertenceí'cm aos ~ffi~iaes empr,:gaclos sobre este objecro : V. S. nesta conformIdade,
ou residentes nas outras Provlnclas; 6", nao ha- fará pagar pelo Real E.·ario, a imp0.rtanc!a das
'vendo fundamento legal'para q'ue a's patentes dos fel'ias que nelle se apresentarem relativas aquelOfficiae do Exercito do Brazil tenbão de mais la obra, O que participo a V. S. para sua intelque as do O~ciaes do .Exercito de Port'~gal as Jigencia. Deos Guarde a V. S. r:,aço, e~ 18 deformalidade de passarem pela Chancellal'la e se- !\laio de 1~h I. - Conde da Louza . D. DIOgo de
rem re!!"Í"tadas na Secretaria do Registo GCI'al Menezes. - Sr. José Caetano Gomes.
da ~le~cê , o que faz a sua promptificilção maís
.,
dis'pen liosa e rctal'{}adà, quando, sendo ritu.los
DEt~ETO.DE 19 DE MAIO.
da me ma natureza e para igual fim, h'e de- razão
qúe tenhão o mesmo e~pediente que atfu<:ll.a :.
CoU. Braz.
ou ervido que fiquem dI pensadas das sobredltas
Tendo-me sido presentes as supplicas de varios
formalidades do tran~ító da Chancellaria e do Registo das Mercês as pato otes dos militares do n1ol'adores desta Cidade, que, cOhduzidos por sen~orque
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timentos de caridade e puro zelo em beneficio dos
orl'ãos, instão pelo restalgelecimento o Seminario de S. Joaquim, pDr não se poderem cabalmente preencher, pelas ~isposições do decreto de
5 de Janeiro de 1818, os I ou vaveis fins que ti verão em "ista seus pios instituidores e outros bemfeitores que o dotárão com legados e esmolas;
e não podendo deixar de merecerem a minha real
e espeCIal consideração reclnmações t,ão justas e
mui conformes aos àesejos que tenho cle promover e auxiliar, quanto fôr possivel, a educação da
mocidade, principalmente da classe daquelles que,
privados pela sua orfandade, do abrigo e cuidado
p~terno, ou pOl' indigencia, lhes fa1tüo&os meios
de adquirirem a instrucção precisa, para que, chegados á maioridade, possão ser ulcis a si, á Igreja e ao Estado, cuja pro peridade em grande parte depende da moral, co~tumes e in tmcção publica c particular de cada hum dos seus membros:
sou servido ordenar o seguinte: J.' Que se restabeleça, aquelle Seminario na fórma em que eHe
estava antes do mencionado decreto de 5 de JaDeiro de 1818, desannexando-se rios propl'ios da
Corôa, em que foi incorporado, o edificio com suas
dependencias; do Seminario de S, José, as rendas
que para ali passárão; e'dos batalhõcs e corpos da
Divisão das tropas ele Portugal, a Igreja, e I'everlendo til do para o mesmo Seminario; 2", que
o seu eelificio seja entregue a Joaquim -Antonio
Insua, José Severino Gesteira e mais bemfeitores, para que, na qnalidade rle Syndicos, formem
entre si húma Junta, que ficará encarregada da'
administl'ação economica e de_quaesquer arran,Jos exteriores do Seminario, devendo publicar no
fim de cada ,anno as,'suas contas; 5", que o Conego da Real Capella, Placid6 1'lendes Cal'Deiro,
._ a quem hei pOl' bem nomc:)r para Reitor, pelas
provas que tem dado da sua intelligencia, pru,dencia.e virtude~ que exige este importante em-,
prego, Gcando dispensado das, obrigações do C oro da 'Real Cap,clta', e consen-ando O,~ seus vencimentos como sepresente fosse, vá lluanto antes
moral' dcntro da ca-sa do mesmo Seminario, ,e
me proponha, na fórma dos cstatutos, as pessoas
que julgar mais capazes para occuparem os lugares de Vice-Reito-l', l''testres de grammalica lat·ina
e canto-chão. O Conde dos Arcos, etc. Paço, em.
19 de Maio de 1821. -='Com a rubrica do Principe Regente. - Conde dos Arcos.
DECRETO DE

19

DE ~rA.IO.

Manuschipto authentico.

.A.ttendendo ao que me representou o Viscond~
d'Asseca, do ConseLho de .Bl.Rei Nosso Senhor
e a grande 'Utilidade que resulta~á em beneficio da lavoura, dos al'orameQtos que pretende
fazer das suas terras, situadas em Jacarép<lguá,
Tejuca, Gavi 1 , Iguassú e CamlaOS dos Goytaca2es: hei por bem conceder~lhe licença para que,
não obstante qualquer nat~reza de vinculo ou outro embar ço que ~e lhe considere, possa aforar
em prazos perpetlLos devidamente qualquer das
sobreditas terras que lhe convier. A. Mesa do..De.-
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sembal'go do Paço o tenha assim entendido e faça
executaI' com os despachos necessarios, sem embargo de quaesquer leis ou disposições em contrario. Paço, em 19 de l'laio de 1821.-Com arubrica do Prineipe Regente. -Achá-se a {l. 167 v.
do Liv. 2° de Reg. dos Decretos' e .:1. Lvards da Mesa
do Desemhal'go do Paço.'

RESOLUÇÃO DE

21

DE'MAIO.

l\Ianllscripto aUlhentico,

José Nunes Neto, por si e POI' cabeça de sua
mulher, Thereza Marfa do' Gal'mo, lHha de João
Gornes Braga, rcquer, expondo que, pela certidão n. 1°, mostra hayer-se julgado pOl' sentença,
em 20 de Setembro do conente anno, a sobl'epartilha feita no inventario a que c procedeu por
faH cimento de Ailtonio José Fernandes Braga de
q~em o supplicante he 11erdeiro, tanto por 5i,'como por cabeça da dita sua mulher, e\'idenciando-se da mesma sentcnça, que por provisão expedi,la pela 1'lesa do Desembargo do Paço, se
mandou proceder a seque tro em bens da herança para segurança da decima real, a que'o supplicante e mais, herdeiros volnntarios são obrigado&,
o qual sefJuestro se mandou subsistir até efi'ectllarse o pagamento della; como porém não póde ser
das patel'l1aes e juslissimas intenções de Vossa !\lagestade que os herdeiros scjão forçados a paO'ar
decima de dividas activas perdidas e incobrav~is,
posto que adjudicadas em seus quinhões hereditarios, pois que com que este onus soffrerião dous
males, hum de perde.r a quantia adjudicada, e
outro de pagar a declma des a mesma quantia
devendo suppôr-se que Vos a 1'lagestade apena~
quer que os seus vassallos pagucm a decimà parte daquella herança que .ealmente percebem e
não da herança nominal, e da dita cerltidão n.' 1°
consta que ao supplicante foi adjudicada a quantia de 5:4·48~956 rs., na di'Vida que ao testador
devião D. Anna Ignacia d~ Jesus, e eu filho 1'1anocl Rodrigues dos Santos, e c ta divida he incobravel~ porque os devedores ,não po~suem bens
alguns, tanto assim qne, fallecénd'O seu marido
e pai, 1'1anoel Rodrigues dos Santos, a dita vi uva,
on5rarla com dividas, alienou os bens do seu casal
de mancira que á sua meação e ao quinhão d~
filho herdeiro se adjudicúrão dividas activas, e
alguns poucos bens, os quaes não existem, assim
como essas dh>idas, humas forão cob,'adas, e outras são incobraveis, como e vê do documento
n. 2°, de sorte que, demandando-os o supplicante não tem podido ba ,reI' O seu pagamento; por
tanto, humildemente supplica da alta grandeza e
incomparavel benignidade' de V'ossa l\'laO'estade
seja servido fazer-lhe a graça de toniar na ~ua reaí
con'sideração todo o referido, e ordenar que b
supplicante seja desonerado doe pagar decima daquella divida, que nUDea h_a de cobrar pelo estado
de insolvencia em que se achão os devedores, e
quando se duvide o supplicante estú prompto a
fazer cessão da totalidade da mesma diyida importante em5:448~956rs., cm beneficio da ReaÍ
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Fazenda, para que a cobre como sua, a fim .de
que, pagando o silpplicante a decima das, outras
-addições que na mesma sobrcpartilha forão adjudicadas, se levante o sequestro, mandando Vossa
l\lagestade, se parecer necessario, -consultar o
Conselho ,da ~azenda. O Desembargador José
Freire Gameiro informou dá maneira seguinte:
- Satisfazendo como elevo com é! informação que
manda El-Rei No. so Senhor preste a V. Exa. sobre o reque~imento que levára a real pre,sença do
mesmo Augusto Senhor; JoséNunes e.to, por si e
por sua mulh~I;, na qualidarle de herdeiro da heranç~ do finado Antonio José Fernandes Braga, supplicando a remissão da decima, na p'arte que lhe
Jôra adjudic-ada no Juizo divisorio d'a di,'ida insoluvel do casal de Anna .Ignacia de Jesus, e seu
filho lUano.el Rodrigues dos Santo, reproduzindo
c1lntraproducenteménte em pr{)"va da sua in 0111.bilidade os documentos que ajunta; limbo a dizer
que, tendo sido o sllppIicante nOl1n:allo testamenteÍro com outros da herança por morte de AntoJ1io José Fernandcs Braga, assignou auto de in.'ventariante e juramento dos bens da herança em
2g de Abril de 1811, tendo 5ido cumprido o tes~
tadlentcr do finado no Jniw elo Resíduo Secular
cm 10 de Setembro de 'J810, e no Juizo Ecclesiastico em :3 de Outu~r() do mesmo anno, como'
prova o dacumentoora junto; segundo os seus
documentos a fi. 6 sc vê a ,'cnda de huma loja de
fazendas e seus pertences que 'fizera por é criptu ra publica a devedora Anaa Ignacia de Jesus'~
Viuva de 'Manoel Rodrtgues dos Santos, em O'utubro do anno de 1815, aos compradores Antonio Teixeira da Cunha e Antonio José Leite Lobo "pelo preço liquido de 5:263.u;992 1'5., e a fi.
9 dos mesmos documentos se lê outra escriptura
de x.enda feita pela mesma viuva devedora, em
Ig de Fevereiro de 18âi, a Antonio Dias Coelho
de huma chacara com ,casas sitas em Catumby
pelo preço liquido de 3:800:tb 1'5.; e finalmente,
a fi. 51 acha-se julgada a partilha do casal referido, em Ig de Julho de 1817, que adjudicara á
devedora Yiuva na sua meacão o 'Talar de
10:g57.u;50g 1'5., como se lê a-fi. 2g T, O' testamenteÍl'o hc hum administrador, e co~o tal responsa.vel até aos casos fortuitos. Não sendo pois
fallida a divida no periodo do tempo cm que esta'Va como testamenteiro na adm.inistracao da herança, c!)mo prQvão.o sells mesmos clocumentos
uas folhas citadas, e não tendo ~ido arrecadada
por culpa sua, como prova o documento ora jun- .
to~ no qual a fi. :3 se lê que elle promo"êra a acção
para a arrecadação da divida, em iHaio de 1814,
depois de 4 anno de administração, segue-.e que
he rc pon avel pelo seu valor aos herdeiros; he
igualmente responsavel pela imposição do respecLi 1"0 seHo, ainda quando os herdeiros renunGÍem
a este direito por isso que o seu acto. espontaneo
nunca pôde prejudicar o direito de terceiro, asim como não pôde igl:latmente desobriga-lo o
ofl'erecimento de re ponsabilidade que lhe resulta
pela sua culpa lata. Com a qual infõrmaçãõ se
conformou o De embargador ProcUl'ador da Fazenda. Pal'~ce ao Conselho o mesmo que ao Juiz
il).formallte, C<lm quem se copf.orm? o De .embar•.

gador Procurador da Fazenda. mo de Janeiro,
em 2 de Uaio de 1821~
Res~lução, -Como parece. Paço, 21 de Maio
de 1.82 I. - Com a rubrica de Sua Alteza ReaLAclta-se no Liv. Iode Reg. de Consulta6 do C()nselho da Fazenda, a (l. 1~l2 v. até 184.
RESOLUÇÃ.O DE

21.

DE MA.IO.

Manu6cripto authentico.

Antonio Rodrigues da Silva e sociQS requerem
expondo ·que, tendo al'l'~matado o contracto dos
novos impostos sobre os botequins e tabernas da
c.ôrte e Provincia, aconLecia que em terras da
Real Fazenda de Santa Cruz se achão estabelecidos di versos com tabernas, os quaes não querem
pagar o referido imposto; necessitão, por tanto,
licença especial de Vossa l\'lagestade para poderem proceder a sequestro, na fôrma da lei, áquelles que duvidarem pagar, âignando-se Sua l\'lagcstade dar ordem a quem competir, afim de se
poderem concluir judicialmente as referidas cobranças. Responde o Procuradol' da Corôa c
Fazenda: -Como se manifesta pela informação,
que o contracto de que se trata comprebende
toda a Provincia do Rio d~ Janeiro, exceptuando
unicamente as Villas da Ilha Grande e .Paraty ,
sem exc'eptuar as tabernas estabelecidas na Real
Fazenda de Santa Cruz; be manifesto que os taberneiros de sas tabernas estão obrigados a P9gar
aos contractadores supplicantes o imposto que fa~
o pbjecto deste contracto, estando por isso os
supplicantes nas circunstancias de merecet a licença e providencia que pedem para poder realisal'
i udiciaimcnte a sna cobrança, e nesta conform\dade se dHe consultar a Sua l\1agestade. Parece
ao Conselho conformando-se com a résposta do
Desembargador Procurador da Fazenda, que o
slIpplicante está nos termos ue ser deferidp como
requer. Vossa lUagestade mandará o que fól' ser"ido. Rio' fie ,1aneiro, em 2 de Maio de J821'
Resolução. - Como parece. Paço, em 2 J de
Maio de.) 82 I. - Com a rubrica vde Sua .A !teza
Real. - A cita-se no Liv. 1° de Reg. de Consult,as
dD Conselho da Fa'tenda, a fi. 182.
PROVISÃO DE

21.

DE lIlA.IO.

Manuscripto authentico •.

O Conde da Lomâ, D. Diogo de l\lenezcs, etc.

Faço saber á JUDta, ua Real Fazenda da Capitania de Santa Catltarioa, que Sua Alteza Real o
Principe Regente osso Senhor foi serviuo CÓllceder, por decreto de I I do corrente mez e anno,
a Antonio Mendes de Canalho, Inspector dos
côrte~ de madeÍl'a nesse departamento, c!urante
a sua commissão, o vencimento mensal de 55:t/J
r-s. c01'l'esponC!en es ao soldo de Capitão de !\lar e
Guerra desembarcado, e mais l.u; 1'5. por dia de
comedorias singela da mesma pat~nte, tudo para
indemnisação do sen trabalho na refel' Ja rliligencia. O que se participa, á mesma Juilta para que,
palDs cofres da Thesouraria,Geral, seja pag6 o

ANNO DE 1821.
dito Antonio Mendes de ,Carvalho de todos os
diLos vencimeJ;ltos, sem dU'fida alguma, como nesta se lhe ordena, Luiz Venancio Ottoni a fez, em
21 de Maio de J821. -João José Rodrigues Va·
reir.o a fez escre,Ter, - Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes, -Ex~l'ahida a fi. 59 do Liv. 6° de
Reg. das Pl'ovisqes expedidas pela ContadO/'ia Geral
da segunda R,eparti,:ão do Thesoul'o.
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gestade mandará o que fôr servido, Rio de Janeiro, 18 de ~Iaio rIe 1821.-1\1aooel Carpeiro de
Campos. - Bernardo, José 'Senão, - Antonio
Caetano da Silva.
_
- Resolução. ão. Palacio da Boa Vista, 25 de
Maio de lS2L-Com arubl'ica do Principe Regente. - Carlos Frederico de Caula.
DECRETO DE

DECRETO DE

21

DE MAIO.

23

DE MAIO.

ColI. Braz,

Coll. Braz.

Vendo que nem a Constituição da Monarchia
.Portllguez3I.em suas uisposições expres as ná ordenação do Reino, nem mesmo a lei da reformação da j usliça de 1582, com todos os ontros
alvarás, cartas regias e decretos de meus Augustes Avós tem podido affirmar de hum modo)nal"
tera,'el, como he de direito natural, a segurança
9as pessoas; e constando-me que alguns Governaçlores, Juizes Criminaes c l\lagistrados, violan.do o' sagrado deposito da jurisdicção que se lJles
confiou, mand::io preoeler por mero arbiti'io e antes de culpa formada, pretextando denuncia em.
segredo, suspeitas 'Vehemen.tes, e outl'os motiyos
borroros.os ú humanidade para impunemente con~ervar er:q masD?orras vergados com o pezo de
ferros, homens que se coogregárão con'Vidados
por os bens que lhes offerecêra a instituição das
sociedades civis, o primeiro dos quaes he sem
du vida a segura'nça indi \'idual; e sendo do meu
primeiro devêr e desempenho de minha palavra
o promover o mais austero respeito á lei, e anticipar quanto ser possa' os beneficio de huma
Constituição liberal: hei por bem excitar pela'
~aneira mais efficaz e rigorQsa a oh enancia da
sóhremencionada legis1ação, ampliando e ordenando" como por este decreto ordeno, que desde
a sua data em diante nenhuma pessoa livre no
Brazil possa jilmais sei' preza sem ordem por escl'ipto do Juiz ou ~Iagistrado Criminal do Territorio, excepto sórnente o caso d~ flagrante deHc·
to, em' que qualquer do povo deve prendei' o deI
linquente. Ordeno, em segundo lugar, que nenhum Juiz ou Magi traâo Criminal possa expedir
RESOLUÇÃO DE 23 DE MAIO.
ordem de prisão sem preceder culpa formada por
inquirição summaria ue tres testemunhas, duas'
• Maonscripto autbentico.
das quaes jurem contestes"assim o facto que em
Senhor. - A esta Real Junta da Fazenda dos lei cxpre sa seja declararIo culposo, como a deArsenaes do Ex~rcito, Fabdcas e Fundições re- signação indivirlllal do culpado; escrevendo sempresentou o seu D~putado Vice.Inspector do mes- pre sentença interlocutoda que o obrigue a primo Arsenal, que havendo·lbe representado Gas- são e livramento, a qual se guardará em segredo
par José Marques, DIrector d.os melhoramen tos até que possa verificar-se a prisão do que assim
das omcinas deste Arsenal, a .absoluta necessida- tiver sido proo unci?do delinquente. Determino
Qe que ha"ia de continuarem, no trabalho de.pe- , em terceiro lugar, que, quando se acharem predreiros qqe tinhão entre mã s os dous escravos sos os que assim forem indicados criminosos se
Antonio.e Caetano, pertencentes a Ignacio Fer- lhes faça immediata e succe. sivamente o proces.
reil'a Pinto, mestre pedreiro deste mesmo Ar- 50 que deve findar dentro de 48110ras peremptosenal, os <,i.uaes, na fórma d.as .ordens de Vossa . rias, improroga,'eis e contadas do momento da
~1agestade, tinhão sido lançajos [úra, em conprisão, principiando-se, sempre que possa ser,'
sequencia oà ultima disposição sobre os escra vos por a confrontaçãó fios réos com as testemunhas
dos empregados, d.~sejava que Vossa Nlagestade. que os culpúrão, e ficando abertas e publicas toI~perj"" houves~e por bem declarar se 6e devedas as pro'Vas que houvel'em, para assim facilitar
,flao chamar os dItos dous escravos ao serviço de os meios de justa defeza, qu~ a ninguem se devem
OSSa Mólgesta~e ~omo esta,'ão antes, Vossa Ma- • difficultar ou t<llher, exceptuando-se por ora das

. Sendo huma das principaes ba$es do pacto social, entre os homêns, a segurançá de seus, bens,
c constando-me que, 'Com borren,da infrac!?ão do
s<lg,'ado direito de prop'riedade, se commettem
• os attentados de tomat'-se, a pretexto de necessidades do Estado e Real Fazenda, effeitos de particulares contra a vontade destes, e inuit~s "ezes
para se locupletarem aquelles que os mandão
violentamente tomar; e levando sua atrooidaqe
a ponto de negar-se qualquer titulo para podei'
requereI' a 'deyida inuernnisação: determino que,
,la data deste em diante, a ninguem possa tomarse contra sua vontade cousa alguma de que fôr
,possuidor ou proprietario, sejão quaesquer que
forem as necessidades do EstarIa, sem que pri· meiro de commum acordo ~e aju te o preço que
lhe deve, pela Real Fazenda, ser pago no momento da entrega; porque.póde acontecer que
alguma ve70 faltem meios propo'rciopados a tão
promptos pagamentos: ordeno, neste caso, 9Ue
• ao vendedol' se entregue titulo apparelbado, para
em tempo competente ha \'er sua indemnisação,
quando elle sem constrangimento consÍllta cm lbe
, ser tirada a cousa necessaria,ao Estado, e 'aceite
aquelle modo de pagamento. Os que o contrario
fizerem incorreráõ o,a pena do dobro do valor a
benefiqio dos otfendidos. O Conde dos Arcos, etc.
'Palacio do Rio de Janeiro, em ~ I de Maio de
18~ I. - Com a rubric.a do Pl'incipe Regente. Conde dos Areos.
.
'
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disposições Ué'ste § os casos que provados mere1 Premio de.
4: 00 °$°00
cerem por as léis do Reino pena de morte, a 'cer"»,
I
de. ).
2:000 000
»
cá dos qua-es se procederá infallivelmente no's ter~
Q
de. 800~00_0
1:600.ti)000
mos d6 § I e 2° do a!v.al'á de 51 de Março de
»
5
de. 600 000
. ti »
í 742. Ordeno, em quarto lug-ar, que em tlas@ nede. 400:t/Joo'O
2:400 00'0.
1,0
»
nhum p'Ossa alguem ser lançad'O em segredo oil
dé. 200:tf>OÓO
2:000 000
l)
masmorra estreita, escUl'a ou infecta, pois que a
de. 100;jj)OOO
18
I :800:t/J'ooo
»
pritião deve su servir para guardar as pessoas, e r
100
de.
50:fj)000 .
5:oQo:fj)000
II
nunca para as adoecer e flagellar; ficando implici600
de.
40;jj)000' • 24:ooo:tf>000
tamente abolido para sempre o uso de correntes,
II
620
de.
50:tf>000
18 :600:fj)000
»
algemas,. grilhões e outros quaesquer ferros in2500
de.
12:tf>00O
27:600 :fj)000
,;entados para mal'tyrisal; homens ainda não julgados a I soifrer qualqu'er pen'a affiicli'va i?or sen5665 Pr~miados.
tença Jir:al; entendendo-se t~davia que-- os Jui7555 Brancos.
zes e Magistrados Criminaes 'pod'eráõ 'conservar-----.por algum tempo; em eagos g'ravissimos, in'com'- 11 oao Bilhetes.
Ré'is i n>:000:tf>9bO
municaveis os delinquentes, co'n) tanto que seja
12 por cenlo 15:20Q:t/JOOO.
em qasas arejadas 'e commodas, e nunC'a" maneatados, ou soffrendo qualquer etipecie de tormenPaço,.e'In 25 de l\Iaio de 1821.-Conde dos
to. Determino finalinente que a c'ontraveIlçã'o, le- 'Arc'os. •
'
gahil'entc 'provada, àa's dispo l.ções o ptesent~L
decreto, seja ihémissi velmente punida com o per:..
AlIso DE :24 DE MAIO.
dimento do emprego, e inhabilidade perpetua
'para qualquer ó'utro em que haja exercicio de juManuscripto aUlhentico.
risdicção. O 'Conde dos Al'COS, etc., Palacio do
Sua Alteza Real o Prinoipe Regente, attendendo
Rio ue Janeiro, em 25 de l\laio de 1821. - Com
a rubrica do Principe Reg~nte.-Co'Íldedós :\rcos. ao que lhe representou Antonio José de. Oliveira
Rolim. que se acba preso nas Cadêas da Supplicação: he servido que, sendo certo ter sido o supplicante perdoado" no dia Sexta Feka Maior,. do
D:fCRETO DE .23 DE MAIO.
degredo de 10 annos para Angola. cm que elle
'edil. Braz.
foi condemna,do, V. S. lhe permitta que elle possa
Tendo hum direito privilegi,ado á minha real tratai' ~ollo dos despachos preciso's-para se verifiprotecção os estahelecimentos creados IS fomen- car aquelle perdão, sendo obrigado a recolher-se
taaos pela caridade christã e pela ~umanidade pa- todas as noites á Cadêa. O que parlicipo a V. S.
ra asilo e soccorro da indigenoia: hei por bem para que assim o exeCl:lte. Deos guarde a V. S.
conceder á Santa Casa 'da Misericordia ,desta Ci- Paço, em 2q. de Maio de' 1821. - Conde dos Ardade a extrac,ção de huma loteria a.~nual do ca- cos. - Sr. José de'Oliveira Pinto Bótelho e Muspital de IIO:OOO:tf> rs., na fórma do plano que queira. -Acha-se no Liv. 5°.de Reg., das Ordens
com este baixa, assignado pelo Conde dos Arcos, Regias, a {l. 5 v.
do Conselho de El-~ei meu Senhor e Pai, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do
"AVISO DE ~5 DE MAIO.
Reino e Estrangeiros, -para do referido capital se
deduzirem 12 por cento a bem da creação dos ex,..
Manuscripto au~hentico.
postos, fazend'o-se a desl'eza total á custa da mesSua Alteza Real o. Rl'incipe Regente ordena
ma Santa Casa; devendo a Mesa deUa entregar
annualmente do producto dos referidos 12 por que V. S. mande já soltai' os presos que por sua
cento L,:ooo:tf> rs. á .Tunta dos Bemfeitores do Se-, l\lagestade forão perdoados Sexta Feira Santa, e
minario de S. Joaquimjlara as despezas deste Se- que infelizmente ainda seachão detidos na prisão,
minario, e 1:200:t/J rs. ao Bispo Capellão Mór, determinando otittosim o mesmo Augusto Separa os applicar a ~eneficio do Seminario Epis- nhor que a demora na satisfação de qualquer
copal de S. .:rosé, e ficando todos obrigados a dar e'molnmento nUnca mais produza a detenção aos
que ae seus crimes alcançá'rão o regio perdão.
I no fim ue cada anno contas publicas e ilXlpressas
da applicação des as quantias. O mesmo .Conde fDeos guarde a V. S. P'aço, em 25 de Maio de 1821.
d'os Arcos, etc. Paço, em 25 de Maio de 1821.- -'Conde dos Arcos. -'Sr. José de Oliveira 'PinCom a rubrica do Principe Regente. -Conde dos to Botelho e Musq~eira. - Ea;t7'ahiiio do Liv. 5°
âe Reg. das Ordens Regias, à {l. '4 v.
Arcos.
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da Loteria concedida, por decreto de 25' de
DECRETO DE 25 DE .MAIO.
hfaio de 1821, a beneficio dos Expostos da Santa
Casa da hlisc7'icordia desta Cidade, no valor de
Man scripto authentico. "
I 10: ooo:tf> rs., dividido em 11,.000 bilhetes de '
, ~B-aVéndo Sua Màgesra,le El-Rei meu·Sen'hor'e
) o:tf> rs. cada hum.
-Pai, por decreto de 12 de ,.1 àneiro do '.pre'sente
'Premio de.
, 12 :ooo:tf>'ooo :anno" mandado entregar ao Visc'Onde de ~illano.
II
de .•
6;ooo:t/Jooo va da Rainha a 'quantia·de 8aoo:tf> rs. por mez,
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em lu~ar de 8:ãoo:t/J.rs. que o dito Vis~onde t~:.
cebia para hum partICular do real SeI'VlçO, CUja
maioria de 100:t/J rs. se applicava ao pagamento
da tribuna do mesmo Senhor no Real Theatro
de S. João: hei por bem determinar que a sobredita:quantia de I 00:tJ; rs. se entregue mensalmente pelo Real Erario ao emprazador do mesmo
Theatro, Fernando José de Almeida, como gra-.
qficação da mencionada tribuna, sendo esPa preso.
tacão contada do mez de Abril do corrente anno
e~ diante. 'O Conde da J.ouzã, D. Diogo de Menezes, etc. Palacio no Rio de Janeiro, em 25
de Maio de 1821.-Com a rubrica do Príncipe-, Regente. - Conde~ da Louzã, D. Diogo de rn:enezes. - Extrahido do Liv. 6° de Reg. de Decretos
dos qnnos de 1820 a Outubro de '1821, a {l. 170 v.
DECRETO DE

25

DE UAlO.

Manúscripto authentico.

•
Tomando' em consideração o quanto he diminuto o ordeQado que se ach'a estabe[ecido pa.ra o cargo de Governador e Capitão General da
, Provincia do 1\1aI'anhão, pal'a que as pessoas que
o exercem possão viver com a dignidade é independeqcia que convém ao real serviço: hei po:r
bem àugrnentar aquelle ordenado com tres mrl
c'ruzados mais annualmente. O Conde da Louzã,
D. Diogo de Menezes, etc. Paço, em 25 de Maio
de 1821. - Com a rubrica do 'Príncipe Regente.
- Extralzido do Liv. de Reg. de Decretos, a {l. 77 ti.
PROVISÃO DE

28

DE MAIO.

Manusoripto authentico.

191

o respectivo a~sento na fo111a. óe semelhantes empr.egados. João Fernandes de Castro a fez no Rio
de Janeiro, em 28 de 1\laio de 1821. -João José Rodrigues Vareiro a fez escrever, -Conde da
Louzã, D, Diogo de l\1enezes.-Ea;lrahiáa a {l. 61
do Liv. 6 de Reg. de. Provi.ões expedidas pela Contadoria Geral da segunda Rep~l·tir:ão do Thesouro.
RESOLUÇ~O DE

28

DE MAIO •.

I\hnuscripto authentiao.

Por a~iso expedido pela Secretaria da Estad6
dos Negocios do Brazil, de 14 de Setembro de
J 819, mandou VOSSa Magestade remetter a este
Conselho, para se consultar com effeilo o ,requerimento de ~lanoel.José de Souza França, do theor
~egu.inte: - SenhOI'. --'-Diz Manoel José ae Souza França, OfficialMaior Graduado do.Expediente do Conselho Ja Fazenda elesta Côrte, que sene
a V. Magestade, vai para J I annos, tendo àestes empregado 8 no lugar de Offioiai Maior eITecti1'0; e porque esteja persuadido de qu~ tem servido
menosmal,supplica a V. Magestade,em remunera- < •
ção d05 S,llUS serviços, a gl'aça de o aposentar com
o. ~odico ordenado que percebe de 2'50:t/J r ., ficando com esta mercê extincta toda e qualquer acção que pelos mesmos serviçós possa caber ao supplicante em remuneração ordinada ou extraor~i
•.naria. Pede a Vossa 1\lagestade digne-se-lhe defer~r, no que l~eceberá mercê. 1\lan oel José de
.Souza Franga, -:-l\landou o Conselho da,Fazend'l.,
á e,xigencia do Procurador da mesma, que 'informasse o ConselheirO Escrivão da Fazcnda, ajuntaódo o supplicante os seus competentes dip~o
mas. lnformõu o Escrivão da Fazenda pelo tbeoJ'
·seguinte :-Senhor. -Por virtude do-decreto d~
Vossa l\1agestade, de J 1 de Nov,embro de 1808,
constante da copia j\lnta, foi o supplicante Manoel José de Souz;!. França admittido a servir
'nesta Secretaria, assim ·como os mais empregados 'nomeados do Conselho intlepeudentemente
dos respecti os encartes, que tiverão-1rrgar posteritlrmente depois da abertura do mesmo COIJselho, que principiou as suas funcções em 14 de
mesmo 'Novembro, He cbnstante que o sup'plicánte desde então serve com assiduidllde, muita
.ho ra e muito presbimo~ sendo por seu distinc·to merecimento encarregado de substituir o lugar
de Official 1\laior eiIf!ctivo, em' cujo exercicio _
continuadó serve desde 1811, o que deu lugar a
Imereê da gra.duação do ,mesmo ,lugal' de O.ffic1ál
Maior, que Sua Magestade lhe couferio em Fesolução .de consulta deste Tribunal, de 22 de
Agost.o de 181? C*) o ordenado dç 250:t/J rs. que

O CtlDde da Louzã, D. Diogo de Menezes,
etc. Faco saber á Junta da Fazen da da Illia de
Santa C'atharina, que, sendo presente ao Principc Regente a 'Sua conta, ele 11> de ~b'ril yroximo
passad'O, acompanhada da repTesentaçao de 1~
do mesmo mez, de 1\liguel doe Souza 1\-le1l0 Alvim,
Capitão de Fragata e lntendenl-e ,da l\larin.ha des,sa Ilha, que se acha encarregado da fundação e
arranjo da nova povoação na Enseada das Garoupas, sobre a necessidade absoluta de hum Sacerdote pago pelos reaes cofres da m~sma Junta,
que celebr.e ali o sacrificio da mi3sa e ministr, o
sacramento e mais soccorros espirituaes, visto
achar-se longinqua a Igreja'que os pode ministrar,
e estar exercendo interinamente na Capellq daquella, 'Dova Povoa'ção as funcções parochiaes, e
á custa dos seus moradores, o Padre Francisco
'Rodrigues 'Pereira, em quem concorrem exem.,plal' conduota,e merecimento para continuar na••
r
quelre exercicio: foi o mesmo Senhor serNido apCO.) Por aviso da SecretaJlia.de Estado dos Negocios doBra·provar a mencionada -representa.ção, e conceder ·~il, de 26 de A.bril de 18LS., foi Vossa I\lagestade servido
remetter a este Co.nselho, para ser consultado com
ao lUto 'Padre Francisco Rodrigues Pereira a con- 'mandar
'efl'eito o requerimento de Manoel José de Souza França,
, ,grua al!nual de 6o:t/J rs. , e 1o~ rs. para guisa- Offioial do Registo do expediente do mesmo Conselho, do
·mentos., ·pagos pelos cofres dessa, Junta, p.ata ,theor segninte-:-Senhor.-iDiz l'danoel José pe Sou'l:a
'cofltinuar'nas m~smas funcções parochiaes na fór- F~a nça Offioial do Registo do Expediente do Conselho da
Fazend~, que, havendo servido :l Vossa Mogestade com
ma até ag.jra'por elle pratica~a. O. que ~~ parti- ·notorirhonra
e prestimo desdI: a creação do mesmo Concipa á mesma Ju.nta para.sua lOtelhgenCla e para selh9' faozendo-se a muitos respeitos digo.o da real conside·
daI' o s~u devidQ cumprimento, mandando-se abrir .rà;ção de Vossa Magestade, que tão peDlgnamenle se e!l-
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percebe; o supplicante he o cbmpetente ao lugat' de Omeiai de Registo, que he o terGeit'o em
tende a todos os seus fieis vassalloll ,que, pelo bom serviço
dos seus empregos .tem direito aos respectivos adiantameotos, succede que, demais, tem o sl!pplicante exercido
por espaço de tres annos e meio continuas até o presente
o lugar de Official Maior daquella Reparlição; fazendo as
suas ,'ezes, não por humo mera substituição nominal, nlas
real e omnimoda, com inteira e absoluta responsabilidade
do mesmo lugar, que em varias occasiões anteriores substituio com igual desempenho por muitos mezes continuas;
e como em taes circunstancias e deva. (I supplicante esperançar de t r parte nos elI'eitos da real beneficencia de
Vossa Magestape, llie ,abre preseotemept~ oçcasião <10 seu
requerimento a graça que 'Vossa 'Magestaâe acoITa de fa1.er
a'Joaquim Jo é da Siheira, segundo Officialómeonr da S,,. 'Cretaria da Mesa do Desembargo du Paço, ooncedendolhe aug/nento de orden.ado e a graduação de Qfficial Maior
da dita Repartição, pela iocumbencia de substitui,' o I,?gar
úe Oflieial Maior respcctivo nos seus impedimentos: gra'ia que, a'ssentando so\>re motivos de instiça'qup.> a Vossa
'Magestade fllrão p,'escntes em consulta daquelle Tribunal,
• produz a tal respeito hum exemplo q~ gratifica.de me"i·
torio o requerimento do supplicaote, tanto m ais quanto
.as suas circunstancias, posto que analogaS:ús daquel.e agroêiado, são po,' alguns respeitos mais lltteudi"eis, porque
~li faz o 'dito Oflieial Joaquim Jose da Silveira as vezes do
Oflicial Maiur na assistencia da Secretaria, súmente pnde
não pôde cQmparecer presencialmente o mesmu Oflicial
Maior pelas S'13S actuae~ e.nfermidades que o privão ,de sa·
'hi,' de casa, onde corntudo tem intcllirrencia de tod'os os
~egq,cios' ..espcctivos á eCretaria, e neJles trabalha quan~o
he passivei, o que não succede a resp.eito da suhstituição
,do supplicante, como fica dito. Pen) que, e attenta a pon·
derosa circunstancia de ser mnito diminuto o ordenado.de
~50:ll> rs. que vence o supplicante pelo seu emprego de
Omciai do llegisto, supplica a Vossa 'l\Iagestade a graç~
de lhe conceder mais 150:t/J rs. conlo o,'denado pessoal,
conferindo·lhe a grauuação de Omeial Maior, a exemplo
'da citada mercê feita ao segundo Oflicial l\Ieno,' da Secre·
taria do Desembargo do Paço, constante do documento
'junto; e pede a Vossa Ma.gestade se digne deferir· lhe, no
<{ue, R. M.• Mal!dou o Conselho que houvesse vista' o Desembarga.
I 'dor Procurador da Fazenda; exigia este que informasse.!>
'Conselheiro Escrivão da Fazenda; fazendo ajuntar cer·ti·
dão do exemplo que a!legava o snpplicaBte , tanto acerca
da graduação, coJlJO do ordenado; e as im mais a consulta
que por este Cunselho se havia feito sohre identica pre·
tenção do supplicante. J.nformou o Escrlv~o SUprarTUllle·
Tario de Con elhe, qUrl ora serve, pela maneira seguinte:
~ Senhor, que
sUPpliCa}lte lanoel Jose de Souza Fran·
ça~ Oficial dn Registo do Expediente deste .conselho, se
acha exercendo o Ingar de Oflkial l'i1aior da mesma Repartição ha 4- annos e meio continuos (', successivos, contados de Setembro de 1811, hc facto constante nesta Se·
-cretaria; e que tem preenchido condignamente o dito lugar, devo attesta·lo pelo tempo que tenho a honra·desubs·
tituir Oimpedimento do Comelheiro 'E.cri\-ão deste Tribu·
'nal. Com tacs moti,'os, .pretende se lhe con fi "a o augmento
de mais 150:t/J 1'11. de ordenado, ea graduação de Official
'Maior, aIlegando e,xemplo dc irrual mercê praticada por
Jl'ossa lI'1'age tade com o seo-undo Officiál !\lenor da Secretaria da Me II do Desembargo do Paço, Joaquim José da
'Silveira, de que tem ajuotado a certidão qne exige o De·
semba.rgador e Procurador da Fazenda na sua respo ta, Em
abono da verdade e conhecimento de causa, devo inforl..,ar
.à, Vos, a Magestade que o lugar de Official Maior nesta Re·
partição·e outras semelhantes, he ass~s pensionadO' de tra·
halho, e requer huma indispensavel assist~ncia dia'ia do
seu emprego nos negocias da sóa Repartição, por seI: elle
o unico qU'e está ao raclo dos manejos e giros dos mesmos
'negocio., de maneira qoe, lIinda que sendo elle impedidg,
J1ão pôde di pensar algum trabalho dome tico; o que tendo Vossa Mage tade pelo Con selheiro Escrivão da Fazenda
~a sua informação transcripta em ontra consulta feita 50'
'brc o requerimento do ~est'110 supplie.nte, que ajunto por
~Opill, e,por estar o original pres.o aos outl'l'S p~peis g~

graduação nesta Sccretal;!a, de cuja serventia tem
o sup,plicante a mercê! pelo alvará, que ora ajunse achão em mãõ ao Desemhargador Procurador da Fa·
z"enda, poderú Vossa'lIf"gestade deliberai .obre a presente
pretenção. Rio, 15 de Fevereiro de 1816.-Antonio Felicianno Serpa.
'. Exigia depois o mesmo Procurador Regia que se ajuntasse a ('onsulta original que ap,ontúra, e que tomasse li in- •
formar O Escrivão ela Fazenda, declaraqdo quem era o
Oflicial Maior .do expediente deste Conselho, e motivo
porque não serve este emprego desde ~etem bro de 1811 ~m
diante, como se diz na antecedente informaç,lio, ajuntan·
do se oSJ>apeis que houvessem a este r,espeito.
'
Ajuntou.se a consulta original, e informou o Escrivão sobredito dá Fazenda p«:l~l ,theor seguinte: ..... Senhol> -_O
Oflicial Maior do expedIente deste Conselho he Slmeao
Estellita Gome da Fonseca; ignoro os motivos porque
deixa de servir, ii excepção do que consta do aviso junto,
de 6 de Julho de 1813, unico papel que ha nesta Secreta·.
ria a tal respeito. Rio, 24 de.Setembro de 1816. -Antonio
Felicianoo Serpa.
I
E continuando·se vista ao sohredito Procurador Regia,
•
respóndeu este ultimamente pelo?theor seguinte: -eomo
desta infurmação do Escri."lO da Fazenda e aviso regia de
6 de Julho de 1813, expedida pela SecI'etaria de Estado
du's l'iegocios Estrangeiros e da Guerra, se manifesta que
(I supplicante serve de Official.1I1aior da,Secreta"ia do Ei·
pediente d~te Conselho de~de Omez de Setemhro de 1811
(.como se havia dito na informação antecedente do mesmo Escrjvão de Fazenda) em razão de que 'o respectivo
Oflicial'Maior, Simeão E teUita Gomes da lfonseca se acl~a
permanentemente occupado no' expediente da sebredita
Secretaria de Estado, da qual he tàmbem Oflicial, ficando
por isso .a cargo 'do supp!icante ,o referido emp.ego de
Oflicial1l'laior, tem cessado 011 fund~mentos da realresu·
luçãu de 26 de Ma,'ço de 1'810, tomada na consnlta junta,
pela qual foi desatendid~ ou tra 'dentica pretcnção, que já
naquelle tempo tivera o mesmo supplicante,por diversos
fundamentos, déveudo agora tomar·se em consideração
• este serviço no ex.ercicio perenne de Oflicial Maior da re·
fcrida Secretaria, que lhe foi commetlida em razão do
seu conhecido pl'estimo e aptidão, em que muito se dis-

o

tintrue entJ'c os

$fllS

companheiros, assim como se dignou

Su~ Iagestade 'tomar em consideração a favor do Oflicial
Mai'll' da Secretaria da Mesa do Desembargo do Paço,
Joaquim José da Silveira" que se ach.va servindo de Oflicial Maior da mesma Secretaria 'los impedimentos do
Official Maior, concedendo,lhe a graduação de Oficial
lIlaior e o augmcnto de 100:11> rs, no ordenàdo, como se
mostra da cerjilão junta, sendo aliás,certo que na referida
Secretaria havia outro Omcial mais antigo, que foi preterido por não ser tão babil pa l'Il u emprego, ppis que nem
sempre a antiguidade deve regular a p,,'eferencia, Deve·
se por tanto con.ultdr ne, ta mesma conformidade a favor do supplica,nte, e snbiudo com dia a\luella outra
consulta já mencionada, O que tudo visto parece ao Con~
selho, conformando·;;e ne ta parte eom o Desernh.argador
P,'ocurador da Fazenda, que a re~l i'esolução de '26 de
Março de 1810, tomada em consulta que so\>e com esta á
rcal presençn de Vossa Mg,gestade, não empece de modo
algum ao deferimento da presente ;;uppliq, por serem
mui di,'ersas as cil;cunstancias e motivos que lhe serv'ião
de fundamento, e <jue o supplica.ote pelo seu l:ecoo.hecid·o
prestilllo honrosamente abonado, tanto pelo Coosclheiro
Escrivão Ordinario do Conselho na sua inform~ção .quel.
la antecedente consnlta, comn pelo Snpranume\'a,'io que
-'01'0 sérve', s': tem constitu'ido ilenemerito d<J real aHenção
,de Vossa lIIagestade, para ser adiantado .cunveniente·
IDente no .seu ,I'eal scrvi.Qo,. CO.81tudo, cO,mo 1'0)' hUlIla
parte o emprego de Orncial Maior he <)e tal qualida.de
que exige de seu serventuario huma indis'pensavel assislen·
'cia diaria na resp~ti"" Repartição, como bem ad\'el,tio
o Escrivão Supranumerario deste Conselhb,na sua informa·
,ção acima transcripta (o que he aliás evidente) e pllr outra parte se acha Cm hum tutal abandono por mais de 5
Bnnos pdo respe«<tivo Scrventuario ~ dito emf::rego de Offi·
cial Maiur do expediente deste Conselho, que suhstitue
;O supplicllfte.; serja iu~to ,p,.J:om.oV,ê,lo, a ell,'ectj:rida.~e J1.p
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ta.- Rio, 2':' de Setemhro de 18! g. - A.ntonio
Felieianno Serpa. - E dando-se ullimameole "ista ao Desemhargador Pro~uduol' da Fàzenda, respo-ndeu : ~ O seniço do empregado de que se trata por espaço de I I annos incompletos, não he
Lastante para merecúl' a aposentadoria que o suppliqante pretende, 'muilo mais quando o seu bom
serviço no referido emQrego foi já attendido com
a graduação de OfficiaI lU·aior tão recentemenfe
concedida; deve, por "tanto, excusar·se o presente
requerimento. O que tudo sendo "isto, parece ao
Conselho o mesmo que ao Desembargador PI'Ocurador da Fazenda com quem se conforma. Vossa l\hge tade mandará o que mI' senido. Hio, 20
de OUlllbro de 1819. - Antonio José da França

e Horta. - FI'ãncisco Baptista Rodrigues. - DI'.
Francisco Xavier da Silva Cabral. -DI'. Luiz
Thomaz Navarro de Campos. - TI esta se reformo.u a requerimento do supplícante pOt' despacho
do Conselho, de:3 de Abl'il do corrente armo, por
pas arem mais uu sei mezes, sem que tenha Laixacto a real res'Jlução deli a. Rio, 2 de !\laio de
1821.'- D. Antonio Coutinho de Lenca tre.Diogo -de Toledo Lara Ordonhe . - Luiz Barba
Alardo de Menezes. - Dr. Luiz Thom07. a ,:arI'o
de Campos. - Caetano PiiltO de i\liranda l\1onteneq;r.o -Leonardo Pinheiro de Va concellos. Francisco Lopes de Souza de Faria Lemos.Franci 00 Baplis~a Rodrigues. -D.. João' Carlos
fie Souza Coutinho.
Resolução. - Excu ado. Poço, 28 de ~laio de
18-21. - COl1'Í a ruhrica de Sua l\la-gestade.mencionado emprego de Orncial l\{ai r do dito expcdien- ,A'cha-se o original TIO '-Cartorio actual do Thesów'o
te., l?ara cujo accesso Icm sobej<\ jusLiça pelas pro"as que
tem dado da sua aptidão, pois que a' im fica o suppli- - Nacional.

canLe condignamente dcfeJido, não se gra"a·3. Ueal -Fazenda ,-e melbora de condição o-expedicnte dI> Tribunal,
RESOLUÇÃO DE 29 DE MAIO.
p,·eenchendo·se o numeru dos Omci3es efl'ecfivàs COm que
foi CJ'eado por Vossa Magestade. V.cl·dade he que, pelo re- _
ManuscrijHo autltentico.
glmento de '9 de Dezembro de 1,53, se determinou que
os Omciacs da Fazenda, que s.ub tiLuissem uo impedi.
Correndo novamente em.praça deste Consell;o
mentos dos outros, percebessem a quinta parte dos ordeo conrracto sobre as capatazia d'AlfLlndeua desta
nados dos mesmos impedidos; e que por esta razão se po.Côrte, no conformidade do que fôra determinatlo
dià reputar o supplicaute bem pago do seu maior trabalho
por ~ua Mogestade ao mesmo Consel!lO, em avinesta applicação; mas, além de qlle o sobredito regimen,
to falla sómente de bum impedimen,to inLerino, e não
so da Secretaria _de Estado elos Negocios elo Reide bum successivo que indu. huma perfeita vac;ancia, cono , ~e 25 de Novembro do' al~no prox-imo passa- mo no caso"'presente succede, oéco...·c outra razão para
se não admitl-ir como despacho do uppljeante aqtiella dis· _ elo, aqui junto por copia, se obtc"e P?l' ultimo
posição, puis que em Lal caso irião recal.ir dous orncios no
mesmo sujeito, o que ho contrario" legislação do 1Ieiuo:
1\1arço de 1810, tomada na consulta inclusa, pela qual
e seria por ou!ra partc directamente contra a lei 110 tcrior
foi Vossa Magestade sel'"ido conlO,·mar·se com 11 parecer
de 22 de Dczembro de 1761, tit. 4", que repelle inteira·
mente as substituiçõllS de taes omcios, reptlta,ndo os amodo mesmo Cun~elhl1, qu~ excluía. a pretenção do supplicante pelas razoes qve ne Sa occa ·,ão expeudêrão, e supvi"eis ao real 3l'bitrio e de industria personalissima, cuja
posto que a instauraçãu deste reqoe1'i'"ento (identico em
lei se não devc illudil' po,· tal modo, fazendo-se o Serven·
tuario substituir por outro da mesllla Repartição, com O seus fins com O antccedente, e quc sen,io de objccto :'l
mencionada consulta) eia fundado em novos motivos, tomodico dispendio da quinta parte do ordenado, a positi"a
da"ia não póde ter lugar o accreseimo dc ordenado "einfracção da outra lei, que iubib e a accumulação de dous
qucrido, porqur:, bal'endo hnma legal e providente disomcios em hum mesmo spjeito, cóm ,a qual conspira a
posição, como a que se acha e tabelecida no àlva~á de 29
já citada de 22 de Dezembro d'e 1761, no Lil. 4. 0 Vossa
lIIagestade porém reçolve,'ú como mais jn to fór.
.
de Dezembro de 175:;, cap. 46, § 6°, eUe he que de"e reO,Cnilselheiro, Antonio Luiz Pereira da Cunha, dissenger no presente caso, para q"" O supplicanle ven,ha a
vencer a quinta pa,'te do ordenado ue Omcial Maior, que
tindo do parecer do Consclho Cm parte do valo do Descmhe a quantia anllual de 80:t!J rs" ficando assim compenbargador ProcuradO!' 'da CorOa e Fazcnda, '\em a ponderar
sado p_ara o futuro Oseu major tr~balho, sem recorrCfmos
que, ltavendo 'Vossa l\1agestade fello mercê a Si~eão Es·
a meios extTaordiuarios nem gral,ar a Real Fazenda, porteflita Gomes da Fonseca do emprego de Omcial da Seque, quanLo ao preterito, deve o supplicante imputa,r a
cretaria de Estado dos Negocios EStrangeiros e da Guerra,
sua omissão ou genel'Osidade o ter deixado de apl'O"ciquando el1e já se achava pl'Ovido,no de Omciall\'Iaior da
tar·se do bendicio da lci para perceber a dita quinta par~
Secretaria do cxpediente do Consellto. E dignando-se
te em lodo o tempo qne Lem estado na me ma s ·r~entia.
Vo sa l\Iagestade, por sua real heneficencia, mandar decla·
A vi ta do que parece ao mesmo Conselheiro, q1le, aLten.
rar ao Consellto, pO.1"aviso de 6 de Julho de .8.5, que a
dendo ao presLimo e bOIU 5el'l'jço do sUPl'licante c mais
falta de residencia deste Omcial na Secretaria do mesmo
Tribunal proced'ia do justificadõ motivo dese acbar nessas
circunstancias, de que este ncgocio se J'evcste, elle cstá
nag' de merecer a graduação que upplica, fazendo seUb
occasiões fazendõ as funcçõcs de Omcial 1\1aior da dita
os emolumenLos pertencentcs ao emprcgo de Omcial
Secretaria ele Estado, ,fica cLaramente demonstrado· ser
1\1aior, vencendo igualmente a mencionada qninta parte
da real intenção e vontadc de Vossa 1\1agestade que elle
de ordenado, na ('ó"ma da lei, dUI'antc o cxercicio da resel'l'isse eUl huma e outra nepartição; e como O eltereicio
fe"ida serventia, indeferido por c0'1sequencia n en requepessoal e simuJta,neo destes .ambos o~cios he de sua naturimenLu no que respeita ,. maiol'ia do ordenado.
'reza incompatil'e!, de"e, por isso, entender-se qné a falta
Parece ao Cons"[heiro Diogo dc 'l'ulledo Lara Ordode residencia cumllletlida em algum oão he cnlposá, e não
ofl'erece lcgitima causa pa,'a, scr o dito Orncial privado de
nhes Omesmo que parece ao De§cmbargador Procurador
da CorOa e. Fazenda. Rio, 16 de Outubro de 1816. - Anbuma graça que Vo sa Magestade se dignou conl'erir·lhe
tonio José sia França e Uurta.-Josc En-idio AlI'ares de
com cOQbecimento de causa, e que não tem o caractcr
Almeida. - Leunardo Pinhciro de Va concellos. - Diogo
de obrepticia, sem ser ou\;do, e convencido pelo mede Tolledq Lara Ordonhes. - Francisco Lopes dc Souza
thodo estabelecido nos decrctos de 30 de Março de 1686,
Farias Lemos. - Lui7. Barba Alardo de Menezes. - F'oi
e ~9 de Fe"er-\:iro de 1688; ncm o l'tquerimento do supphcante, Manoel José de Souza França, se encaminha a • voto n Conselheiro AnLonio Luiz Pereira da Cunha.
RcsoluftiO. -Como parece ao Consdheiro Antonio Luiz
esse fim, .j>orque seu objecto he o augUlcnto do ordenado
que ora I~JD, e a graduação ele Omcial !\laior da Secre- , Pereira da Cunha. Pala cio da Boa Vi ta, 22 ue Agosto de
taria do óífpédiente do COOllelho, que cstá interinamente
181 j. - REI. -Acha-se 00l'i8ina/ 1Iq Cal'tovio aalllal do The.
,exercita';ldo, a cujo respeito subsiste a resolnção de;l6 de
501lr:O NaeiPllal,
'/:OMO 111.
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e mais vantajoso lanço o que contém o mappa
que com e~ta sobe á real presença de Vossa Alteza Re~l, 00 qual ,'ão indicados em distinctas casas paralteJas, e emoonfro_ntação individual, pava
sc conhecer as difi'erenças, cada h.um dos preço~
a que na tabella omcial mencionada no dito avi!lO regio, e appro"Vacla pOl' Sua Magestade se l'e~
duzira o salario das «;litas capatazias por cada hum
uos diITerentes volumes que se despacharem na
dira Alfandega, e cada hum c1aquelles porque ora
se compromctte o ultimo licitante a fazer o resp-ectivo trab:Jlho. (jccorrêra, porém, que, téndo
requerido·a Sua l\'lagestade, immediatamente os
antecedentes arrematanle~,Thomaz Soares de Andrade e Estevão Locatelli, ficasse a cargo do novo arrematante das ditas capata:das o o-nus de os
indcmnisarem das despezas pór ~lles feitas com o
'eu antecedente contracto, autol'isasse o mesmo
Augu,sto Senhor ao Conselho para lhes déferir a.
este respeito, conforme o aviso expedido pela
Secretaria ue Estado dos Negocios do Reino, na
data de 9 de Jan'eirQ..do conente anno, junto por
copia, debaixo da letra A., e que o mesmo Co-nselho; depois de ouvfr o Desembargador Procurador da Fazenda sobre isso, lhes. deferisse de
conformidade, encarregando por"ém aos supp!icantes de apresentarem immediatamente huma
conta corrente e circunstanciada das riJesmas despezas, conforme o despaoho qu~ se acha posto
em s 1,1 requel'imento na data' de 24 de Janeiro
(leste anno, e que vai tamhem junto - debai~o da
inclicação d;t mesma le~ra A. Apresentada_a dita
conta, e profedo o despacho de J ti do subsequcnte mez de Fevereiro; depois de ouvida sohre
ella o Dc e.Q1bargadol' Pçocurador da Fazcnda ,.
como mosO'a o ol'iginal processo della, que vai
junto debaixo da indicação da mesma letra A;
oppô.z.se o licitante lJlOmaz José Vianna pelo
requerimento junto, debaixo da letra B, sobre
o qnal ou vido os supplicados Thomaz SO,ares e
I;ocatelli, e em ullimo lugal' o Desembargadol'
Procurador da Fazenda, deferio a final o Conselho. que proceuião os despachos de 24 de Janeiro
e 16 de Fevereiro, junto, debaixo da letra A. E
posto que depois addici'onassem os mesmos' 'J'homaz Soares e Locatelli esta sua intenção pelo requel'imento que vai debaixo da inclicação da letra
. C, e o Conselho lhe deferisse conforme o seu
despacho de I I rlo currerHe l\laio ahi posto, toda"Via, em deferimento ao requerimento (lo licitante
Thomaz José Vianna, que depois f~z sobl-e isso,
"eio o mesmo Con elho cm outro acordo, depois de ou l'il' o Desembargador Procurador da
Fazenda, e revogando aquelle dito despacho de
) I de laio, manc10li que procedesse e ficasse em
eu igor o uito ue 24 de Janeiro, pelo que respeita 1'a Ú despeza indeferida a o-ulra materia do
requerimento do dito Vianna, documento, letra
C, com o que con tinnúl'ão ,todavia os ,pregões
da praça em ordem a ultimar- e a arremataçáo
rc1enada das dita capatazias, exclJsando o Conelho ultilllnmente por despachos de 23 e 25 do
mesmo corrente l\'l-aio, os requeriment{)s do dito
licttante 'iaona, que pretendia se sobres-livesse
nisso, até que por Vossa Alteza Real fusse deci-

dida huma representação que ao dito respeito ha"ião feito immediatamente os negoQjantes desta
praça, ou continuar a ltnçar debaixo de pretexto
de ap'roveitar-se..toela e' qualque-r decisão que
houvesse 50J)re o requel'ilJlento dos_ negociantes,
documento letra C. O que tude sendo visto, párece ao Conselho, que, não tcndo_~iuo bastantes
ps despachos de 24 tle Janeiro, 16 de Fevereiro,
28 de Março e I I de l\1aio do corrent~ anno, pa. ra se removerem as du,·idas oppostas á arrematal}ãQ que se ptetende fazer da adminIstração das
capatazias, creadas para o tral)alho d' Alfandega
elesta Côrte, e que andão em praça em obsm'vancia dO'aviso de 25 de Novembro elo anno passadó,' suscitapdo-se embnraços e reqóerimentQS especiosos, como sejãQ os ultimos apresentados por
Thomaz José Vianna hllm dos licitantes; qne seguindo-se ua deI1lOra desta arrematação notavel
prejnizo á Real Fazenda, pela continuação das
despezas que faz com o salario dos trabalhadore&
empregatlos na Alran4ega, que and~ ele ) o a J 1
contos de i'éis por anno;e novos embaraços sobre a vel'ificação eln despezas feitas, e das que
continuarem a fazer Thomaz Soares de Andrade
e Este~'ão LÇlcate1Ji, cujas despez.as ficão a cargo
do arrenlatnnte, ná fórmn do despacho de 24 de
Janeiro do corrente anno; que, hayendo-se já
obtido, em,praça granHe diminuição 4o.s preços
designados na tabella remetti(l~ com o aviso do
25 de No I'embro do anno pnssado, que- de"ia
!ierYir de base pal'a estn arrematação, achandose todos os artigos minoradps, e alguns (lelles
considera \'elmente, como se pó.de- ver na. tabella
junta, sendo a ultima columna a dos lan~os off~
recidos nn praça de 14 do conente mez de Maio,
se dev,e ultio)al' esta nrrematação já tão prúcra linada, aceitanrlo-se o ultim o actuaL lanço, ou Q
me!lor que se olferéce: em huma só praça, cujo
.dia serú designado aos1-\citantes"para neBes se tcrlJ1inar tmpretel'Ívelmente a dita arrematação, despresando.-se qnaesquer requerimentos com que
sepi'ctenda novamente demorar, o que igualmente se del;.erá intimnr aos licitantes, bem como a ex,3cta e literal obser-vanci3 dQ despacho
de 24 de 'Janeiro do corrente aono. Parece, porém, aos Conselheiros Caetano- {'into ele l\1irand'a
~lontenegro, Ceonardo Pinheiro de Yascon- \
cellós, Luiz Barba Alardo de Menezes, e D .
João Cados de Souza Coutinho, p.ara cortai' o.
embaraços que taoto tem retnrdado a conclusão
dest~ negocio, que a arrematação das capatazias
se 1eve concluir e ultimar em 2 dias successivos
e improrogaveis, intimando-se no primeiro dia
ao licitante' as d:ecJara~ões seg~lintes, se eUas merecerem ser approvauas pOl' Vossa Alteza Real:
I", que das despezas necessarias c uteis feitas por
Thomaz Soares e seu socio, só ficarúõ a cargodos arremarantes aquel1ns .cuja utilidade fôr ain!la permanente, send'o t~es que os mesmos arremat3ntes terião d~ aS fazer se não as aetla.sseO'l
f~itns, ~ as outJms ficaráõ a cargo da.Real Fazenda, POI' isso mesmo que forão necessarias e uteis
para o estaJjelecimen~o de hum novo methodo e
arranjamento que f,o~ julgad,o, cOllVenieflte e que
se manda obs~rvar; 2", que -a liquidação desta'
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despeias sera feita por arbitros perante o Juiz da
A.lfanclega, com recurso para o Conselho da Fazenda, sem comtudo emb~raçar ··a ent!'ada dos arrematantes no exeroiCio e'administração das mesmas capatazias, para cessar desde logo a despeza
da Real Fazenda, e só seráõ obrigados a daI'
primeiro fiança ao pagamento do que lhes tocar;'
5', qüe nada se deverá exigir elos despachos anteriores ú arrematação, porque a despeza da descarga, arrumação, guarda nos arm~zens, abertura e 'sahida da fazendas para fóra da porta d' ALfandega tem sid<? feita, parte por Thomaz Soares
e seq socio, parte pela Alf~ndega, parte pelos
mesmos despachantes, e serja ql1as.i impossi vel
o verificar cm cada despacho o que tocava a cada huma destas partes; cm s_e~nndo lugar porque
mnitos iii não existem nesta Cidaâ'e", e outros hão
de ter fixado as ~uas contas com-os que lhes consignár<10 as fazendas, ou com os seus sacias, selÍl
incluirem esta despeza; e ultimamente, porque se, ria', em ger:JI,·hum prejuizo causado aO commercio, pois sendo a mesma despeza huma addição
qne deveria ter entrado no calculo do preço das
fazepdas, os negociantes, nas que tivessem vendido, tel:ião feito Iíum calculo diÚlinuto e em prejuizo seu, se elles fossem obrigados a dar agora
huma parte do preço que não recebêrãQ, Rio, em
28 de Maio de L821. - Barão. de Santo Amaro.
-Caetano Pinto de Miranda Montenegro. -·D.
Antonio Coutinho de Alencastre.- Leonardo PinheiJ·o de Vasconcellos..- Franci co Lopes de
Souza tle Faria Lemos. - Luiz Barba Alardo de.iUenezes. - i\lalloel Jacinto Nogueira da Gama,
- Francisco Baptista ~Rodrignes. -Desembargador Luiz Thomaz Navar"o de CampoS:-D. João
Carlos de Souza Coutinho.
Resolução. ~ Como parece aos Conselheiros
Caetano Pinto de Miranda i.\Iontenegro, Leonardo PinheiL'o de Vasconcellos, Luiz Barba Alal'do
de lHeBe'es, e D. João Carlos ele Souza Couti.nho.-.-1aço, em 29 de Maio de l821.-COm
a rubrica de Sua Alteza Real. - Acha-se o ol'iginal no Cartorio actual do Thesouro Nal'ional.
I
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DECRETO DE

1

DE JUNHO.

l\:lan.n,scripto authentico.

Hei por hem que, pelo Real El'ario, se expeçiio
as ordellS Ileoessarias para que a Junta da Fazenda da Provincia de i.\1inas Geraes elrtregue a R@que- Sch úch, llibliothecario e D"írector do Gabinete de Historia Na~urar lIa Princeza Real, minha
sobretudo muito amada e presada Espoza, a qu~n·
tia de 453.tJ)760 rs., por huma vez só mente , para
com ella satisfazeI' as despezas do transporte das
collec\lões do.s productos nat;,uraes que de-ve mandar para aquelle Gabinete e ~Iuseo Real, e, além
disso 50.tJ) rs. mensaes em quanto se conservar
~aque~la Provincia occ~paâo n~ commisJ.ão da
lOvestlgação '! remessa daquelles pro duetos. O
Conde da Louzã... D. Diogo de Menezes, etc. P.aço, em o 1· de Junho de 1.8'21. - Com a rubrica
de Sua Ir' eza Real o'Principe l\egente'.-Liv. 2·
de pecretos sobre Faze7lda, a fi. :16 v.
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lIIanuscripto
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authen~ico.

Attendendo ao que me representou Sebastião
Nieoláo Gachet, Suisso do Cantão- da F)'ihurgo,
resi'clente nesta Cidade, a gl'ande utilidade (fue re·
sultará á agricultura deste· Reino do estabelecimento de estrangeiros industriosos, que, com o
exemplo, podem adiantar muito este importante
ramo· de riqueza, que neste paiz ainda se acha em
grande alrazo : hei por beQl fazer-lhe mercê, a titulo de sesmaria, ae b1!ma legoa -de terr!! em
quadro, que se ach~ devoluta no sert~o dos Indios da Freguez a de Nossa Senhora da Gloria de
Valença, no Ribeirão de S. Fernando, ou em outra qualquer, 'entre o Rio,das Flores e o Rio Preto;
fazendo-se a medição e demarcação para sua maiS'
bre.ve conclusão pelo Desembargador José da
Silva Lourénço Borges, a quem a l\l.esa do De~
sembargo do Paço mandará expedir as ordens
necessarias. A ·mesma Mesa O tenha assim entendido e faça executar com os despachos e ordens
necessaruas. Palado do Rio de.Janeiro, 2 de Junho de 182 r. - Com a rubrica do Principe Rege,nte.-Aclta-se afi. 170' do Liv. 2 de Decl'etos
di1'igidos ao Desembargo do Paço.
AVISO DE

'2

DE .TÚNHO.-

lI:Ianuscrip-to authentico.

- Tendo Sua Alteza Real o Princrpe Regente determinado que os vencimentos d15s patrões e reOleiros empregados nos escaleres das fortalezas
sejão pagos daqui em dian te pela Thesouraria
Geral das Tropas desta Côrte; o participo assim
a Vm. para que, fazendo-o presente na Real Junta
da Fazenda dos Arsenaes·do Exercito, Fãbrieas e
Fundições, se fação as competentes declarações
para cessarem pela J unta tae~ pagamentos. i!leo-s
guarde a Vm. Paço, em 2 de Junho de 1821.
-Carlos Frederico de Caula. - Sr~ Manoel Carneiro de Ca{Ilpos. -Acha-se a fi. 61 do Liv. de
Re.gisto de Avisos dirigidos á Junta da Fazenda do
Arsenal do E:xei'cito, Fabl'icas e Fundições.
DECRETO DE

5

DE J'UNlIo."

Coll. Br-az.
"4

Sendo indispensavel nas circuns-tancias actuaes
evitar todas aquel1as despezas que não são de
tu'gente necessidade para acotljr á execução de
outr6S' objectos mais interessantes. C' de huma im!!leuiata precisão: hei por bem manda-r su 'pender, por agora, o eXCl'cicio da Commissão e lns:peGção das Praças e Fortalezas de Guel'ra, creada
pol' desrew de 22 de Janeiro do allDO proximo
passado, e igualmente o vencimento das gratificações determinadas p'ara o Commis ario, Deregado e mais empregados- da mesma Commissão,
ordenandú que as fun{)ções que O Commissario
Jrnsp€e~or e seus Delegados exercião, fiquem nes,
ta CÔr-te· C' Província a calgo do General Governador' das_Armas, é nas. mais Provincias d'o Bra-
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zil a dos Governadores e Capi ....,ies Generaes, aos ella serem exatpinadas, sabão ú minha real prequaes os Officiaés de Artilheria e Engenharia, a sença para eu as saoccionar. Os Ministros e Secuja cpmpelencia propriamente cabe este sel'Yi- eretarios de Estado-são tos que constão da relação
ço, daruõ as necessarias contas e informações, j unt~, assigoada pelo Conde da Louzã, D. Diogo
para subirem ii minha real presença pela compe- de l\1çeezes, meu'Ministro e Secretaria de Estado
rente Secretaria 'de Estado dos Negocios do Guer- dos Negocios da Fazenda. Paço., em 5 de Junho
ra; e, porque o Arsenal Re,!l do Exercito de ta de 1821. --:-Com a rubrica do Principe Regente.
CÔde fornece todos os artigos necessados ao ma- -:Conde da Louzã ~ D. Diogo de l\IenüZes.-Carterial de artilhcria, quer de campanha, quer de ,los Frederico de Caula. -Mànoel Antonio Fapraças, ou (Le postos militares, por não ter aqui rinha.
a engenharia tl'opas pri vati \'as para u seu ~eniçor
, 1lELAÇ.:io apJ1~'fIsa ao decreto acima.
·nem, como em P.ortugal, hum, competente ArsePara
l\'linistl'o e Secretario de Estad.o elos Nen'al com hum systema de contabilidade estabelecido por fOrma .legal: soú ou.trosirn senido de- gocios do Reino e Estrangeiros, o Desembargador'
do Paço. Pedro . .A I ves Dilliz; dos Negoeio da'
te~ruinar, que na Thcsouraria Geral da Tropas
desta Côrte, e nas Thesourarias.e P-agadorias das Faienda, com.ã Presidencia do Erado Regio, !>
outras Provincias do Brazil se e labeleça, hnm Conde da. Louzã, D. Diogo cle Menezes;. dos
cofrc destinado unicamente para o pagamento de Negoeios da Guerra, o Marechal de Campo Cartodas as obrá militares, sem que os seu' fundos los Fl'edericll de Caula; ilos Negocios da Maripos_áo ter outra alguma. applieação , onu e todas nha', o .Chefe de EsrJuaura l\lanoel A.ntonio Farinha.
.
_
as despezas. que se fizerem seráõ prQcessadas e
Paço,
5
de
'Junho
de
1821.-=Conde
oa Loulegalisa?as, e os titulos que as justificarem re1'Íszã,
D.
Diogo
de
Menezes.'
tos e rubricados pelo Commandante up Corpo de
Éugen heiros na Província em qlJ~ ~om'er, ou
pelo Omcial roais autol'isado do mesmo' corpo; senDECRE,TO DE 5 DE JUNHO.
do este cofre, na Côrte, assistido. pelo Rca-l Erado
Goll. Braz.
com aquella 'consignação mensal que a Secretaria
de Estado dos Tegocios da Guerra exigir, á proTendo eu creado, pelo men real deQreto da data
porção dos trabalhos. que tellflão de fazer-se; e de h!lje, hum.a Junta'Provisional ~ perante a qual
nas mais Provincias, pelos fundQs d,a Real Fazen- sc ,'el:ilique ,u re ponsabilidade dos l\linistros e
da, segundo pareceI' con veniente aos 'respecti vos Secretarios de.Estauo do meu despacho, que o()
Go,'eruau.ores e Capitiies Generaês de acordo com artigo 51 das bases da--Con !ituição Portugueza
as, Juntas a que presidirem, tendo sempre em lhes impõe; e. não' querendo retardar por mais
,:ista a maior ecouomia e urgencia do serviço. tempo a instalIação desta Junta': .hei por bem
O Conselho Supremo Militai' o tenha assim en- appro ar o~ Deputados della que me forão protendido é faça executar, expedindo logo para posto3 pelo povo' e tropa desta Cidade, con tante
e te eiTei to as ordens neeessarias. P,aço da Boa da relaçãõ junta assignada por Pedro Alvares
Vista, cm 5 dc Junho de 1821. -Com a rubrica Diniz, do Conselho de Sua l\1age5tade, Mini tI'O
do Principe Regente. - Cados Frederico de e Secretarie de Estado dos Negocios do Reino e
Caula,
Estrangeiros. O mesmo Ministro e Seéretãrio de
Estado e os das Repartições ela Fa-zenda, Guel'l'a
DECRETO DE 5 DE JUNHO.
e Marinha o techão assim entendido, e fação
executar pGla parte. que a cada bum delles perColl. Braz.
tence. Paço, em 5 de Junho de lS21.-COm
Desejalldo em tucl6 sati fazer aos vassallos de a rubrica do Principe R~gente. - Pedro Alvares
El-Rei meu S~nhor e. Pai,. e concorrer para o Diniz.
.
\'
'
.
bem geral, que he c tem sido o meu particular
.de 'velo: determino, por i ustas e bem altendi veis fuLAÇ.:io das pessoas que f07'ão eleitas pam Deputados
da Junta Provisional.•
\J'azões qne me forão p,onderadas pelo povo e tropa
desta Cidade"que os Min istros e Secreta rios d'E.:t:alUarianno José Pereira da ·Fonseca, 58 votos;
do continuem a de pachar com a minha' réal pes- Bispo Capellão 1H6r, 54; José de Oliveira Baroa,conforme mandão a instrucções de 2~de Abril' hos.a, 55; Jo é Caetano Fel'l'eira de Aguiar, 25;
que meu augusto Sephor e pai me deixou; e J.oaquim de Oliveira Alvares, 22; Joaquim José
crear huma Junta pr.ovisoria co.mpesta de nove - Pereira de Faro, 2() ; Sebastião Luiz Tinoco, IS;
Deputado e colhidos de todas as classes, peran- Fran'ciseo José Fernandes Barbosa, 17; Manoel
te a qual os obreditos iUinistro de E 'tado veri- Peclt'o Gom-es, 15. •
Paço, enl 5'de Junho de 1821. - Pedro AI "afiquem é). ua rcspon abilidade, que lhes he iropo ta pelo artigo 51 da bases con titUcionaes 'res Di n.i'z.
portugueza. E ta Junta scrú respon avd ás CôrA.CTA DE 5 DE Jurmo.
tes convoca4as na muito nobl'e ê leal Cidade de
r
l1isboa J pela ua conducta activa e pas iTa, DeC
Coll. Bral:,
..
termino, outrosim que todas as leis ,que, pela neAuto de Juramento. '
ces idade publica, eu fôl' obLigado a fazel~, sejão
Anno,
do
Nascimento
ae No so SeUfqor Jesul'emcttida êm projecto 'pelo Mini tI'O e SecreChristo
1821, aps 5 dias dp me~ ~e Junho do
tStrios ~e Estado ~ Junta., p'!-ra q~le, d.epoi, de,po-r

de
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dito anno, nesta, Cidade e Côrte 40 'Rio de Janeiro" 'e Sala' do Theatro, de S. João, Baptista,
se r~ullio o Dêsembal'gaaor Juiz ,de F6ra, Presidente do Senado da Camara, José Clemente
Pel'eira, e os Vereadores Luiz José Vianna GU\'g'el elo Amaral, Manoel Caetan o Pilito e I\'lanocl
José ela Costa, e o Procurador do mesmo Sei:lado
Antonio Alves de Araujo, convocados ele oruem
de Sua Alteza Real o Senhor D, Pedro de Alcantara" Pl'incipe Regente deste Reino elo Brazil,
communicada ao sobreelilo Desem)Jargaelor Presidente pelo Marechal Ele Campo AjucIan,te Geueral elo Exercito, para os fins que se expressão.!lOS
autos que abaixe seguem; do que para constar
se mandou l'azer este auto que assignárão comigo
Escri"l'ão dó mesmo Senaelo, Antonio Martins
Pinto de Brito, que o escre"i e a'ssignei. -José
Clemente Pel'eil'a,-Ltiiz Jose Vianna Gurg'el do
Amaral. -Manoel Caetano Pinto, -l\la11oel José
da Gos~a. - Antonio AI I'es de Araujó. - Antoniq
Martins Pinto de Brito.
,
.E sendo no mesmo arino, mez, dia e casa, se
reunirão os Eleitores desta Provincia, e dous Officiaes elc cada hum dos Regimentos ela primeira
e segunda linha da guarnição desta Cidade"e CÔI'te, convoc'ados de ordem· dp-,Sua Alteza Real o
Senhor D. Pedro de Aloantara, Pl'incipe Regente deste Reino do Brazil; os primeiros como Representantes por parte elo povo desta Provineia,
em attenção a serem aquelles em quem se acha
reconhecida a m~ior conGança publica, dcmmlstrada pelas nomeações que nos, mesmos'l'ecahião;
e os segunclos por parte dos seus Corpos respectivos, e por elles escolhidos e nomeados; todos
para o' fim ele deliberarem, de "-cardo com o Sena,do da Camara, as providencias elo bem publico, que o povo !l tropa desta Cidade lhe requerem·: do. que para constar se 'mandou fazer este
auto, em que tod,os assignál'ão com o Presidente
e Senado, e comigo Escrivão do mesmo Senado·, Antonio Martins Pinto ele Brito, que o escrevi e assignei.
.
José Clemente Pereira, Luiz José Nianna Gurgel do Amaral e· Rocha, Manoel Caetano Pinto,
Manoel José da Costa, Antonio AI ves de Araujo,
Antori"io Martins Pint~ de Brito, Joaquim Xavier
Curado, Manoel José de Souza França, Antollio
Luiz Pereira da Cunha, I\lanoel Joaquim do Valle, Ooronel graduado da Brigada; João Pinto
Carneiro, Capitão da Br'igada; Patricia Almeida
de Olheil'a Gaio, Capitão da Brigada; João
~brJ:;O tomo Corrêa Guedes de Andraele, Major
do 5° Batalhão de Caçadores do Exercito de Portugal; Joaquim Frallcisco de Sir Vasconcellos,
Capitão do .Batalhão de Gaçadoi'es n. 5; José da
Silra Reis, Tenente Coronel Commandante da
Artil heria da Dil'isã.o Portug'ueza; LlIiz Alexandre FerJleira Nobre, Primeiro Tenente de ArtiIheria da Divisão Por,tllguéza; Ri-cal'do Joaquim
do Santos, Primeiro Tenente de Artilllel'ia a Ca"aUo da ,Côl'tlO; lHiguel Joaquim"de Andrade, Capitão do 2° Blltalbão de Fuzileiros da Côrte; Mano.el Caetano ,Lopes 'de Oli \'~ira, Alferes do dito;
Ana,él.eto Jp7Jsé de Souza Castro, Capitão do terceiro'
,~jatalhão de Fuzileiros da Côrte; Anselmo A1Yes

•
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Branco Muniz Barreto, Alferes do terceir'o Batalhão
de' Fuzileiros; José l\Ial'Ía da Co ta,. Tenen~e I
Coronel do Batalhão n, J J de Infanteria; Luiz
Pinto de Mendonça Arraes,. Major aggregado do
Batalhão de Infanteria n. J J ; Antonio Peito de'
Carvalho, Capitão do Batalhão n. 15; João Baptista Leitão, Capilão do Batalhão n. J 5; José
Mada Gomes, Capitão da Guarda Real da Policia; Gabriel Garcez c Gralha, Tenente da Guarda Real da Policia; Padre Janual'Ío da 'Ctll ha
Barhosa, Eleito'r da Pl'Ovincia; José l\1anoel de
Moraes, dito; o Brigadeiro AuguSlo Pinto de
Moraes Sarmento; Bento Barrozo l'ereira,
Tenente Col'onel Commandante do Batalhão
de Granadeiros; Fernando l\Ial'ia Cabrnl de'
Teive, Alferes; Francisco de Lima e Silva,
Tenente Coronel do primeiro .Batalhão; João
Duarte Nunes, Capitão; Lujz Maria Cabl'al de
Tei I'e, Aj udante; João Frededco CaldeU, Tenente do primeiro Regimento de Cavallarin; José
Alexandrino ViUasboa , All"el'es do priqJ.eil'o Regiménto de Ca va:llaria do Exercito; l?rancisco de
Paula Vasconcellos, l\1ajor graduado do Regimento de Artilheria; José l\'Ial-ia da Silva B'itanCOl.ll't~ Capilão do Regimento de Artilhel'Ía da
Côrte; Domingos José Teixeira, Tenente Coronel do primeiro Regimellto de Iol'anteria de Milicias da Côrte; José Borges de Pinho, Capitão
do primeiro Regimento el~ Infantel'Ía de l\1ilicias
da Côrte; 1\1anoel Antonio Cardoso, Ten'ente de
GI:anadeiros do segundo Regimento· ele Infanteria
de Milicias ela Côrte; José Bernardes Monteiro,
Tenente da qua1rta Companhia do segmldo Regimento de Milicias da CÔI:te; Filippe Nery de Car"alho, Alferes da primeü'a Companhia do terceirp
R,egimento; Antonio JO'é do Amaral, l\Iajor; Joa'quim Gonçalves Ledo; M.arianno José Pereira da
FOllseca; João Pedro Maynaru da Fonseca e Sá;
João Antonio Airosa, Sargento 1\1ór graduado do
terceiro Regimento de Milicias; José Joaquim da
Rocha; I\laximianno de Carl'alho, Capitão cl,o
quarto Regimento; Joaquim Francisco da Cha'gas, Ajudante do quarto Regia ento de !\lilicias;
José Caetano Ferreira de Aguiar, Vigario Geral
do Bispado; Franuisco Corrêa Vid-igal, Provisor
elo Bispado; José de Oliveira Barbosa, Tenente
General e Conselheiro de Guerra .
...., logo no mesmo dia, mez, anoo ri lIgar" e
eer.'·acto successivo, pelo Seuaclo da Camar'a desta Cidarle e pelos Eleitores desta Pro"incia, e
pelos Officiaes dos respectivos Corpos, toeJos aqui
reunidos na fôrma acima dita, foi represyntado
á Sua Alteza o Senhor' D. Pedro de Alcantarfl,
Principe Regente deste Reino do Brazil, que desejão, IJor lhes parecer inleressnn te ao bem publico, que o mesmo Senhor jure c mande jurar as
bases ela Constituiçáo Porlugueza, da me ma fôrma que já forão juradas no Reino de PorlJ1gal.
Que desej;10 mais, que o mesmo Sen hOl' haja por
bem de crear 1Iuma Junta Proyisoria composta de
n ove Deputados, escolhidos d'entre todas as classes, perante a qual os Secretarias ele Estado do
despacho de Sua Alteza verifiquem a responsabilidade t{ue lhes impõe hum dos artigos do decreto e inslrucções de 22 de Abril proximo passado,
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é que se acha decret~da pelo aI,'tigo 31' das bases

da Constituição Portug\leza: seutI o esta J,unta responsavel immediata01enle ás Côrtes dcLisboa pela
sua conducta activa e p~ siva' e que o pl'O.jecto de
leis pçovisol'ias que a necessidade do bem puhlico ohrigar a fazer, seja remetlido para o seu exame á sobredita Junta antes de ser sanccionada a
lei pOI' Sua A.lteza Real. E pelos Officiaes l\lilitares foi requerido, em par.ticular, que se nomeasse huma Commissão Militar para conhecer e
entender, juntamente com o Gcncral das Armas,
em todos os negocios da competencia deste. E
sendo presente ao mesmo Senhor a representaçiio
sobredita, hoU"e por bem anouil' a clla, e prestar o juramento ás bases da Constituição Portugueza nesta mesma casa e sala do Theatro de S.
J,oão Baptista, ús q.~1 tI'O horas da tarde, em mãos
do Exm. e Rev. Bispo Capei Ião Mór, pondo as
mãos em hum li no dqs Santos Evangelhos, pelo
theol' e fórma seguinte, na varanda da sala do
,.obred.ito Theatro, presente o Senado da Cam ara
com o seu estandarte na mão do ProcUl'ador do
mes'mo Senado, ii face do povo e tropa. que se
a.chava no Rocio, lendo este livro; no acto do
juraQ1ento, o Presidente tIo D)esmoSenado, ~
J,uro e.m meu nome guardar as bases da Constituiçã,o Portugueza feHa actualmente em Lisboa
pelas Côrtcs. - Principc Regente:
E logo, acto successivo, se dignou o mesmo
Senhor receber o j ul'amento ao Senado da Camara pelo theor seguinte: - Juramos sobre os
antos E"<\Ogelhos guardar as bases da Con.litujção Portugueza flue fizerão as Côrtes de Lis~
boa. -José Clemente Pereira. -Luiz José Vianna Gurgel do Amaral e Rocha,-JUanocl Caetano
Pinto, -ManoeI José ua Cõ ta . .....:: Antonio Alves
de Araujo. -Antonio l\lartins Pinto dc Brito.
E logo, acto successivo, Sua Alleza Real o Senhor D. Pedro de Alcantara, l'l'incipe Regenle
deste Reino do Brazil, hou\'e por bem fazer ex. pedir o decreto que abaixo se transcreve, cujo
contexto foi dictadp immediatamente pelo mesmo
enhor tal qual no dito ~creto se contém, e foi
publicado na ua real pre ença pelo Conde da
Louzã, Mini tI'O e Secretario de Estado dos Negocios da'Fazenda c o seu theor he o seguiute:
-Decret.o, - (fie o antecedente ao que acompanha a rtlação do membros da Junta.)
~ logo, acto successivo, ~ ordem de Sua,AI-,
teza Real o Senhor D. Pedro de. Alcantara, Prin'ipe llegente de te Reino do Bra7.il, os Eleitores
da Comarca e o amciaes dos Corpos re peclivos
acima ditos e as ignados, presidinuo o Senado
da Camara desta Cidade, procedêrão á eleição
dos nove Deputarlo: que devem compôr a Junta
Provisoria, na fórma 110 decreto tran cripto .acima:
, feita a eleição, foi e ta remellida ú real presença do mesmo enhol', para receber a sua neces'aria e indi pen a rei ~ancção. E de ludo, para
'on tal', e manc1ill'iio lu, 1'<\1' estes autos, em que
'15, ignárão o Desembilr"',1l10r Presideot,e, Ver,eadores e Procurador dI) Spl1ado da Camara desta
Cidade comigo EscriÚI\l do mesmo Senado, An,
tunio Marlins Pinto ue Bl'Íto, que o escrevi c

assignei. '-- José Clemente Pe,eira. - Luiz J,osé
Vianna Gurgel do Amaral e Rocha. - ManoeI
Caetano Pinto.. -l\lanlgel José da Costa. - Antonio Alves de Araujo. -Antonio Martins Finlo
de Brito.
E logo, acto !\uccessivo, prestilrão o seu juramento as autori~ade~ presentes perante o Sen.ado
da Camara desla Cidade, pelo theor seguinte:Juramos sobre os Santos Evangelhos guardar as
bases da Constiluição Portugueza feitas pelas Côrtes de Lisboa. -Conde da Louzã, D. Diogo de
Menezes; Pedro AI vares Diniz; Nlanocl Antonio
Farioha; Carlos Frederico de Caula; D. José',
Bi po Capellão Mór; Jorge de Avillez Jusarte de
Souza; Anlonio Luiz Pereira da Cunha; Francisco Joaquim Carrelti; Francisco l\laria GOI'dilho
Velloso de Barbuda; José de MOI;aes l\1adul'eira
Lobo, Major Ajudante de Ordens do Governador
do Maranhão; Jo é Joaquim da Rocha; Msé Borges de Pinho, Capitão; l\lanoel Antonio Cardozo, Tenente de Granac1eil'os c10 segundo Regimento de l\lilicias da Côrte.; Joaquim FI'ancisco das
Chagas, Capitão Ajudanle uo quarto Reg'imento;
José Bernardes I\I0nleÍl'0; José Maria da Silva
Bitancourt, Capilão do Regimento de Artilheda ;
Francisco de Pauln e Vasconcellos, Major graduado de Artilheria; Fernando Mal'Ía Cabral de
Tei-ve, Alferes do Batalhão de Granadeiros; laI')0el Joaquim do Vulle, Coronel graduado da
Brigada; :João J]intQ Carneiro, Capitão da Briga·
da Real da.Marinha ; Patricio de Almeida de Oli"\leira Gaio, Capitão da mesQJa; Bento· Barroso
1?ereil'a, Tenente Coronel do Batalhiio de Granadeiros;. José Maria Gômes, Capitão da Guarda
Real da Policia;. Ant.onio de Padua Corrêa da
, Si! va l\laximi,anno, Capilão de Cavallel'ia;. DoI)lingos José Teixeir;;!, Terente Coronel do primeÍl'o Regimento lle Milicias; o Sargento Mór·
Joaquim Antonio'Lopes da Costa; João Antonio
Airosa, Sargento alór graduado do terceiro RflgimGnto ele l\lilicias; Felippe Neri de Carvalho,
Alfercs do dito; Antonio de Pa,dua COl'Fêa de
Abreu; J os~ de Oliveira Barbosa; Joaquim G011çalves Ledo; Antonio José do Amaral; José l\lanoe! de l\IQraes; João Pedro 1\1aynard da Fonseca e Sá; Maxjmiano de c.1rvalho, Capitão do
quarto Regimento de l\'liljci~~ ; Antonio Joaquim
Riheiro, Capitão do Estado l\laior; Anacleto
Pinto Gomes BL'andão, Capitão reformado do
p[imeÍL'o RegirpentQ ; José Maria da Gosta, Tenente Goronel d~ Infanteria n. I I ; João Carlos
Pardal, Capitão de Artilheria a cavallo da Côrte;
João Chrysostomo Corrêa Guedes de Andrade,
!\i.aj or do terceiro Batalhão de Caçadores do Exercito de l~ortugal; Joaquim Francisco de Sá e
Vasconeellos, Capitão do Batalhão de Caçadores'
. n. 3 do E~ercito de Portugal; Verissirno An tunio
Cardoso, :arigadeiro Quartel-l\'lestre General.
Do que para constar' se mandou faz:er o presen-.
te auto, em que as~ignil\'ão o Desembargadol'
Presifientc., Vereudores e Procuradq,r deste Senado comig'o Escrivão do mesmo;Senado, Antonio,~
l\lartins '!linto de, Brito, que o escrevi· e assig- ' "nei. -José Clemente Pereira. -Luiz ~sé Vianna Gt\rgel do AJIlaral e Rocha. -Manoel ,Caetano
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Pinto. -lUanoel Jo~é da Costa. -Antonio Alves
de AI'aujo. - Antonio Martin Pinto de Brito.
E no mesmo dia, mez e anno houTe por bem
Sua Alteza Real o Senhor D. Pedro de Alcantara,
Príncipe Regente deste Reino do Bra'l;il, approvaI' os nove Deputados, que dtlvem compôr a
Junta Provisoria, que furão propostos ao mesmo'
"Senhor pelo povo e tropa elesta Cidade, na fórma declarada nos autos i'etro, cxpediorlo para
este etfeito o decreto do theoI: seguinte: -Decreto. (He o antecedeute.)
Do que, para constar, se mandou fazer este auto,
em que assignárão o Desembal'gaclor Juiz Presidente, Veread'Ores e Procurador do Senado da
Camara comigo Antonio Martins Pinto de Brito,
Escrivão do mesmo Senad'O que o escrevi e assignei. - José Clemente Pereira. - Luü. Jo é
Vianna Gurgcl do Amaral e Rocha. - i\lanoeL
Caetano Pinto. - N1anoel Jo é da Costa. -Antonio Alves dc ArauJo. - Antonio ~lartins Pinto de
·Brito.
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cos prllstarem o mesmo juramento ;' e sendo necessaria que a sobL'euita. bases da Constituição
iguaHnente e jurem e pnbliquem nas mais Provincias de te Reiuo, para, depoi de juradas e
publieallas, llcarem todos sugeitos á sua observaneia: hei por bem que, pela Chancellaria desta
Côl·te e Reino do Brazil, se expeção a todas as
terras deste Heino <l t decreto e meneiO'nadas
ba es por exem pIarcs impressos, para que, sendo
fleHas pnb~icadas na 11rrna ordinaria e chegando
á 11.0biCia de todoS', se pl'este na demais Provincias Cleste' Reino o juramento como se prestou
aqui. O DI'. Pedro Machado de l\Iiranda Malheiros, do Conselho d'EI-Rei meu Senhor e Pai.
Desembargador do Paço e Chancel1er i\1or da Côrte e Reino do Bl'azil o tenha assim entendido e
faça ex,ecutar. Paço, emS de Junho de 1821.Com a rubrica do Príncipe Hegeute. -Pedro Al"ares Diniz.
das Cáries ·Gentes e Cortstituinte.l que fla:a
as bases da Constituição Politica da lJ1.onarahia
Portngueza.

];)ECl\,ETO

DE JUl'\HO.

Col!o BNlz.

Querendo annuir aos vatos e aeseíos qUé' a tropa e povo desta Côrte acaLão de manifestar-me,
de que o Governo das Armas tenha huma nova
rórma que mereça mais a confiança publica que
tanto convem manter-se: hei por bem que o
referido Go"el'llo das Armas desta Côrte e Provincia, em quanto assim convenha, eja exercido
por huma Commissão ~filitar composta do actual
encarregado do Governo das Armas, o Tenen.te
General graduado Jorge de Avillez Jusarte de
Souza Tavares, e de mais dotls Officiaes Gcneraes, a saber: o Brigadcira Quartel-~lestl'eGeneral Vel'Í~simo' Antouio Cardoso, e o Brigadeiro
graduado' Franoisco Saraiva da Costa Refilias;
de maneü'a que todos os negocias da competeucia
do dito Govel'l1o das Armas sejão por elles discutidos e decididos ii pluralidade de votos, e assig··
nados por todos; e que todas as ol'C1ens que se
expedirem sejão por elles vistas e rubricadas. O
Consel'ho Supremo ~1ililar o tenha assim entendido, e fap eX'Ccutâr pela parte que 111e toca.
Paço da ·Boa Vi ta·, 6,de Junho de 1821. - Com
a rubrica dp, Príncipe Rcgente.,-Cados Frederico de Caula.

As Côrtes Geraes e Constituintes da aeão Portugueza, antes de procederem a f(lrma'L' a sua
Constituição Politica, reconhecem e:dccretão, co,
mo bases della, os seguinte principios, POL' serem os mais adequados parfL as egurar, os direitos indi viduaes do cidadão, e estabelecer a organisação e limites dos Poderes Politicas do Estado.
\

SSCÇ!Õ I. -Dos

direitos individuaes do Cidadão.

I. A Constituição p('Ilil:tica da Nação Pbrtu- '
gueza de'Ve manter a liberdade, segu~'ança e. pro- '
priedade de todo o cidadão.
2. ,A liberdade con, i te na faculdade que compete a cada hum de fazer tudo ó que a lei não
pl'ohibe. A conservação desta liberdade d'epende
da exacta observancia das leis.
3. A segul'ança pe soaI consiste na protecção
que o GOl-erno deve daL' a todo para poderem
conserTar os seus direitos pe oaes.
4. Nenhum individuo de"e jámais ser preso
sem oulpa formada.
5. Exceptuão-se os ca ilS determinados pela
Constituição, e ainda nestes,- o Juizrlhe dará' em
24 horas, e por escripto, a.razão da pL'i ão.
6. A lei designará as penu cof:9. que devem ser
castigados, náusó o Juiz que ordenar apl'i ão arbitraria,. mas a pes.oa que a requerer, e os offi~
DECRETO DE 8 DE JUNHO.
ciaes que a executarem.
7; A propriedade be hum direito agrado e inColI. Braz.
violavel que tem todo o cidadão de di pôr á sua
T.endo eu adoptado e jurado as bases. da Cons- von tàde de todos os seus ben" segu ndo a lei.
tituição Portugueza, para terem observancia nes- Quando, por alguma circunstancia de necessidade
te Reino do Brazil, servindo provisoriamente de publica.e urgente, rôr preciso que hum cidadão
Constituição, na fórma que determinál~o as seja privado deste·direito, deve ser'primeiro inCôrtes Gerae~ e Constituintes para os Reinos de
demnisado pela maneira que as lcis estabeleceP,ortugal e Alga1'lT es, pelo seu decreto de g,de ' r e m . .
'
I
]\,larço do corrente anno, e m1\ndado já expedir
8. A livre communicação dos pensamentos'he
. as, ordens;nehssaria ao Senado da Camara, Tri- hum dos mais preciosos' direitos do homem. Tobunaes e mais Estações desta Cidade e Camaras- da
db o,cidadão }loue,.oonseguinteroente, Silm depen:.
Provincii}, para todas as autoridades ecclesiasti- denúia de c.ensura previa,. manifestar suas opicas, civIs.,. mi1itar~s e outros empregados publi- niões cm qualquer'nlatecia, oom. tanto que haja
I

200

ANNO DE 1821.

22. Esta Constituição ou leI fundamental, hude responder pelo abuso desta 'Iiberdade nos cama vez feita pelas presentes Côrtes Extraordinasos e na forma que a lei determinar.
9. A Côrte farúõ logo esta lei, e nomearáõ rias, somonte poderú ser reformada ou alterada em
hum Tribuoal Especial para proteger a liberdade algum ou a,jgun dos seus artigos depois debaverem
da imprensa e cohibir os delictos resu.1tantes do passado quatro annos, conlaJos de cm a sua publicação; devendo, porém, concordar dous terços
seu abuso.
dos Deputados presentes em a necessidade da,
10. Quanto porém áquene abuso, que se pode fazer de ta liberdade em materias religiosas, . pretendida alteração, a qual somente se pouerá
fica all'a aos Bispos a cemura dos escriptos pu- fazer na legi 'latara seguinte <lOS ditos qualro anhlicados sobre dõgma mOI'al, e o Govero o auxi- nos, tra zen do os Deputados podercs especiaes paliarl\ os mesmos Bispos' para serem castigados os ra isso mesmo.
23. Guardar-se-ha na Constituição huma bem
,
culpados.
determinada divisão dos tl'es poderes, legislativo,
11. A le,i he igual para todos. Não se devem,
por tanto, tolerar nem os privilegios do fôro nas executivo e judiciario. O legislativo reside na
causas 'cíveis ou 'Crimes, uem Commissões r.spe- Côrtes com <I dcpendcncia da sancção do Rei, que,
,6iae. Esta disposição não 'comprehende 'as cau- nunca terá hum veto ahsoluto, mas suspensivo"
sa's que, pela sua natul'eza, pcrte,ncerem a Juizos pelo morlo que lleterminar a Conslituição. Esta
particulares, na conformidade das leis que mar- disposição, porém, não cOO1prehenõe as leis feitas
nas presentes Côrtes, 'as quaes leis não fical'Ílõ
carem es a natureza.
sujeitas a veto algum.
12. Nenhuma lei, e muito menos a penal, será
e tabelccida sem a-b oluta neces idade. Toda a
O podcr executivo está no Rei e seus Minispena deve selO proporcionada ao rlelicto,
ne- tros, que o exel'cem debaixo da autoridade do
nhuma lleve passar da pessoa do delinquente. A mesmo .Rei.
confiscação de ben-, a infamia, os açoutes, o baO poder judiciario estú nos Juizes. Cada ,hum
ú,ço e pregão, _a marca de fp.rl'o quente, a tortu- destes pQderes seriÍ respectivamente regulado de
ra e toda - as ,mais penas crueis e infamantes fi- modo que nenhum possa arrogar a si as attribuições do outro.
c50 em ~onsequencia abolidas.
15. Todos os cidadãos podem ser admittidos
24. A lei he a vontade dos cidadãos, declarada
aos cargos publicos sem outra dislincção que pelos seus Repre entantes juntos em Côrtes. Todos os cidadãos devem concorrer para <I forma,n~o seja a dos seus talentos e das suas virtudes.
14. Todo o cidadão poderá apresentar por es- ção da lei, elegendo estes Representantes pelo
cripto ás Côrtes e ao Poder Executivo reclama- methodo que a Constituição estabelecer. Nella se
çõe ; queixa ou petições, que deverúõ 'ser exa- ha de tambcm determinar quaes devão ser excluidos destas e]Eúções. As Itlis se farÍlõ pela unaniminadas.
15. O segredo das cartas será inviolavel. A midade ou rluralidaqe ue volos, precedendo di Adminislração do Coneio frcarú rigorosamente cussão publica.
.
25. A injciativa directa das leis somenle comresponsaval por qualquei' infracção desta lei. ,
pele aos Representantes da Nação juntos cril
SECÇAÓ 1J.-Da Nação Portu""ueza, sua Religião, Governo
CÔI'tes.
e Dynastia.
26. O Rei não po'elcrú assistir ús deliberações
16. A. Nação Portugueza he a união ê1e todos das Côrtes, porém sO)Jlente á sua abertura e conclusão.
)
os P'Ol'tug'uezes de ambos os hemispherios.
17. A. ua religião he a catholica, apostolica e
27. As Côrtcs se reuniráõ huma vez cada anno
romana.
em a Capitar do Rein'o de Portugal, .em deter18. O cu governo he a monarchia constitucio- minado dia, que ha de ser prefixo na Constituinal hereditat'ia, com leis fundamentaes que regu- çao, e se consel'varúõ reunidas pelo tempo de
lem o ,exereicio dos tJ'es poderes politicos.
tres mczes, o qual podel'ÍI prorogar·se por mais
]9. A ua Dyna tia reinante he a da Serenis- hum mez, parecendo assim necessario aos dou
sima Ca a de Bragança. O nosso Rei actual he o terços dos Deputados. O Rei não poder!l proroSenhor D. João VI., a quem succederúõ na Corôa gal' nem dissolver as Côrtes.
os scu legitimos tlescecdentes, segundo a ordem
28, Os Deputados elas Côrtes são, como Reregular da pl'Ímogenitura.
presentantes da Nação, illviolaveis nas suas peso
20. A. ober, nia re ide essencialmente em a
soas, e nunea l'espon a,'eis pelas sua opiniões.
29. A's Côrtes pertence nomear a Regencia do
Nação. Esta he livre e independente, e não pôde
ser patl'im()oio
de
ning'uem.
Reino,
quando assim fôr preciso; prescrever o
.,
C
I
21. S omente a
a;;üo pertence Jazer a. sua modo po(que então se ha de exercitar a sanação
Con tituição ou lei fundamental por meio de seus das leis, e declarar as attribuições da mesma Re"
Repre entante legitimamente eleitos. E ta lei gencia. Somente Íls Côrte 'pertence lambem apfundameutal obrigarú por ora sómente aos Por- provar'os t,ratados de alliança oITcnsi va e defentuguezes resirlentes no Reinus de Portugal c ,AI- siva, de subsidios e de commercio, conceder ou
gal'Ve, que estão lel;8lmen te representados nas negar a admissão d.e tropas estrangeiras dentro do
pro entcs Côr es. Quanto aos que residem nas Reino, deter,minar o 'Valor, peso, lef e typo das
o.utra tres partes do mundo, ella se lhes tornarú moe~a~ , . e teráõ as demais attrihuições que a
commum, Logo que pelo seu legitimos Repre".' Constiluição designar.
"
.50.•Huma Junta composta de sete inlÍividuos •
.se.ntaQtes deylarem .ser esta.a sua vontªde. ,
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eleitos pelas Côrtes d'entre os seus membros, pe,r- dito pelo 1\1inho, Francisco de Lemos Bitancourt,
manecerá na Capita), onde eUas se reu'nirem, pal'a dilo pela Extremadura ; Franci. co l\la~aUlães de
fazerem convocar Côrtes extraordinarias nos ca- Araujo Pimentel, dito pêlo Minho; .FI-anci co
sos gue serilõ expressos na Constituição, e cum- 1\1anoel Trigoso de Araujo 1\10rato, dito pela Bei-.
prirem as outras attribuições que eUas lhes assig- ra; Franci co de 1elloBrayner, dito pelo Alentejo;
nalar.
Francisco de Paula Travass.os, dito pela Extrema3'1. O Rei he in'violavel na sua pessoa. Os seus dur~; Francisco S~mões Margiochi, dito pela Extre·!.Uinistros são responsaveis pela falta de obser- madura; Francisco Soares Franco, dito pela Exvancia ~d:ls leis, especialmente pelo que 'obrarem tremooura; Francisco WanzeUer, dito pelo Minho;
contra a liberdade, segurança e propriedade dos Francisco Xavier Calbeiros, dito pelo 1I1inhociaadãos, e POI' qualquer dissipação ou máo uso _ Franci co Xavier Monteiro, dito pela Ex.Lremados bens publicos.
.
dura; Henrique Xavier Baeta, dito pela Extre5 2: As Côrtes assignaráõ ao Rei e á Familia madura, Hermano José Bramcamp do Sohral,
Rea I; no principio de cada reinado, 'huma dota- dito pe~a Extrem lura; Jeronimo José Carneiro,
ção con reniente, que será entregue em cada 'an- dito pelo Algarve'; Ignacio da CosLa Bralldão', di00 ao administrador que o mesmo Rei tiver no- to pelo Alentejo, João Alexandrino de Souza
meado.
Queiroga,. dito Rela Extremadura; João Baptista
35, Hé).verá hum Conselho de Estado compos· Filgueiras, dito pelo Minho; João de. Figueireto de membros pt'OpOSIOS pelas Côrtes na fôrma do, dito pela Béira; João Maria Soares Castello
que a·Constituição determinar,
~ Branco, Jito ])ela Extremadura; Jo.io Perelra
54,' A imposição de trihutos e a fôrma da sua da Si"'a de ~ouza e Mellezes, dito.pelo Minho;
repartição será determio'lda exclusivamente pelaJ; João Rodrigues de Brito; dito pelo Alentejo;
Côrtes. A repartição dos impostos directos será João de Souza Pinto de l\lagalhãe', dito pelo Miproporcionada ils faculdades dos contribuintes, e nho, João Vicente Pimentel Maldonado, dito pedelIes não será isenta pessoa ou corporação al- la Extremadura; João Vieente da Silva ;ditô peguma.
•
. 10 Alentejo; Joaquim Pereira Allne de Cal'va55. A Constitpição reconhecer~ a dívida pu- lho, dito pelo Alentejo; Joaqulm JOEédosSantos
blica, é as Côrtes estabeleceráõ todos os meios Pinheiro " dito pelo M.inho; J o é Antonio de Faadequados para o seu pagamento, ao passo que ria de Carvalho, dito pelo l\li,nho; José Antonio
ella. se fôr liquidando.
Guel'1'eiro, dito pP.lo l\1i,nho; José Antonio da Ro56. H a verá huma forca militar permanente de za, dito pelo Alentejo; José Cal'ios Coelho Carterra'e mar, determina~la pelas Côrtes. O sOeu neiro Pacheco, dito péla Extremadura, Jose Ferdestino .he manter a segurança interna e externa rão de Mendonça e Souza, dito pela ExtreIJ!.a~do Reino, com sujeição ao GOl'erno, ao qual sô-' dma; José Ferrão dê Mendonça e Souza, dito
mente compete emprega-Ia pelo ,modo que lhe pela Extremadura, ·José Ferreir,a "Borges, dito
pelo Minho; J oS,é de Goúvêa Ozorio, diLo pela
parecer conveniente.
57' As Côrte, faráõ e dotarilõ estabelecimen- Beira; José Homem Corrêa Tel1es, ilito pela Beira; José Joalluim de Faria, dito pela "Beira; Jotos .de caridadê e instrllcç.ãO' publica.
1\1anoel Fernandes Thomaz, Presidente, Depu- sé ,Joaquim Ferreira de Moura, dito pela Beira;
, tado pela Beira; Agostinho Jo é Freire, Deputa- José Joaquim Rodrigues de Bastos, dilo pelo Mido pela Extrcmadura, Agostiriho de l\[endollça nho; José Manoel ALfonso Ft'eire, uito por Traz
Falcão, dito pela Beira;, Ago tinho TC'ixeil'a Pe- os Montes; José Maria de Souza e Almeida, dito
reira de Magalhães, dito pelo iUinh3; Alexandre pelaBeira;Jo éJ11al'Ía Xavier de Araujo, dito pelo
Thomaz ele l\10l'aes Sarmento, dito pela Beira; 'I\linho; José ue Mello e Castro de l\breu, dito peAbtonio .Camel1o fones de Pina, dito pela Beir'a; la Beira; José Pcixoto Sarmento de Queiroz, dito
Antonio José Ferreim de Souza, dilo pela Beira; pelo. Minha; José Ribeiro Saraiva, dit~ peJa BeiAntonio 'Lobo de Barboza Ferreira Teixeira Girão, ra; José Vaz Corrêa de Seabra da Silva Pereira,
dito por Traz 'Os !\lontes: Antonio Pereira, dito dito pela BeÍra, Jo é Vaz Velho, dito pelo Algarpelo l\~inho; Antonio Pereira Carneiro Canarar- ve; José ictol'ino Barl'eto Feio, diLO pelo Alentejo; Izidoro José do~ Santos, dito pela Boira;
1'0" dito POI' Traz os Montes; Anlonio Pinheiro
de Azevedo e Silva, dit.o pela Beil'a; Antonio Luil; Monteiro, dito pela Extremadul'a; Manoel
Ribeiro da Costa, dito pelo l\Iinho; Arcebispo Alves do Rio, dito pela Extt'emadura; l\~anoel
da Bahia, dito pelo Minho; Barão de !\lollelos, Antonio de Carvalho, dito pela Extremad.U"a;
rlíto pela Beira; Bazilio Alberto de Souza Pinto, l\lal\.oel Borges Carneil'o, ditO" pel-a Extremadura';
dito pelo Minho; Bento Pereira do Gm'mo, dito Manoel Gqoçalves de Miranda, (lito paI' Traz o
pela Extremadura; J3ecnardo Antonio de Figuei- Montes; 1alloel Jo é Placido da Silva egrão,
redo, dito pela Beira; -Bernardo Corrêa de Castro dito pelo Algarve; l\lan~l 1artins do Couto,
Sep'lilveda, dito por Tnizos Montes; Luiz Bi po de dito pelo Minho; [Hanoel Paes de Sande e CasBeja., dito peja Beira; Caetano Rodrigues de Ma- . tro, dito pela Beira; Manoel de Sel'pa Machado,
cedo, dito ]leia Beira; 'Carlos .,Ronorio de Gou- diLo pela Beira; l\1anoel de Vasconcellos Pereira
'Véa Durão, 8ito pelo Alentejo; FrancLco .t\ntonio de l\Iello, dito pela Beira; Pedro José Lopes de
de Almeida ~loraes Pessanha, dito por Traz os Mon- Almeida, dito pela Beira, Rodrigo Ribeiro Telle
tes; Francisco Antonio de Rezende, dito pelá'Ex- da' SiLya, dito pelo Minho; Thomé Rodrigues
tremad ra, Francisco Antonio dos Santos, dito Sobral, dito pela Beira; Vicente Antonio Corrêa,
pela Extremadura, Frâocisco Barroio Pereira, dito pelo Alentejo.
TOMO III.
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o presente decreto sepublique, registe, guarde
no Archivo Nacional da Torre do Tombo e por
duplicado no das Côrtes, e se remetta por exemplares impresso a todas as e tações a 'quem competir, para ler de de logo prompto cumprimento, ficando as !.Jases que neUe se contém, servinde provisoriamente, de Con titúição; com decla:ração, porém, que os casos exceptuados de que
trata o artigo 5 seritõ interinamente os mesmos da
legisltlção actual, e que a execução dos artigos 8,
9, 10, e 11 ucar"l uspeo a )lar depender de nq.... as leis, que sel'úõ feitas immediatamente. A
Regencia do Reino jure as referidas ba es, e faça
expedir as ordens Aecessaria5~ para que em determiJ ado dia sejão tambem juradas por todas as
autoridades ecclesia ticas, civis e militares.
A mesma Regencia o tenha assim entendido e
faça promptnD1ente executar. Paço dns Côrtes,
em 9 de lU'arço de 1821. - i\hnoel Femnndes
Thomaz, Presidente. -Jos~ Ferreira BOl"ges, Deputado Secretario.':- João B"ptista Filgueiras;
Deputado Secretnrio. -Agostinho José Fr~ú"e,
Deputado Secretario. - Francisco Barroso Pereira, Deputado Secretario.

,

officina, ou mui proxima a eIlas: he servido que
se lhe destine hdma porção de casas sufficiente .
para a sua habitação naS que forão dó Conde da
Barca, para onde se transfere a 01Jicina Reo-ia. O
qu~ Vm. farú presente na sobredita Junta pa~n que
a;;Slffi se exe::ute. Deos guar~le a Vm. Paço, em
I~ de Junho de 182I.-Peclro Alvares Diniz.Á clt~-se a {l. 78 do Liv. 2 dé Reg. de Decretos,
etc" para a T'J'pog1'tlpltia Nacional.
0

RIlSOLUÇi\.O DE

14 DE JpNIlO •

1Ilanuscripto autbentico.

:Foi Sua l\Ingestade servido conceder de aforaménIo, a Fructuoso do é da'Cl:uz, 15 braçns oe
terreno de marinha na prara dá Gamboa, põr de?reto de 26 d~ Agost,o ~o anno proximo passado,
Junto por copia que r1aJxa a este Conselbo para
executar-se; e, como, promovendo o importante ú
execução .do mesmo de,creto, se maudasse proceder ás tlilig'encins do estilo pelo C()nsetheiro
Francisco Lopes de Souza Faria Lemos, replicou
este sobre isso com o officio do theor seguinte:
- Senhor. - Tendo de dar cumprimento ii in-'
clusn portaria de Vossa Magestatle, que tende ás
l}ESOLUÇi\.O, DE 9. DE JUNIIO.
diligencias preliminares da execução do decreto
de 26 'de, Agosto de 1820, junto por copia, qJ.o!e
l\IaDuscripto nnthentico.
manda aloral' a ;Fructuoso- José da Cruz 15 brao Conselho Supremo .1ilitar representou, pe- ças de terreno na marinha, no sitio da Gamboa
dindo declarnção de quàl era a autoridade a que enido ser do meu dever represêntar a Vossa iUa~
e devia" dirigir para ter esclar~ciD1entos-necessa ge'!itade que a disposição do mesmo real decreto
l'ios para poder consultá!' 05 requerimentos que parece achar-se revogada peljll'eal resolução de
para isso viessem dos Qfficiaes da Real Armada.
15 de Setembro do dito anDO, tomada em COI1-'
Em 9 de Junho de 1821, i'~solveu Sua i\Ingesta- sulta dcste Tl'ibunal, em a qual houve Vossa lUa- de ser ao Intendente da l\Iarinha. João Valentim gestade por bem determinar que SemeUl<lntes nede Faria Souza Lobato._-Ácha-se no Árchivo da, gocios ficà .em debaixo da in pecção da SecretaConselho SUpl"emO MiLitar.
l'i~ de Estado dos Negocios da l\Iarinha, conforme estava jú determinado uo decreto de 15 de Ju,lho dO'l'e~'erielo anno, a~mdeque.Vossa l\'Iages~
PORTAmA. l>E 9 DE JUNIIO.
Lade, deliberando sobre ISSO, determine com conhecimento de causa o que fÓr sel'vido. Rio 5
lIInnDscripto aulhentico.
de F'evereirO"de 1821. - O.Conselheiro Juiz E~e.
O Provedor ,la Casa da Moeda tenha entendido cutOI", ,Franeisco Lopes de Souza. - Do qun! offi":
que os 01Jiciaes da mesma CnsaJ ' que mostrarem, cio dando vista ao Desembai'gador Procurador da
com certidões ele Facultativos, que estão legiti- Fazen'da, disse: - Fiat justili'L. O que visto, pamamente impedidos, se não deve fazer desconto rece ao Conselhp lerar ú presença ele Vossa Altealgum no seus ,'cncimentos. Rio de Janeiro, em za Real a duvida do Juiz Executor deste'Conse9 de Junho de 1821.-COm a rubrica, do EXUl. lho, no cumprimento do decreto de 26 de AgosPresidente do Real EI"ario. - Ea;tmh.ida do Liv. to de 1820, a favor de Fructuoso José da Cruz
,1 o de Reg. dc Portarias; a ,fi. 106 v.
pois que s6 Vossa Alteza Real o, póde decidir ;~
vista da resolução de 15 de Setembro do al1n'(}
passado, toma.da em consulta deste Tribunal, coA.VISO DE 14 DE JUriHO.
mo se vê da copia da mesma resolução, e do palIIanuscripto autbentico.
receI' eleste Conselho, com o qual Sua i\Iagestaue
Sua Alteza Real, nuendendo ao que lhe repre- hoO"e por bem de se con.formar. Vossa Alleza
entou o Saro-ento l\I~' elo Real Corpo de Eoge- Real, porém, mandarú o que fôr senido. 'Rio, 21
nheil'o , Jo é Saturnino da Costa Pereira, Deplí- delVlaio de 1821.-Ba'ão de Santo'Amaro.~
_
tado des a Junta Directol'ia da Regia Officina Ty- Francisco Baptista Rodrigues.
Resolução. ~ Como Nrê"ce ao Consellip. Paço,
pographica e ao quanto con,:ém que, na qualidade
de Corrector da me ma officlDa, que requer hum 14 de J.unho,de IS21. - Com a rul:ITica --de Sua
exercicio activo, e até para mais prompta expe- Alteza Real. -Manl'lel Antonio Farinha. - Á chadição dns obras quepor parte do Governo seman- 'se o original no Cal'torio actual do Thesourl>
dão imprimir, c outras que exigem promptidão, cional.
II,
elle tenha a sua l'esidencia nas mesmas casas da
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PROVISÃ.O DE

16

DE JU.-UO.

Manuscripto authentico.,

D..João por graça de Deos, Rei do Reino Unido de P,ortugal, Brazil e Algarves, etc. Foço saber a vos Go rernador e Capitão General da Pro"incia do Rio ,GraI?de do Sul, que, attendéndo á
voss~ ioformoção dada sobre a representação elos
Officlaes da Camara da Villa do Porto Aleo-re
queixando-se de ljaver o Par-ocho mandado ~Iar~
lhes o aspersorio pelo Coadjuctor, e sem se re I'esti~' de pluvial, sobre a qualrepresentoção foi ou,'Ido o Procurador qa Real Corôa e Fazenda: fui
servido desottender a mesma representação; e para prevenir que não haja para o futul'o relaxação
na obser'l'aocia da ordem de 2 de lIlarço do anno
proximo passado: sou servido outrosim ordenarvos, que advirtais ao dito Paroeho que, estando
elle na Igreja em as festi vidades, 'a 'que a Cama,ra assistir, observe escrupulosamente, e muito á
risco, a referida ordf;;m, pOI:.si mesmo, e sem coçnmetter os suos vezes'o outro Socerdote, por qualquerpretexto CI-ue seja. Cumpri-o assim. O Principe
Regente Nosso Senhor o mandou pelos 1I1inistros
abaixo assignados, do seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. ,Henrique Anastacio cfe
'Novaês a fez no Rio de Janeiro, a 16 de Junho
ele 1821. -José Caetano de Andrade Pinto a fez
escrever. -.DI', Antonio José de Miranda, - Lucas Antonio lIlonle'iro de Barros, --Aclta-se a {l.
45 v. e 46 do Liv, 5° de Reg, das Ordens que se exPedem pela ~Iesa, do Desembal'''o
,q do Paco
..

cazes providenci<ls pal'a que se arrecadem com
exacção os' direito das AJfandegas, que fôrmá
hum dos ramo do mais importante da rendas
reaes., a üm de que elles cheguem pal'a suppl'imento das indi5pell avei' despezas do TI Lado, em
que se faça neü~s5al'io lancar mão de nova imposições, tjnha sido serviJo, por decreto de 12
de Outuhro ultimo-, da copia junta v fazer mercê
\l Antonio Joaquim dê Siqueira TeJim, de o nomear Administrador da Alfandega de . a Pro,'incia, veoce,ndo- o or?enado anoual de I :200:t!>
1'5., e {I00w> rs, de ajuda de cu to, na confo1'midalle do decreto, tambem juntlJ por copio de
,8 de -oycm!Jro o me mo anno, O que ago'ra,
de ordem de Sua Alteza Real o Principe RegenLe
GO Bl'azil, de novo se lhe participa, para que as im
o fique en tenuendo e llxecute sem du vida alguma.
Amaro Velho da Sil,'a Bitancourt a fez no H.io de
Janeiro, em 22 de Junho de 1821. -João Carlos Corrêa Lemos, no' impedimento do Contador Geral, a fez escrever. - O Conde da I..ouzã, D. Diogo de Menezes. -Extrallida do Liv,
de Reg.. das Ordens expedidas á Junta da Fazenda da
Baltia, a {l. 50 v.
'
"
AVISO DE

26

DE JUNHO.

l\Ianuseripto authentieo.

Constantlo a Sua Alteza Real o Principe Re·
gente a illegalidade com que na Junta da Real Fazenua dessa. Proyíncia, se tem feito pagamentos
ordenaclos por portaria cxpedidas p'or Vm. ao respectivo Thesoureiro Qmral, contl'l! o 'que se acha
PR9VISÃO DE 22 DE JUNHO.
dG,.terminado em r.epetiJas ordens, e ultimamente
por
portaria de 9 de Fevereiro,do anno passado,
Manuscripto authentico.
ordenou Vm. o pagamento do soldo do Sargento
,
( .
l\1ór Hygino XaYier Lope , contentando-se em
O ConLle da Louzã, D. Diogo de Menezes, etc.
Faço saber á Junta da H.eal Fazenda da Provincia enunciar a data da carta regia, que mandou fazer
aquelle pagamento, o que foi executado pela Junda' Bahia, que, por provisão de 15 de Novembro
do an.no proximo passado C*), se declarou que ta em contravenção das mesmas ordens: he o.
El-Rel osso Senhor, qu~rendo dar \1S mais effi- mesmo Senhor servido mandar estranhar a V11!.
tão abusivo procedimento; e, para que de futuro
se não pratique, recommenda a inteira obscrvan(') Thomaz Antonio. de VilJanova Portu~al, etc. Faço
cia das ordens a este respeito,. e do decreto de 12
saber á Junta da Fazenda da Provincia da Bahia qne EIde Junho de 1779, que por copia.se lhe remette; Rei ~ osso Senhor querendo dar as mais effica.z~s provie outro5im, ordena que immcdiatamente faça prede~CJas pal'a que se arrecadem com exacção os direitos das
sente na Junta da Real Fazenda a carta regia,
AlIandegas, que formão hum dos mais importantes ramos,
<1'0 rendimento da Real Fazenda, a fim de que elles cheque Vm. aponl.1I na sua citada porLaria, para que,
guem para supprir as indispensaveis despezas do Estado
sendo
registada. no competente livro daquella
S«;ffi que se faça preciso lnnçar novas imposições: foi se":
estação, tenha o seu deyido eiIeito, sem o que sev.do"por decreto, de .2 de Outubro ultimo, de que ineIurá suspenso o pagamento ao referido Sargento
s~ se >;:emette ~opla, fazer mercê a Antonio Joaquim de
SlquClrn TedlOl, de o nomear para Administrador -da
Mór, como se ordena á Junta em provi ã(l que
AH'a~dega dessa .Provincia, para ser encarregado princinesta data se lhe !lxpede. O que Vm. assim cumpalmente do .ervlço deste logar, sem comtudo liçar pri.
prirt" fazendo registar e te na respectiva Secrevado o actual Administrador, qne já tem a mesma Alfantaria, para qne conste, remette'ndo certidão de
dega, do ~xercieio em que se acha, e do ordenado que
percebe, vencendo o referido Tedlm o ordenado annual, assim o haver executado. Deos guarde a Vm, Pade 1:200~ rs., e !~oo~ 1'5. de ajuda de.custo, na confor- lacio do Rio de Janeiro, em 26 de Junho de 1821.
mid:ade do de~reto de 8 do corrente, que tambem se lhe
-Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes. -Sr.
• envl,a po~ cop~a. O qU,e tudo se lhe participa á Junta para
sua lntelhgeDCllk e deVida execução. J~ão Victorianno CoElias José Ribeiro de Carvalho. -Extralzido do
-JoDa a fez no Rio de Janeiro, em 13 de Novembro de
Liv. de Reg. de Ordens expedidas d Junta da FazenJ820. - João Carlos Corr~a Lemos, no impedimento do
da do Piaulty, a {l. 15.
Contador Geral, afez escl'&ver. -Thomaz Antonio de Vil·
Janovn PorJtgal. - Ar."a-.~8 a fi. 21 V. do Lili. de Re w • das
Ordens ti .1f.,nta da Real Fazenda da Capitania da Ballia,
de 1820 a 827.
-
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ele hum facto tão novo, .tão extraordinal'io e tão
disparatado, mandou o Conselho intimar aos fiadores dos licitantes a ordem notaáa com o n.·
Senhor. - Nesta Real Junta da Fazenda dos para que elles declarassem se assim, mesmo os
Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições, re- afiançavão; e, comparecendo os de Thomaz Soaquereu ManoeI José Ferreira, expondo que tinha res, assign;ll'ão o termo notado com ,o n.· 5, e
desejos de ser empregado na officina de Corrieiro de Thomaz José VianDa só compareceu o fiador
deste meso]o Arsenal, para aprender e§te omcio; Antonio Soares de ,Paiva.s o qual assignou o terpor cujo motivo rogava a Vos a Alteza Real a mo de n.· 6. O que sendo visto, parece ao Congraça de mandar admitti-lo na dita omcina na selho oJevar tudo ao real conhecil11ento de Vossa,
qualidada de aprendiz. Mandando esta Reàl J un- 1).l l eza, não podendo passar avante nem transgreta que o seil Deputado Vice-Inspecto,r informasse dir a mé'ta que fhe foi preserípta, sem non delisohre a pretenção do supplicante; o mesmo pra- beração. Vossa Alteza Ueal mandará o que fôl'
ticou, dizendo: que, como se tlivrrlgasse que e senido. Río, 27 de JunllO ,le 1821:-Barão de
procedia a recrutamento para ,a tropa de linha, Santo Amaro. -Caetano Pinto de ~lirarida Mon.
apparecião muitos requerimentos de homens aclul- teuegro. -D. Antonio Coutinho de i\'len~astre.
- Leonardo Pinheil'O de Vasconcellos. -lI'r'anI tos, mais proprios para trabalhos vigo~osos, do
.que para aprenderem omeios; que hum daquelies ci co Lopes de SOj-lZa' de Fal'ia Lemos. - Luiz
era o supplieante, que tinha mais 'de 18 annos de Barba Alardo de Menezes. ~.Francisco Baptista
idade; c porque neste Arsenal não ha'V-ia ordem Rodl'igues. -Antonio Saraiva de Sampaio Co'q-alguma que intlicasse a idade que devem ter as 'tinho. - Deserríbargador Lniz Thomaz Na,'arro
pessoas que pretendem aprender, parecia-lhe que tle Campos. - D. João Cados de Souza Coutiseria conveqiente que '"ossa A.lteza Real determi- nho. - Jo é Fortunato de Brito A.bl~eu Souza- e
. .
nasse aqui a este respeito o mesmo que aconte- lUcnezes.
Resolução. - O Col1selho interponha o seu pacia cm Lisboa, isto 1e, que se não admittão para
aprendizes rapazes que e~cedão a 12 annos de ida- recer. Paço, 5 de Julho de 1821. - Com a~'u
de. Vossa Alteza'Real resoh'erá sobre este objecto' brica de Sua Alteza Uea!. - Cond'e da Louzã, D.
Diogo de Menezes. -, A clza-se o original no CarO que mais acertado fôr. Uio de Janeiro, em 25
de Junho de 1821. - ' Manoel Carneiro de Cam- tor'io aclual do Tlzesoar'o Nacional.
pos. -Bernardo José Senão. - Antonio Caetano
da Silva.
PROVIS,\O DE 3 DE JULHO.
Resoluç/ío. - Como parece ao Vice-Inspector.
Paço,:3 de Julho de 1821.--COm â rubrica cio
~lanllscriplQ lllllhentico•
.Priucipe Regente. - Cark", Frederico de Caula.
O Conde tla,L~uzã, D. Diogo de Menezes, etc.
Faco saber á Junta da Real Fazenda da Provincía
lillSOLUÇj\.Ô DE 3 DE J 'LHO.
do 'Piauhy, que, sendo presente a Sua Alteza l1eal
o Principe Regente a sua conta de 8 dc Novem-'
Manllscripto allthcllticO.
bro do anno proximo passado, em que partieipa.
Senhor. +-- Em consulta de 28 de Maio tleste haver mandado pagar ao Vigario da Fl'eguezia de
,anrio, junta debaixo de n.· 1, a Vossa Alte7,a Ueal . No sa Senhora das Me~·t:ês do Jaicoz, a tiílilo ele
dcu conta o Conselho da execução que tinha da- guisamentps, a quantia de'l 05,Jj)D21 r., conta-,
o do ao avi o regio
de 25 de Novembro, de 1820, do desde {J dia 20 de AgQ to de J 8 I 5, até 50 de
e dos motiyos que tinhão retardado a arremata- Setem bro de 1 19, e que, em consequencia da
ção das capatazias d'Alfandega desta Cidade. De-. informação do Deputadó Escrilão sobl'e o noyo
cidio Vóssa A Iteza Real as du" idas que occorrião; requerime.l1to do mesmo Vigal'io, (jzera,suspe'nder
a continuação do pagamento dos mencionados
e assignando o Conselho, em cl,lmprimento do
guisamentos,
e conformando-se o mesmo Senhol'
que lhe era determinado, os dias.4 e 6 do mez
corrente, para nelles se u!timar a dita arremata- com os pare'ceres que houlerão, foi servitlo mal:ção, não teve el\a eITeito, apesar .de estender-se dar appro vaI' a c1espeza com os gui.amentos acihuma daquellas essões ate depois das 5 ho'ras' da ma,Ínclicados, ficando comtl1'do a mesma Junta
tarde, por não desistir nel1hum dos licitantes da ad"el,tida que, para o fl1tul'O, devem tae$ pagasua tão renhida e tão prolongada compctencia. mentos s-er feitos em obsenallcia de ordens do
Foi poi nece sario continuar a p~aça na esoões l;leal Erario, pas acl,as á lista ela pro 'VisãO de haue 8 e 18 de, te mesmo mez, por mediarem as fe- bilitação que a l\lesa da Consciencia expedir aoS
rias do E pil'ito Santo; e ficando reduzi elos todos Parochos que tivcrem obtielo. algumas .quantias
os artigos da tabella qUQ baixou com o citado avi- '''para guisamllntos. O flue a Junta aSi,im ex~
so regi o, aos insignificantes preços de I real, de Gutar'á. Amaro Velho da Sil va llitancourt a fez 00
5 e 10 rs., de hum vintem, e ,só 4 artigos de 50 Rió ele Janeiro, em:3 de 3ulho ele 1821. -Joãó
Ca.rlos Corrêa 4emos, no_ impedimento do Con-·'
rs., na ses ão do dia 20 olTerecell Thomaz Soares, POI' ultimo lanço" 'o fazer todo o trabalho e .tador Geral, a fez esbr'cver. -Con?Je da Lou7.ã,
de peza da capatazias gratuitamente, (le que as~ D. Diogo ele Meneies. -F.mtraltida do Liv. de.Reg.,
das Ordens expedil[ãs á Jw::a da 'Fazenda da Capisignou o termo junto debaixo do' n. o 2, e o mesII
mo praticou immcdiatamente Thbmaz José Vian- tania do ~iallltJ', a (l. 15.
113, as ignand9 ,o ,tel:mo ,~ .•. ~: E,m cõnseque,nci~
RESOJ.UÇÃ.O DE

DE JULHO.

lI'lanllscripto allthentico.
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se com o parecer que fez subir á sua real presença na consulta de 15 de l't'Iaio de 1816, decretado p-m resolucão da mesma consulta com data de
Sendo iarlispensavel proporcionar-se ag.rande 17 de Julho do mesmo anno, que se se houverem
despeza ~o Estlldo com a sua receita, e devendo por extinctas e nenhumas as fianças até então
por esta tão justa causa minorar-se em todas as prestadas ao despacho dos escravos para as terras
repartições militares as despezas que não são de contiguas e con finantes ús terras mineraes, se deurgente necessidade: hei por bem determinar que vem igualmente reputar tacs,as desde então presà gratificação estabelecida no regimento CIo ar- tadas até agora; por isso que a respeito das meschivo militar, annexo ao decreto de 7 de Abril de mas fianças se dá iguahlade de razões e rle motivos
1808, para os Officiaes Engenheiros nelte empre- que fizerão decretar aquella regia resolução, que,
gados,. fique reduzida desde o I v de Julho corren- certamente, pela sua generalidade, e em virtude
te em diante, á que se acha determinada pelos das ponderações no voto do Conselho, fazião
§§ 8 e 9 do decreto e 'plano de gratificações de parte e se achúrão nella comprehendidas, bem
como a exclusão total da prestação de semel~an
12 de Junho de 1806, para os Omciaes Engep.heiros em commissào rie residencia. Carlos Fre- tes fianças pal'a o futuro, que, pela experiencia
derico de Caula, etc. Palacio da Boa Vista, em de tantos annos, se toroão infructiferas e de ne7 de Julho de 18~u. - Com a rubrica do Prin- nhum proveito &Real Fazenda. OITerecendo de
mais este ConselhQ . á all~ ponderação de Vossa
cipe Regente. - Carlos Frederico de Caula.
Alteza Real, que, sendo a mineração actualmente
hum dos mais ardnos e cu tosos trabalhos dos
. RIlSOLUÇAÕ DE 9 DE JULHO.
la vradores que a eUa se dedicão, e em, que he
necessario empregar innumeravel quantidade de
Manuscripto authentico.
escravos, sugeitos a grandes despeias e maiores
Senhor. -Fo.i presente a este Conselho la re- riscos, tendo os' escra-vos subido ao grande e
presentação do Conselheiro Escrivão da Fazenda, exorbitante preço em que se achão; e tendo cresdo theor seguinte: - Senhor. Sendo obdgados cido em dobro, ou mais, os direitos de importaao imposto de 4:tb500 rs. por cabeça, os escravos ção dos mesmos, seria para debejar que fossem
qne pela primeira vez entrúrão ~ terras mine- desonerados os lavradores que exportão desta
raes, se costuma tomar fiança nesta Secretaria, Côrte os mesmos escravos para as terras Iilinedo despacho daquelles dos mesmos escravos que raes, do p"gamento do imposto dQs 4:tb?4o rs.
sahem desta Côrte pal'a os lugares confinantes das que paga vão por cada hum, que ou entre nas
ditas terras mineraes, afim de que se não illuda me mas terras mineraes, ·ou he para ellas despao direito real ílo dito imposto; e a mesma fiança chado, não se éxigindo dos compralIores, ou
se levanta _quando se apresenta certidão de que conduetores de escra!.Qs, outras certiücaúas que
os respectivos escrllYos não ultrapassárão os li- os passaportes de Policia, para fazerem constar a
mites do lugar a que primeiramente se destinilrão, legitimiuade da sua exportação e conducção. Este
entrando para as terras mineraes sem terem con- beneficio, Senhor, em que a Real Fazenda apenas
tribuido com o mencionado impostõ. Destas fian- pode fazer o sacrificio de 8:000:tb de rs. annuaes,
ças ha muitas por desobr.igar desde o annb de em que tanto importão os direitos dos escravos
1816, como consta da relação junta. Cumpre- que se dcspachão para as terras mineraes, e dos
me leva-Ia á real presen ça de Vossa l\lagestade emolumentos das guias' dÇls viandantes, feita. a
para deliberar sobre isso o que fôr SJl'vido. Rio conta por hum termo o mais aproximado pelas
de J aneü'o, 15 de 1\1arço de 1821. O Escri "ão da entradas no Real Erario nos tres annos de 1818,
Fazenda e Conselheiro, Joaquim José de Souza 1819 e 1820, além de lhrar os compradores e
L-abato.
.
conduetores do consideravel estorvo que ?offrem.
Deu-se vista ao Desembargador Procurador da na sua conduc'ção, fazia 3IJgmentar sem duvida
Corôa e Fazenda)' ê este exigio que informasse o aquelle ramo de lavoura, qne ,sendo aliás hoje
mesmo Escrivão da Fazenda, declarando qual tão. util e necessario, como custoso e dispendi.ofoi a regulação que o Conselho estabeleceu sobre so, se acha, pelos mesmos entraves a que se tem
este objecto depois da real resolução de 1-7 de sugeitado, em huma absoluta decadencia. DeliJulho d,e 1816, tomada na consulta junta. Infor- berando Vossa Alteza'> Real obre tudo o que rÓI'
mou o mesmo Escri "ão da Eazenda da II)aneira mais util ao seu real serviço e Fazenda. Rio de
seguinte: - Senhor. Nesta Secretaria não consta Janeiro, 20 de Julho de 1821.-Caetano Pinto
de regulação alguma estabelecida a respeito de de Miranda Montenegro, - Francisco Baptista
fianças de escravos, depois da real resolução de Rodrigues.-Francisco Lopes de Faria Lemos.I? .de Julho .te 1816. Rio de Janeiro, 7 de Maio D. João Carlos de Souza Coutinho.
de 1821. -O Escrivão da Fazenda, Joaquim José
Resolução. - Perdoadas as fianças constantes da
de l\lagalhães Coutinho.
relação inclusa desde o anno de 1816; em quanRespondeu ultimamente o mesmo Desembar- to ao mais, ob erve-se o que até aqui se acha esgador Pro.c~rador Regio na fó'rma seguinte ~ -..:. tabelecido. Paço, em 9 de Julho de 1821.Fiat jus.tilia, em conformidade da real resolução PnlNcIPE Regente. -Conde da Louzá, D. Diogo
de 17 de Julho de 1816, tomada na consulta jun- ~ de Menezes. - Acha-se o original no Cartorio ac~
t.a; o qV~ sendo visto e considerado parece ao tuaL" do Thesouro Nacional.
~.onselhh que, teI;ldo Sl,la l\l.agest;;lde conformado:rOMO lU.
5:l
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o Conde da Louzã, D. Diogo de lVlene,zes, etc.
Custodio Moreira Lido e l\Ianoel Moreira LiFaço sabei' á Junta da Fazenua da Provincia do rio', contractadores da renda da sisa dos_bens de
Espirito Santo que, sendo presente á Sua Alteza raiz e meia sisa d'Os escra"os ladinos, i'equerem,
Real que essa Junta, em contravenção do clis- expondo terem nomeado 'para Reeebed'ol' da dita
posto ao aI vará de 2.~ de Junho de 1808, e não rem!a da Freguezia da Parahyba, a Joaquim Anten,do ainda satisfeito ao que se lhe orden ou em tunes Barbosa" Sargento do Heg'iOlcnto de Gavalprovisão de 12 de Dezembro do an no passado, leria de Milicias n. 5, habilitando-se pelo Conseem cOllsequencia da sua conta de 2. de Setembro lho da Fazr.nda para gozaI' dus prh-ilegios que
.do mesmo anno, pas ára a arrematai' o dizimo do competem aos rendeiros das renda reaes, em reassucar, o que foi con tanle pela ordem que o solu~ão _de consulta deste Tribun aI" de 18 de
arrematanle Antonio Jos'é Ferreira rle Araujo re- Setembro de 1817 C'), succedia que o Genel'al das
metteu a seu Procurador João José Fe1'l'eira nci~, Armas recusava cumprir a provisão do Consélho,
para proceder na cobrança do dizimo de diversas
caixas, e !"endo esle procedimento o mais arbi(') Senhor. - A este Cooselbo rcz José Lopes de Samtral'Ío e e candaloso: he o me mo Senhor senido man:la-1.o e tl'an har mui asperamente li sobre- paio O requerimeDto do lbeor seguinte: - Senbor. Diz
José Lopes de Sampaio, mo,'ador Da Freguczia de Martdita Junta, dando por nulla e illegal semelhante ".garaliba, Di~tricto da Ilha Grande, que, ha,'endo compraarremetação, c d ixando o direito salro ao a['['e- do O r;l.mo dos dizimos pçrtcDccntes áqnella Freguezia,
matante, pelas'perdas e damnos que possa ter, con- aos cont"acladores Ventura' José de A breu e seu soei o I"r'antra o Presidente e Deputados da Junta que pro- cisco Lopes dt: Carvalho, en, Junl,o do presente aDno,
COIllO eOD ·ta do attestado jnDto, e gozando por isso dos
cedêrão a este não autori ado 'acto. O que se mesmos privilegios que aquelles, eDtre os quaes- o ser
participa á Junta para que a sim o tenba enlendi- isenlo do sel'viço militar iDvolnDtario, como Le expressll .
'do c o execute, ficando adverlida que, no ea o na lIa condição do contracto; succedeu ser o npplicante
de reincidel~cia, se lhe levará cm culpa, e seril preso para soldado, e sendo rellleuido para esta Côrle,
lhe scntárijo praça no primeiro Rcgimento de lDi'anteria
ca tigada na conformidaçle das leis. A.ntonio Jesé de Linba desta CÔI'lc. não obstanle ter o supplicaDté
Gonçalves Vi1Iela a fea no Rio de Janeiro, em 15 representado e allegado o seu privilegio; e porque na
de Julho de 1821. -.1 oão Carlos Corrêa Lemos, comprehensiio da lei deve goiar do indulto da mesma,
no impediinento do Contador Geral, a fez escre- supplica por isso a Vo sa Magestade a graça da provideDfia necessaria, para o fim de ser o supplicante detnetliver. -Conde da Louzã, D. Diogo de iUenezes.- do do real serviço militar de qDe o iseota a lei, mandando
Extmhida do Liv. de. Reg. das Ordens expedidas ti. passar as ordens Decessarias, visto se" o suppli,cante privilegiado em razão de ter tomado buril ramo, como prova
Janta da l' azendlt do Espirito Santo, a '[to 12.
PROVISÃO DE

17

DE J LUO.

M:anuscrJpto authentico.

O Coode da Louzã, D. Diogo de Menezes, etç·.
Faço saiJcI' ii Junta da Administração e Arrecadação da PI'o"incia de Pernambuco, que havendC)
Sua l\Iagestade, pOl' alvar,ú de 6 de Fevereiro
deste anno, mandado crear nessa Provincia o
Tribunal da Helação: he ora Sua Alteza Real o
Pl'incipe Reg'ente servido determinar, que a Jun~a
mande -fazer assentalúento na folha respectiva,
para ser o Governador, Chanceller, Ministros e
Officiaes nomeaclos para O mencionado Tribunal,
pagos dos ordena~os e propinas competentes,
com declaração, porém, que ao ChanceIler , Mini tros e mais Officiaes nomeados, se deveráõ contilr os seus ordenados do dia em que mostrarem lei' embarcado para irem exercer os seus
emprego , e as propi as do dia em que delles tomarem po e. O que se participa á Junta para sua
iutelligencia e devi~a execução. Candido Caldeira de ooza a fez no Rio de Janeiro, em ]7 de
Julho de 1821. J ão Carlos Corrêa Lemos, no
impedimento do Contador Geral, a fez esore"er.
-O Conde ela Louzã, D. Diogo de l\lenezes.Extrahida do Liv. de Reg. das Ordens ea;pedidas d
Junta da Fazenda de Pernambuco, a {l. 55.

o aue.tado j'lI1to, e o jnstiflca"á seDdo uecessario: pelo
que pede a Vossa 1I1agestade seja servido del'e6r Da lórma supplicada. n. 1>1. - Como Procurador, José Bodrigues Hamos.
MaDdou O CODselho dar vista ao Desembargador Procurador da FazeDda, e este respondeu pelo lbeor seguiDte:
- Dt:ve inl'ormar o ])~sembargador Juiz dos Feitos da
Corôa e Fazenda eom o sen parecer, razendo' juq'lar a
escriplura da compra do amo do contracto das dizimas
de qne se trata. fnfor u O Desembargador Juiz dos
Feitos da COf,íia. e Fazen a, pelo theor seguinte: - Se·
nbor. Sendo Dotificado o supplicaute José Lopes de Sampaio, para .. presentar a escriptura da compra do ramo' das
dizimas da Freguezia da Ilha Grande, I'eita aos cODtractadores dos dízimos da mesma Ilha e sen Termo, na CODformidade ordenada por Vossa Mugestade, não satisfez a
esta requisição; apenas ajuDtou buma publica fórma de
hum cscripto particular l sem testem::JDhas pxesenci les do
trato, que por i so n'ão prova compIétameDte ler sido a
celebração do referido contracto no tempo desigDado no
mesmo escripto, para rçsolver a presnmpção de sçr reito
com ao te-data, depois de ter o suppli-cante assentado praça
de sold-ado , afim de poder ficar demettido do real serviço
a abrigo dos privilegios dos rendei,'os da Real FazeD<l.a. Porém ainda mesD;lO que o supplicante acostasse a escriplnra
publica da cOlJlpra daquelle ramo, e como tal gozasse dos
sobreditos privilegios, era todavia para não- ser obrigado
a servir na praça durante o tempo do seu conlracto, na
fórma declarada Da Ord. do Reino, I,iv. 2° tit-. 63 § 2°, e
não para ser demittido do serviço com bailfa" estando,
aliás, já alistado. Em cujos termos be claro, que a pretenção do supplicaDte • quando mesmo tivesse satisl'Fito a
reqrúsiçâb fiscal co~ a escriptnra da compra, era sómeDte deferivel para não ser ob.igado a servif'no Begimento
durante a compra do ramo dos dízimos da Freguezia da ,
Ilha Grande, seDdo·lhe para esse fim facnItada a competente licença. He qnanto me parece'informar;1 Vossa Ma·
géstade úlandará o que mr mais justo. Bio de 'aneiro; 9
de Otlttíbr9 de 1'8t6.-0 Desembargador do Paç Juiz d~
o
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não isentanu'o ao uiLo Sargento do se'rviço das
milicias, pelo que se ibes fazia 'quebra nas condições do contracto; ped.i'a,que se lhes guardassem

as clitas conuições para coar toJos- os seus l'eceheclores, firmando as razões da slJa pretenção no
disposto' na Ol'd. do liv. 1. tit. 65, que i8enta os

Feitos da Corõa e llazenda, Dr, Joaquim de Amorim
Castro.
- Continuou,se vista ao Desemb3l'gador Procurador Regio,
e este respondeu o .<:egllíllte: -Devia o supplicante ter
satisfeito aQ que'lbed'oi ordenado no despacbo de 13 de Se·
tembro proximo passado, apresentando, em conformida·
de da n1.esma requisição, a 'escriptu,'a da comEra do ramo
dós dizimos de que se trata; po'is não era de suppClr que
deixasse de eelebrar-se por eseriptura 'publica, 'ou q1!e ~
ainda sendo por escriptura particular, deixasse de se dar
ao mesmo supplicante outra semelhante escriptura que lhe
servisse de titulo Ilap entnlr n<l cobrança e arrecadação
dos mencionados ,diiiroós, e tando competentemente rubricada e autbenticada 'com testemunhas presenciaes,
conlO se pondera na infOl'mação, Deve, por tanto, satisfazer
o .-upplicante a esta requisição, apresentando, a escrip~u'
ra particular desta cO!ppra, da qual se cxtralllo a p~bl~ça
forma que vcm junta, e li "isla della de\'e tornar a lUlor·
mal' Ó Ministl'O inl'ormante com Oseu parecer, pl'ocedeuao ao summario cpmpetent.e, para por meio dellc conhecer a 'veracidade da mesma compra, e se acaso i roduzio
o seu elI'eito , como se diz !'aS attestações juntas; sendo
inquirido no dito summa"io (1 ineulcado vendedor, aiuda
que seja paI' mlúo de precataria, em razão de ser elle morador fóra do bistricto da Côrtc.
E mandando-se nOl'amente informar o mesmo Juiz dos
Feitos da Co"ôa e Fazend'a, sati fez pelo theor seguinte:
-Senhor. José Lopes de Samp.aio, tendo comprado' (j
ramo de dizimos da l"reguezia de Mangaratiba, a José
de Abreu e sep ocio Francisco' Lopes dc Carvalho, con'tractadores "'eraes, foi, durante o contl'Ucto, preso, e se
lhe sentou p~aça no priUleiro I\egimen.to de Linha desta
Côrte sem attenção ao p"ivilegio, Mostra, pelos documentos n.\, 4 e 6 a vcrqade da.supplica, con:obor~da pel,o~ attestados n. 8, 9 elO, referentes a facto notono e sabldo,
sobre o qlle sendo ouvido o Desembargador Jujz d: COI'ôa
péla resposta a n. I, se pedirão nov~s declaraçocs" ~s
quaes satisfez, e oonsta C[ue, posto ·nao houvesse e~cnp
tura publica, houve titulo sulIiciente e nsual, coulo~'u~e
aos regimentos e condições do contracto ,que communlcao
. pl'ivilegios'parciaes por testelllunbaspart,~ulal'esda venda
de ramos que me,"ecem fé s prova~ldo a lavoI' d.ella o ,t~r
sido feita cm lugar distante da Yllia, á qualnao pÔdJ:lo,
ir e l'ir comm'odamenle em hum dia, o que acaba de
verificar ojupamento a n. 29'1'. doproprio conh:;,ctador,
reqüerido pelu Desemb3r~adClI' Procuradur da, ~ az~nda,
pelo que tudo, e pela pris50, se olI'euden o prIvilegIO, extensivo aos caixeiros e cobradores dos pr0i<r~os rendeu'os,
compradores e 3rrema1:antes, e houve desp?tisUlo ?on~ra
a intenção de Vossa Magestade. Se o MI,ulstro pnD.leu'o.
informante podesse ser novamente consnltado á vista do
accrescido, mudaria de intelligen.cia, e daria outra á
Ord. Liv. 2° tit, 63 § 2°, que respeita 30 eSlado de
milicia rcgula,' e system'\tica daquelle. tempos aliás gloriosos , no§ quacs os homens, armados segundo as suas
classes, ma,'chavão com as bandeiras dos Conselhos e dl1S
senbores de terras, como eUa incnlca, e não segundo o
estado actual-que variou com os tempos, o que seria
impraticavel, e em damno dus oontractos reaes, e ,!inalmente purque essa ordenação está declarada pelo § 29 da
lei de 24 de·Feverei,'o de 1764, ou pOl' esta ampliada e
!lxplieada segundo a boa razão. He tanto assim, que a
conceber·sé o aL'bitrio de huma licença pclo tempo da
relÍda e da a'Tecadação, ho reconhecer IlGlll principio
repugnante fi acçãn da recruta, e que hou \'e golpe ualci,
qne não ad",itte arbitrio sem disp6r as ODsequencias ruinosas, c de espantp áquelles que sustentão os preços das
rendas COUl fim de interesses e de pri.vilegio, logo que
nem hnm, nem' outro se lhe resultas,sf' Parece-me, pois,
que, entre dum necllssid'\des de ter ~oldados llrendciros,
se deve. a~uptar b do auxilio de~~es muito m,ais, porqne as
rendas dizimaes do Brazi,! ~ão applical\as á e:tistencia da
folha civil e militar, que faltaria quando as rendas se não
co tra<;táf1em, e que por tanto se lhe deve dar baixa sem
intervir kclaração alguma, povque ,sendo injesto o pro.

cedimentn, e não torna plausivel uem honesto, pela
permissão de hum espaço intermedio para arranjar sens
negLcios. Vossa Magestade, porém, mandará o que fOr
mais justo. Rio de Janeiro, 16 de Jnnho deI817'-O
Desembu"gadol' Juiz dos Feito~ da GarOa e Fazenda, Antonio Feliciano da Silva Cameiro,
'
E dando-se ultimamcnte vista ao Desemhargador Procl1l'ador Regia, I'cspondeu: - Cpnformo-u\e com esta
inl'ormação e parecer do segundo Miuistro informante,
pois que se mostrão feitas as diligencias e l'equisições flue
promovi no meu penultimo oficio, para se verific~r ~
liquidar a qnaliclade de ;-endeiJ'O das rendas da Real
Fazenda, que serve de base ao requerim'entp do supplicante, a qual sc mosll'a agora verificada e liquidada com
toda'a évidencia. 1;).eve-se, pOl' tanto, leva., tudo por consulta li presença augusta de Sua Magestade, para que
o mesmo Seu boI' haja paI' bem ordenar, vela l1epartição
competente, que se de a baixa requerida ao supplicante.
( E como o Desembargador Procru'ador da Fa7,enda na
sobredita resposla requeresse que este objecto subisse á
augusta preseuça de Vossa Magestade , pclos motivos lembrados na inl'ormação do Desembargador Juiz dos Feitos
da CorCla e Fazenda, com os quaes se confj)l'ma'va, foi iu·
dispensavel mandar junt.ar a c~)pia da decima pdm eira condição com qlle foi arrematado 'Cs~e conh'acto, e he a dó
tbeor segoiute: - Que eIle contractador e seus socios poder"õ traspassar este contracto, e di,vidi·lo em ramos se
lbes parecer, e os rendeiros CI"e tomarem parte delle te·
râõ, pam a sua cobrança, o mesmo privilegio que elle
conlTactador, e para o mais teráõ os pril'ilegio que
lhes compctirem na fórma qne tem os mais cootractadores da Fazenda, pela O)'d. do Reino e regimentos da Fazenda; e COD.l particnlaridade seráõ isentos do sel'l'iço
militar involuntario, excepluando aquelres que se acha·
rem p'povidos nns p'ostus de OlIiciaes, pois como taes estão a elles ligadàs e obrigados á defeza do proprio lugllr,
ou Villa ,em EJue residem. O que tudo Slludo visto, pô'rece, adoptan~o os mesmos principios, que se deve dar
baixa ao supplicante da pl'aça que assentou no primeir"
~egilUento 'de Linha desta Côrte, porque constou com a
precisa legalidade que, na occasião e,m que fõra recrutado, se achava lia elrectivo e>;ercicio de rendcir9 da neal
}<'azenda, por haver comprado ao originaria contractador
os ramos dos dizimas da Freguezia da Mangaratiba, Distrieto da Ilha Graude, e competir'-Ihe pllr conseqoencia a
isenção do real serviço da tropa durante o rcmpo do seu
prreudamento, como foi es~ipulado em suas condições.
e que @utr9sim se digne Vossa l\Iagestade ordenar para
futuro, que se guarde este privilegio aos conlractadores ,
seu's sacias, e aos reudeirosrque tomarem parte nos mesmos contractos, para '1ue sejão isentos do real serviço
)Jelo tempo de sens arrendamentos, com tanto, porém,
que, para gozarem Ideste indulto, se previnão com pr visão
deste Tribunal, que lhes si,'va de titulo para legitimarcm
seu exercicio , dépois de procederem ás necessarias diligenpias, afim de 'que, evitando-se desta maneira o peejuizO da Real Fazenda, convidando-se assim maior numero
dc licit'antes aos Tcaes contractos, se acautele ao mesmo
tem'po o abuso que se põde seguir de yendas ariti-datadas, e outros tratos simulados, com o intuito de se privilcgiarem em damno do real serviço, inserindo-se esta
clausula nas condições dos contract(IS 'para intelligencia
dos q!'e neHe quiierem lançar, Vossa Mage"stade sobre
tudo deliberará o que lhe parecer mais justo. Hio de J anei~o, 5, de Setembro de 1817' - Antopio José da França e
Horta. -José Egidio Alvares de Almeida.-Antonio Luiz
Pereira da Cunha. - Leonardo Pinheiro de Vasconcellos.
:...... Joaquim Jósé de Souza Lobato. - Diogo de Toledo
Lara Ordoubes. - Francisco Lopes de Souza Faria de
Lemos. - Fraucisco Baptista Rodrigues.
Resolução.-Como parece; e pela' RepartiçãO competen.
te dou as ordens necessarias. Palacio da Boa Vista, 18 de
Setembro de 1817. -Com a rubrica d'EI-Rei Nosso Senbor. -Acha-so a fi. 188 a 191 do Liv. ~o do Rog. de COll-
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rendeiros de pegar em armas. Parece ao Conse; dos seus l~,egimentos, não sendo em cada contra.clho que, nem relas condições do contracto, nem' to isento mais de hum em çada Freguezia,. c
pela Ord. do liv.. 2° tit. 65 § '2°, nem pela lei de não sendo comprehemlidos os Capitães e Com24 de Fevereiro de 1764 § 29, nem pela real mandantes das Companhias, os Ajudantes e Offiresolução de 18 de Setembro de 1817, compete _ciaes superiores, cuja isenção seria prejudicial á
aos milicianos, 'nomeados pelos -contractadores boa disciplina e economia dos mesmos Corpos.
para recebedores e cobradores das rendas dos 2.' Que os que forem assim uispen ados, princiseus ·contractos, isenção algum.a do serviço dos palmente os Offici.aes de patente, só pqssão, findo
Corpos,em que tcm praça, ·e que a provisão de o contracto, continuar a gozar ,de ig.ual isenção,
,declaração de privilégios passada a .Joaquim An- depois de servi'rem ou'l:l'o tanto tempo no Regitunes Barbosa, Recebedor da sisa e meia sisa da mento qúanto estiverão isentos na administração
Freguezia da Parahyba., foi obtida com ob e su- e arrecadação do contracto, afiaf de q~e se não
brepção, occultando-se nl) requel'Ímento que cne tornem praças inuteis. 3.' Que para gozarem des.era Sargento da oita,ra Com,pauhia lIo Regimento ta isenção Qão seja precisa outra alguma formalide Caral1eria de Nlilicias n. 5. As condições 15 dade, senão a de fazerem constar aos seus Che..;
-'e' 14"em,que 'se funda o requerimento dos sup- fes a'nomeação dos contràctadores, fazendo os
'plicantcs, fallão só dos contractatlores, seus socios m~smos Chefes, nas observações dos mappas men,e rendeiros que tomarem algum ramo do mesmo saes, huma declaraÇ,ão individual dos que ficão discontracto, e por consequencia os privilegios que' pensados por este motivo. Rio de Janeiro, 50 de
a esteS competem, não podem ser extendidos aos 1\1aio de 1821.
seus recebedores, cobradores e agentes sem huResolução. - Indeferida a preteoção dos supplillla léi expressa que lh'es concedes'se os mesmos cantes; como parece ao Conselho; não tem pér
- privilegios. A citada Ord. do liv, 2° til. 65 § 2° ora lugar as pr~vitlencias indicadas. Paço, 17' ~e
e cap, .53 das. urdenações da Fazenda, que dis- Julho de 1821.-COm a rubrica de Sua Alteza'
poem o mesmo, escusão aos rendeiros de servi- , Real. - Pedro Alvares Diniz.-Acha-se no Liv . ••
rem em guerras e armadas, e combinado aquel- de Reg. de Consultas d~ Conselho da Faze1Ida, a
le § com o 1° do mesmo titulo, fica manifesto que {l. 186 até 188.
aos seus recebedores e cobradores que ali se denominão requeredores, unicamente foi concediDECRETO DE 18 DE JULHO.
do o trazerem as armas que quizessem nos logal\Ianhscripto allthentico.
res defesos. A lei de 2l de Fevel'eiro, de 1764 §
29, manda isentar do recrutamento os feitores,
Hei por bem que o Conde p.a Palma, a quem
criados domesticos dos contractadores, e mais
nomeei para o cargo de Regedor das Justiças, por
pessoas empregadas nos confracto's dentro do
decreto de lIdo corrente, entre já na posse e.
numero estip,ulado nas suas respectivas condições;
exercício do referido cargo, sem emhargo de não
mas no eontracto dos supplicantes nem se estipulou
apresentar a competente carta que deverá tirar,
cou~a alguma relativa aos' seus recebedores e co- r
servindo debaixo do mesmo jura,mento que presbradorcs, nem a mesma lei deve sei" entendida
tou na pres\!nça d'Ei-Rei meu Senhor e Pai, para
fóra, do caso nel1a expressado, e ainda mesmo a
exercer as funcções de Presidente do' Desembarjulgar-se compl'ehensiva do serviço miliciano; a
go do Paço. O mesmo Çonde da Palma o tenha
sua justa applicação seria para isental'em de asassim entendido e o execute por este decreto sósentar praça, e não para dispensar do sérv.iço aos'
mente. Paç\l, em 18 de ,Julho de 1821. - Com a
que já estão a elle ligados. Ultimamente, a real
rubrica de S'ua Alteza Real o Principe Regente.
resolução de 18 de Setembro de 1817 não contém
- Pedro Alvares Diniz. -Extrahido do Li'V. 5·
!luma palavra que compr~henda o~ recebedores
de Reg. da., Ordens R;egias, a {l. 12 'V.
e cobradores, tratando-se nella,mel'amente dos
, contractadores, seus socios, e dos que tomassem
PROVISÃO DE 19 DE JULHO.
parte no tratado compl'ando algum ramo. Sem
embargo; porém, de julgar o Conselho, que aos
Manuscripto' authentico.
milicianos nomeados pelos contractadores para
recebedores e cobradores dos seus contractos não
q 'Con,de da Louzã, D. Diogo de Menezes, etc.,
compete isenção alguma, toda via, attendendo a FaçQ saber 'á Junta da Fazenda da Provincia do
que os Regimento dI;: milicias, segundo a sua actual ,Espirito Santo, que, sendo presente á Sua Alteza
Qrganisação, e em con 'equencia das providencias Real o Principe Regente haver essa Junta, nas
dadas no decreto de 9 de Outubro de }812., com- u1Limas arre)llatações, a que procedeu, das ren
prehendem a principal parte da povoação, julga das reaes dessa Provincia, exigido arbitral"Íamenao mesmo tempo comeniente" para facilitar aos te dos diversos arrematantes a prbpina de oito e
}'imp.eiros a escolha de hons receb~dOJ-es e cobra- meio por cento, em lugar de tres e meio, que
dores, o que redundará em beneficio da Real Fa- era costume cobrar-se, e não sendo fundado em
zenda, que Vossa Alteza Real, por huroa ordem titulo legitimo ,o referido augment'o, nem admisgeral para todo o Reino doBrazil, seja errido dar siveis as razões qúe para iaso teve, P'Dnderl!das na
!IS' providencias eguintes: I , ' Que os milicianos sua conta de 2 de Maio do corrente anno, que incm tempo de paz, nomeados pelos contractado- formou o requerimento de Joaquim Antooio 41res e rendeiros para recebedores e cobradol'es, dos ves e, C,', arrematante do contracto d~subsidio
~eus contractos, fiquem -dispensados dos serviços
!iterario de aguardente produzida no ter '.tor~~ iLt
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parte do Norte: foí o mesmo Augnsto Senh"r das de~pezas commum para ser feito por todos
servido determinar, .depois de ter ouvido os pa- elles pOI"escala, e sem que por isso tenhão ou
receres que a este respeito houverão, que a Junta pos ão pedir mais alguma vantagem; que nenhum
só "possa exigir nas arrematações tres e mew por Official do Exercito, excepto sendo reformado,
cento de propinas, e que aos mesmos arrematan- poderá ser Official da dita Secretal'Ía; nem Oi
tes reponha ·tudo quanto de mais dos ditos tres e que para o futuro forem nomeados, gozaráõ nem
meio por cen~o tiverem pago. O que a Junta fi- - terhõ direito para pedirem, como Officiaes da SecrecarÍl entendendo e literalmente cumprirá. Carlos tal'Ía do Conselho, graduação alguma militar; poJosé Coelho a fez no Rio de Janeiro, em 19 de rém, os actuaes OfficiaescontinuariJõ a t~r a graduaJulho de 18~1. -João Carlos Corrêa Lemos, no ção de Tenentes Coroneis, que lhes foi concedida,
como se acha disposto pelosdeeretos de 5 de l\1arimpedimento do Contador Geral, a fez escrever.
- Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes.- ço de 18 J 7, e 6 de Fevereiro de 1818, sendo esta
Ea;ttahida do Liv. de, Reg. das Ordms ea;pedidas á meramente honoraria e sem lhes dar direito algum a entrarem nos Corpos do Exercito; que os
Junta da Fazenda do Espirito Santo, a fi. 12.
Officiaes Militares que actualmente existem empregados na dita Secretaria, ficarhõ conservando
PROVISÃO DE 20 DE JULHO.
os m.esmos soldos e ordenado, que já tem, sem
que lhes possa ser applica,'el o augmento ue orManuscripto autuentico.
denado agora estabelecido, e nem poderáõ requeO Conde da Louzã, D. Diogo del\1enezes, etc.
rer melhoramento ele Rostos em quento permaneFaço saber á Junta da Fazenda "da Capitania de cerem em semelbante exercicio. E outrosim, sou
1\1inas..Geraes que, Sua Alteza Real o Principt;. serl'itIo determinar qne os Officiaes da SecretaRegente, tendo em vista as razões que lhe forão ria do dito Conselho se reduzão preci~amente ao
presentes pelo dito Erario, em a sua conta de numero de 8, inclusive o Oillcial Maior, estabe25 de Maio do corrente anno, sobre os incon. lecido pela real resolução de 23 de Maio de 1808,
."enientes de ser conservado o Registo, até agora tomada em consulta do sobredito Conselho de
estacionado no Jacuhy, como lhe representou o 21 do mesmo mez e anno, para o que "~e não pro~
seu Escrivão Deputarlo: he servidu determinar vel'!Iõ os lugares que vagarem em quanto exceque seja mudado o dilo Registo para a margem derem ao numero ali prefixo. O Conselho Sudireita po Rio 1) arrl o , onde já existi o em outro premo Militar o tenha assim entendido e faça
tempo, a fim de ac·antelar-se o extravio dos direi- executar com os despachos neces~arios. Paço da
tos em beneficio, tanto dessa, como da Capitania Boa Vista, 25 de Julho de f8:u. -Com a.rude Goyaz, não ob tante o determinado no aviso brica de Sua Magestade.
de 27 de Outubro do anno proximo passado, relativamente á prohibição de mudança de Registo,
visto que nenhum inconveniente se segue á CaRnSOLUçA.Õ "DE 25 D-B JULHO.
pitania de S. P.aul0, que se apossou do sitio do
Inst. de Sampaio.
Rio Pardo, a mudança ora determinada do mencionado Registo do Jacuhy, por parte dessa Ca~
Determina, para a simplificação dos Conselho~
pitania, em quanto se não demarcão os limites de Guerra, e em beneficio dos réos e da boa adentre essa e 1Hluella d~ S. Paulo. O.que se par- ministração da justiça, o seguinte:
ticipa á mesma Junta p,ara sua inteIligencia e
I. o QII.e nos Conselhos de Guerra, a que houexecução, como nesta se lhe ol'dena. ~uiz V'énan- ver de proceder.,>se contra os réos militares, se
cio Ottoni a fez, em 20 de Julho de 1821. -João o1Jsene a nomeação do Presidente e Vogaes, que
José Rodrigues Vareiro a' fez escrever. - Conde se acha disposta no regulan)ento do exercito de
da Louzã, D. Diogo de Menezes. - Ea;t1'ahida a Portugal, de. 2-1 de Fevereiro de 1816, sendo oafi. 70 Ti. do Liv. 6° do Reg. das P1'ovisões expedidas da hum dos 'Conselhos composto de hum Offipela Contadoria Geral da segundaRepartífão do The- cial Supe!:ior, como Presidente, do Auditor çom
sow·o.
voto, e de 5 Oaiciaes da patente immediatamente
superior á do réo, on pelo menos igual.
2. o Que sendo vistas e examinadas a3 culpas
DECRETO DE 23 DE JULHO.
dos réos, e conhecendo-se que ellas são de natull'lanuscripto authentico.
reza que podem ser jnlgadas em brel'e tempo, e
_ Tendo-me sido presente, não só que he grande que dous ou tres processos são pertencentes a
a desigualdade dos ,'encimentos dos Officiaes da Officiaes, Officiaes Inferiores ou Soldados do mesSecretaria do Conselho 'Supremo Militar, por. se mo corpo, sejão estes julgados em ses~ão peraccumular,!ll em alguns delles, ou difl'el'entes or- manente com os mesmos Vogaes, ajuntando-se a
denados ou soldos de patentes quando são Offi- cada pro(4esso a sua competente uomeação, ou
ciaes do Exercito, mas tambem que he diminuto em hum processo; o que póde ter lugar nos crio proprio ordenado que lhes roL estabeleçido~ hei mes de deserç~o, e outros; mas nos Conselhos
por bem determinar que todos ts Orociaes da Se- de Guerra dos Officiaes JnfCl'iores e Soldados, não
cretaria do Conselho Supremo MilitaF, tanto efl'ec- sendo capitaes, será Presidente hum Capitão; e
~ivos, como 'supranumerarios
eaçÃo de ;orde- sendo capitaes-, hum OflicialSuperior.
Rad9' 56 :tb rs. annuaes, .ficando. ~ serviço elos
hlgares' e Porteiro do Tribt'lD'al e tlo'ThesOlireiro
a

.. -
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tem dir.eito a remqnel'açâo, não d~ix,ã\l toda"ia de
serem, altendiveis .pelos auxilios 'que LI Real FaManuscripto authen tic.o.
zE:n.da. de l\J ato-Grosso recebeu dos varios donativos que espontaneamente lhe. fez. o supplicante
D. !\Iaria Claudina Bessa de Lima, viuva ue
para a~ despe'zas da edificação dO'S quarteis da
Antonio da Costa Lima, morauor no sitio ua
tropa, pl'ovimento e municiamenlo deUa, pelas
Prainha desta Cidade, reqner, exppndo que, esgrandes Y4ntu o 'ens que eLevem necessariaménte
tando de pos~e de hum terreno naquclle sitio, em
resultai'
áqllella ProYincia do projeeto que elle
que O fallecido seu marido linha hum estaleiro,
. que a supplicaote ao pre ente pos uia e con er- mui voluntariamente conoebeu e reali ou com
,'ava, sllccedia que, tirada agora huroa grande milito trabálbo pessoal e grande de.spéza da abert.ura de dOlls portos e hum a estrada com algumas
parte da frenle do mesmo terreno ,para se aperpontes, sómenle com o louva el intuilO de facifeiçoaI' o alinhamento da nOTa rlla que se fez,
.apparecião pessoas qne, com ubtcrfugios c ca- litar a communicação entre Cuyabú e Pari!, pelo
vilosas razões, pretendião tira-Ia da po, se uO I'CS- Ri Ar'n!)s, com-o a mais propria para pro.mover
o abastecimento dos g neros de que neces.ita
4!
to do dito tel'l'eno; pedia a con'ervação da mesa PrOl incia delUat-o·Gl'Ps'so e p.ara elar valol' a
ma poss~, allegando não só o seu dircito, mas
tambem o esbldo elê desgraça a que ficaria expos- muitos dos seus fmcto", que, por falta de com·
ta, ' A este se ajuntou outro reqllerimef]to de Ma- macia cOl1ducçãO, on se I'eproduzem inutilmente,
1J0el l!'ranci co M31'lil}s, que, allegando estar a ou deixão de ser culti vados. Estes serviços, aliás
soh&edila D. 1al'ia Clauelina indelÍdamente IIe dignos da re.al consideração d,e Vossa Alteza Real,
posse elo sobredito leneno, paga "a-lhe o suppl i- ainda' ql)ando praticados em outra qualquel' par,
cante bum al:rendamento annnal por huma par- te do Reino, se recommpn<1ão mais, sendo preste que occupava nelle; pedindo, por tanto, que se- tallos em huma PI'O"incia que, por sel'em mui
lhe concede se 6 bra,ças de frente pelo aforamento escassas as rendas publicas para as suas mais inque se arbilr'asse, 'por pel'lencer arluella mari- dispensayei e oruinarias despezas, tem necessidanha, a!'sim como todas, á Corôa Real. Sobre al'Yl~ de de.recoTrel' ii libel'alicTacle dos POYOS, princi·
bos rçspondeu o Procurador da Fazenda :-De, palmente p.ara promover 'a sua prosperidade, c
ve a supplicante Maria Claudina ele Bessa, l)em pOl' isso muito com'ém convidar, pelo poderoso
como, o supplicante l\lanoel Francisco l\larlius, incenti 1'0 de recompensas, os habitantes mais
J'equel'er pela Secretaria de Estado dos Negocios aba tado della para auxiliarem o G-overno nosesda Marinha, na f6rma (lete~'minadã no Feal de- tabelecimentos e obras inclispensaveis, para a tirar
C\'eto j unto de ] 3 de Julho do ànuo proximo pas- do estado de a.trazamcnto e pobreza e'in que sé
, 'ado, con ultaBelo·sé a Sua Alteza Real nesta acha. Qual seja a recompensa de que se faz digno
o ~llpplicante, o Consel1lO, limitando o seu pareconf0rmirlad~, em observancia do aYiso regi o de
16 de Dezembru do mesmo anno. O que "Visto, cer somente a cerca da pretenção do offiei o de
'parece ao Conselho conformar-se com a rCSpGola Contador eDistl'ibuidorGeral da Cidade de CUY(lelo Desembargador P'roc11l'aclor ela Fazenoa. Rio bá, por nuo ser da sua competencia tratar do
melhoramento de reforJ1Jil no posto. de Sargentb
de Janeiro, 6 de Julho de 1821.
lIlór, que o sllpp\1cante igualmente pede, enten·
~ Resolur;ão. - Como parece. Paço, 28 de Jude que, ac!lanc!o- se "ago aquelle. oalcio, pois que
lho de '1821. -Com a rubrica de Sua AlLeza Rcal.
- Pedro AlY~res Diriiz. -'-- Acha-se no Liv. ] o dI} até agora.tem sido senido pelo Juil< de FÍ>ra da."
Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda, a [l.- qu-êUa Cidade', não porque seja annexo ao seu
lugar, mas.por se não achar provida a sen'entia
1
v. e 1'8~.
delle: estil o supplicante no' termos Ue ser atlendido com a sel'l'enlia vilalicia do menoionado oal'RESOLUÇAÕ DE 28 DE JULHO.
cio, pagando fi R~al Fa7.enda os ,direitos que nelle
se acharem impo, los, sem a sobrevi vencia que jl1n.
I\Ianllscripto anthen~ico.
tamente pe(te para cu filho, que 11e mercê cxBento Pires de Miranda, negociante da Cidade üi\Prdinaria. Rio de Janeiro, 13 de Julho tle
1821.
'
de Cllyabá , requer, allegandõ os serviços feitos
Resolução. -Como pareoe. Paço, 28 de Jnlho
ao Estado nos importantes c successivos donativos de din heiro e fazendas que fizera para foroe- de i 821. -Com aJrubrica.de Sua Alteza Rea\.cillleuto dã tropa, além rlas 'acções com que ell· Pedro Al vares Diniz. - Acha-se no Liv. Iode Reg,
trúra para a fundação da Companhia de .1inera- .de ConslLlf:1s do Conselho ela Fazenda, a [l. 184 11:
ção, e do palriotismo com que te~ generosamen- até 186.
te contribuido para o melhoramento tlas estradas
DECRE)'O DE 30 DE JULHO:
e navegação dos lios daquella Provincia; .pedia;
além do melhoramento da reforma de .Capitão ,
ColI. Braz.
que obtivera, a senentia do officio de Contador
Sendo neces-sario rerno"e[' os abusos que a exe DístribuicIor Gel':!l da Cidade de Cuyabá, para
. i e para seu filho Felicianno Narciso Pires de perienoia e infortl1aç'ões competenros tem feito
Miranda. Parece ao Conselho que. os servi?o do conhecei' que ainda existem no modo e qualidade
Capitão Bento Pil'es de Miranda, ju tificados na das visieas e f['anquias dos navios nacionaes e esforma das reaes ordens, não obstante não serem trangeiros que pretendem sahir deste p rlo-: hei
dos que pelo decreto de 15 de Agosto de 1706, por bem ordenar que os [1 artigos das 'lnstru,cRESOLUÇAÕ DE
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ções, que com este "ãõ assigna~as po: ;'\lanoeL
Antonio Farinha, do Conselho d EI-RCl meu ~C"
nhor c Pai, Ministro e Secretario de-Estado dos.
Negocies da Marinha, se fiquem ob er 'ando ~o
mo parte integrante <lo alvarú de 3 <le FererCll'o
de 1810, pelo qnal foi CJ'eada a Mesa do Despacho l\1.ariti01o, cujas illstrucçõe' dererúõ pl'Íncipiar a tel' o seu devido efi'eilo do dia 8 do mez
pl'oximC!l de Agosto deste anno cm diante. O mesmo l\1inistTo e Secretario de E tado o tenlla a sim entendido e-faça executai', enviando com os
despacho necessal'io;.iI sobredita illesa, e mais
Repartições que preoiso fôl , copi-as deste decreto
e lnstrllccões, Pabcio do Riú de Janeil'o, em 50
ue Julho-do 1821.-Coni a rubrica do Sua Alta7.a Real. - Manocl Antonio Farinha.
lli"sTRucçõEs para. ~ regulamento do despacho maritimo, addicionàdas ao alvará de 3 de l'CVC1'eil'O e
1810.

4

1,' As emhal cações estrangeiras que prétf!ndêrerp o uespaoho da ahida deste porto, pagaráõ,
assim como jú fazem as nacio~aos, na Mesa do
Despacho Maritimo, os me mos emolumentos que
até agora paga, ão nas Fortale",~s de Santa Çruz
Villegaignon, e naSec~'cta'l'ia «;lo Govel:oo da Armas, na f&rma estabelecida no alvarú de ::; de Fe,'ereiro de 1810, sem mais dependencia tle bilhete 011 sen1a.
2.' Depois-de promptas pela competente Se.cretaria de E'tado, deverú o respectivo mestre Ou
seu contra mestre apreseJltal'-Se ao O.Ql ial do Registo, de semana, sendo portugueza, e aO,Omcial
Interprete, ~c\Hlo estrangeira, 'e dCQlar.arú quan.,
do pretende sahir, para ser competentemente.registada.
5:' Na oçcasião dc registar-se, o Omcial do Registo ,'e.rificarú a psta da equipagem e o passaporte real, eXal)1il~ando sc estão viciados, ten{
entrelinbas ou putra qualquer altera ão que os
faça suspeitosos; e quando assim seja, deverá
sustar a sahida da embarcação, e (J> me, tre será
casLigado com hllma mulcta pecuniarill maior ou.
menor, segundo a circunstancias, a qual.nul'lcíl
SCl,~· menos d~ 1 oo:jJ) r~, nem maior de 50o:tf> I'~.
(I.' Neste me mo ncto farú ajuntar sobre a (l0bcrta a equipagem sp.paradamente dos passagei.ros,
e lhe pas~arú mo lra pela matricula da embarcação, a qual deverá ir assignada pelo Intendente
da Marinha e seu Escri vão, &eodo a eÓlbarcação
_ portuguezn, e pelo seu respecti vo -Consul sendo
estra\lgeil'a; e não havendo Consul proprio, el'~
assigna,da, ou pelo COllsul da nação mais visinha,
ou pelo seu consignatario estrangeiro, sendo pessoa estabeleeiçla e acreditada, devendo e mestre
declarar se houve alguma alteração n<\ l~sta da
equipagem, durante a estada da,embal'cação Ileste POI'tO'5.' Depois, o Offieial do lle~i to chamarú cada
pessoa pelo 'Jeu nome, e verificará se eUa corresponde pela 'sua idade e .outras indicações com o
assento da m<\tricula; e achando entre a equipa~
gem Pli1So,a com sioaes evidentes de suspeita, a
mandaLn prender e suspender~ a,embarcação para

o epestre respondei; por eUa; fa;'ú o me mo achan-.
do a bordo polvora sem bilhete da repartição
competente, marfim ou páo brazil, sem guia da
Junta do Banco do llq)7.il; e, na embarcações estrangeil',a , marinheiros porlugueze sem licença
do Intendente da Marinha,.o quaes erúõ absolvidos de toda a pena, se eotão, Oll antes, se elenunciar-em perante o Omcial do Regi to.
6.' Durante ii revi ta farú dar busca na embarcação para descobrir· e ha a bordo pes oa escondida, poll'ora, mad'im ou pilo brazil em o devido de pacho, e examinará e o pa ageir s e tão
munh.los dos seu respcctÍ\'o passaportes, e quando algum ou algnns não eslejão, ou seus passaportes 'e achem ,ric.iados, os mandarú- pará' terra,
o o meslre ser:l então mulctado,:segundo o que. e
aciJa estaaelechlo pelo forâl J' Alfandega, por cada pas ageiro que inde, idamente le, ar; lJlas le- .
,anJo escravo escondido, pagará o dobro, e o me mo Plll'U o mestre da embarcação estrangeira em
easosemelhante, cujas mulctas serúõ pagas na Mesa do Despacho Maritimo.
7,' Quando a embal'cação estiver de 'empedid!J;
de"en.íõ os G::lardas da Alfandega retirar-se do
escaleI' do Registo, e nenhuma outra embarcação deverá, depois, atl'acar a bordo, aliús ficará
sugeila « ~er no \'amente regi tada e a pagar 10:tiJ
1'5. para a Santa Casa da J.\lisericordia,
8.' Não permittindo o tempo que a .enlbarcação pos 'a sahil' naquclle mesmo dia, deverá o
mcstre Illandllll á Fortalcza buscaI' os Guardas da
All'anctcg'a, e serh outra "ez I'eg\ tada quando tivel' de sabir.
I
J
9.' Regi tada a embarcação, e )lão havendo
motivo para a deter, o e caieI' do Registo largar11
de bOl'do com bandeira larga de g.inal pal'a a Fortale",a de Santa Cruz dll que a embarcação e tá
desempedida, devendo daque.lla Forlaleza reeonhecel'-seeste sinal cpm çloU5 ga\har'dctes, azul e
encarnado; havendo em!?araçà largará o escaleI'
com bandeira al'reiad~_, inal quc,!será reconhecido de Santa Cruz com dous galhardetes, encari;}ado' e azul. Quando exi tirem telegl'apho nestas duas fortalezas, os sinaes de pas e e nãõ pas e,
serúõ tambem por elles tran mitlidos para maiOI'
segurança, oão devendo largai' a embarcação sem
que se tenha realjsado o reconhecimento dos sinae pela fortaleza de Santa Cruz.
10.' Quando as ·embárcações que sahem carecerem de lanchas ou escalere para as rehocar até
fóra do porto, o Omcial do Registo dârá a cada
huma hum bilhete com o numero llos brancos, pretos e pardos, de que he tripulada, cujos bilhetes
os patrões, quando enll'arem, de,'erúõ entregar
ao mesmo Official do Registo, que vel'Ífical'á se
são os mesmos, em numero, côr, e qqando não
sejão, 05 pati'ões seráõ remettidos pre os para o
Arsenal fieal da Marinha, pal'a ali trabalharem por
tempo de hum mez.
J .. ' As embarcações estrangeiras, depois dElI
suspenderem o ferro, não pouerflõ estaI' em frao
ql1ia senão por espaço de 4 dias, e debaixo da ar
tillieria da fortaleza, e não estendo debaixo da'
dita artilheria, ou ainda que. estejão, depois "de
pas.sados os dito.! 4 dias, se haverá por quebrada
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a dita franqu,ia, a fim de serem obrigadas a pagar
l\'~aritimo os direitos de an- .
coragem, como havião de pagar se ainda estivessem no seu primeiro ancoradouro. Palacio do
Rio de Janeiro, em 30 de Julho de 1821.-l\1anoel Antonio Farinha.
'

aá Mesa do Despacho

DECRETO DE
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Manuscripto authentico.

Tendo, por decreto dc 1 de Junho do corrente
anno, ordenado-que, pelo Real Erario, se expedissem as ordens necessaria-s pal'a a Junta.da l'azenda da Provincia de Minas Gel'acs entregar a Roque Schuch, Bibliotecario e Director do Gabinete
,de Historia Natural da ri'inceza Real, Plinha,
sobre todos, muito amada e presada espo'sa, a
quantia de 433:tb760 rs. pOI' huma vez sómente,
para com ella satisfazer as despelas do transporte.
das collecções dos productos naturaes que~deve
mandar para o mesmo Gabinete e Museu Real,
e, além disso, 5o:tb rs. mensaes, em quanto se
conservasse na dita Província occupado na commissão de investigação e remessa daquelles prouuctos; e achando-se o referido Roque Schuch
já satisfeito da mencionada quantia que nesta
Cidade lhe foi paga pelo mesmo Real Erario no
dia 19 do sobrcdito mez: hei por hem que, fican·
- do' sem efi'eito aquella pro vid.elJüia quP. ora se faz
desnecessaria, lhe st'jão pagos SÓmente os 50:jj)
mensaes que pelo dito decreto lhe forão regula_
dps, O Conde da Louzã, D. Diogo de iUenezes, ete.
Paço 3 de Agosto de 1821. -Com a rubúca <lo
Principe Regente.-Pedro Alvares Diniz.-Áchase'a {l. 23 do .Li&. 2° de Decretos da segunda Repartição do Thesoll:ro Nacional.
PROVISÃO DE
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Manuscripto authentico.

D. Pedro de A.lcantara , Principe Real·do Reino Unido de· Portugal, BI'azi! e Alganes, etc.
Faço saber a JiÓS Ou"idor da Comarca do l\1ara.uhão, que, em consulta da Mesa do Desemhargo
do Paço, me foi presente a representação' que a
El-Rei meu Senhor e Pai dirigirão a Camara e
habitaut~s da Villa de Icatú, declarados na relação, a e.sta Junta, assignada pelo Escrivão da
Real Camara, que esta fez eSCrever ,. expondo os
lupplicantes que, estando pOl' si e seus antepas,ados, ha mais de oitenta annos, no uso e posse
lIe guardal'em e-reser.v.arem para utilidade publica as arvore chamadas anrlirobeü'as, summamente proveito as pelo azeite que se extrahe do
seu fructo, e ene para luzes e para o fabrico do iabão, consider-avel corpmercio daquelIe Districto; o Capitão de l\liliciasda dita Villa; Antonio
de Araujo Castanhede, a .despeito do dito uso e
posse sustentados por provimen tos antigos dos
vossos antecessores, feitos com assistencia da
eamara e debaixo da coima de 6o:t/J rs. por cada
huma daquellas arvores que fosse cortada; co91e,çúra ii roçaclas .e corta-las em grande qu~n-'

tidade na vasta extens~o da sua sesmaria, ao flue
oppondo-se aCamara, e fazendo observar as p osturas e penas estabelecidas, ·ficára neHas incurso
o dilo Capitão por sentença do Ou vidor, que
então era effi-O anno de 1811 j proseguinqo o
litigio sobre embargos e appellação até a instaí-lação da Relação dessa Cidade, que injusta e violentamen~e annuJlára aquelle antigo costume, por
hum acordão ultimamente p1'Oferido, em que
ahsolvêra ao supplicado, condemnando a Camara em penas pecuni<lrias hastantemente pesadas,
c com restituição da mulcta ou coima já arrecadada havia seis annos', e dispeoclida em ohras
publicas, sem atte"nder flS razões da sua allegação
(que rep,:oduzirão na sobredita representação,
ou antes invectiva contra a lllesma Relação).
Expondo mais os supplicantes 'que não. lhes·
fôra possivel obler a concessão do aggra"o .ordinario que querião inte ..pôr para a Casa ?a Supplicação, com o fundamento de não exceder à
alçada da mesma Relação, nem tão pouco achar
Advogados que se encarregassem de formar' os'
embargos que pretendlhão oppôr na' Chancellaria, pelo receio que estes tinhão de serem arbi·trariamen te suspensos de seu I)fficio" e gravados
com as condemnações de 50 e 100:tb rs.; como
muitas vezes tinha praticado o dito Tribunal para
augmento do cofre das suas despezas; pedindo,
em conclusão, que fosse I'emetlido o 'processo
com a dita representação para a Casa da Supplicação, afim de por elle se sentencear este nego~
cio, guaf'(~a{}do-se o antigo costume e posturas
.da Camara; e que outrosim fosse reduzida a alçada daquella Relação, e júmais' podessem S~I'
suspensos ou condemnados os seus Advogados,
senão em o unico e expresso caso de huma notoria preyaricação, podendo Iinemente interpôr
os recursos - de aggra yo ordinaí'io o u de instrumento, como de"esse competir-lhes. - E sendo
vista a informação que sobre todo o referido deu
o ChanceJlcl' da mesma Relação, com audienr;ia
do supplicado por escripto, e o mais que se me
expendeu nfi' mencionada consulta, em quc foi
ou vido o Desembargador 1>roclHador da Cor-ôa
e Fazenda: hou"e par bem, conformando-me
com o parecer da mesma cons\,llLa, por minha
immcdiata resolução ue 20 de Jun ho do corl'ente
anno, de~attender a sobredita ,representação em
todas as suas pártes, tanto acerca da concessão do aggra vo ordinario interposto da. sentença'
proferida na Mesa dos Aggravos da dita Relação,
por caber na sua alçada o "alar da causa, c9010
acerca da reducção da mesma alçada, e de..não
serem condemnados os A.dvogados pelos respectivos Desembargadores, tóra do caso acima declarado; por qnanto, todas estas pretenções por
si mesmas se repelIem, manifestando ao mesmo
tempo o orgulho e animosidade dos supplicant~s,
pois que não he licito (lbjectar contra as leis geraes ,-muito mais,qúàndo a sentença 'de que pre
tendião aggravar ordinariarnen..te, p-edindo para
isso dispensa da alçada estahelecida no regimento
daquelIa Relação, he manifestamente justa e con·
forme ás disposições de dil'eito em gera ~ a bem
do dominio e propriedade que tem cada Um nOi
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seus hens proprio~, os quaes' não devem, por is o, da es ãô primeira das dhas ba'ses da Con ti tui-.
servir ao 'uso commum de outras pe, soas" contra ção, que di~em<tssim:- p.nhum individuo (leve
von~ade de seus donos, e conforme igualmente
júmois sei' preso rm culpa formada. Nenhuma
'ús dispo ições uo direitõ múnicipal, enn,titujdo lei, e milito menos- a penal, ed estabelecida sem
pelas pos-luras e ·pro,'imento que fizerão alguns
ahsoluta necessidade. - Com o que mudou intei'dos 1'OS60S antece sares ('m auuieneia geraes ramente de nutureza o proce 50 de fi calisação ,
<lcerca dos .córtes das l'eferidas anores denomi- não podendo prel'aleGel' a lei qlle deriva de hum
nadas andirobeiras, pois flue todos elles tem por contracto feito com <I neal Fa'l.Cnda contra a lei
ohjecto os córtes'das.mesmaa arvores em aodiro- gel'al e eonstiLuGional elos direitos civicos; e
haes puhlicos, e não nos parliculares e proprios como o Irpplicante ainda lião tenha as,;ignado o
dito conti'acto, e lhe não fuz conLa tomar sobre si
de- cada hum, como .lo os da presen te que -tão,
a arrecadação da renda com a min"'oa daquella
o~ quaes são com eiTeiLo proprios e particulares
do 'suppllcad'O, como tudo se mostra do docu- Gondições penacs cOlltra o- tl'an gl'es 'ores do conmentos que elle juntou It sua rcspo,;ta, Pelo que tracto, nem uhscrç,er a ellus; e porqlle, segllosou servido d(Úerminar-vos 'C'Stranheis no' meu do o no\'o direito pllhlito da Nação Portugneza,
real nome aos Officiaes da Camara, e ruai~ pes- já estabelecido com o olemne e publioo juramen-'
soas que as ignál'110 a dita repre en taçao, o des- , to de Vo~a Alteza neal, lhe n50 pod 111 5 I' utei ;
comedimento e ousadia eom que nella atac:.rão pede a Vo~sa Alteza [eal e digne mandar'-Ih~ too comportarnentn dos Desembargadores daquella mar'termo de desi~tcllcia do dito conlr'acto arreRelação em geral, faltando ao respeito, al:ala- m,àtado sohre a dau ;da lião e"'uir~a, yi~to que a
mento e consideração (jue, por .tantos titules, 'Ueal Fazenda nenhum prejnizo tem nisso.E. n. l\1.
lhes 'devem prestar, o.:que sómente por esta - Antonio UQdrigues da Siha.
l\lanuou o Con'elho·ajun~a.r o termo de arre-,
vez lhes rele, o por eiTeitos da minha clemencia,
e fareis registar qsta nos linos 'Competentes dos matação, & dando-se (le tudo vi ta ao De'emuarregistos, dando a cont;:!, JJela Mesa do De -em- gador Pro~urador da f'azendu, re pondeu: -Be
indeJ'eri,'el esLa pl'ctenç'io do s1.!pplieante, por is O
bargo do Paço, rle assim o ha "erdes cumprido.
O Priocipe RegenLe o mandou por seu t:,;pecial que o contracto de lue se truta foi al'l'ematauo
no dia 1° de Junbo do concote anno, temp.o
mandado 'jJelos ~linistllos abaixo assif:nados, do
CooseUl.O Cle Sua lUagestade e seus Desemharga- em quc se tinha jil public<Jdo até, pela Gazela
o decreto de 23 llo anLel:edente Inez Je Mai:), pedores do Paço. Joaquim Jo é da Sil\'eira a fez
no Rio de Janeiro, aos 6 de Agosto le 1821.-'- lo ([,lal SOJa A!Leza Ueal o Principe ~'genLe, queJosé Caetano de Andrade Pinto a fez escrever.- rendo aoticipal' o be!1'eucios da Constituição,
Luoas Aotonio l\lo'nteiro de Barrós. -Antonio hou ve por lJem exeitar a obserl'ancia da n0 a leF~lipre Soal'es de Andrade de B)'ederode,~Acha' .g'Uação a cerca das prisões sJ~m, ~Illpa formada,
se a {l. 48 v. a 49 v. do Liv. 3° de Reg. das Ontens ordenanuo qlle nenhllma pe soa lil'l'e pos a ser
presa sem culpa formae!:t, na fôrma pre'cripta nó
r~e se ea;pede/n péla lIIesa do Desembargo do 'Paço.
mesmo decreto, e sem precedei' ordem por e-;
c~ipto do,Juizon i\lagislrado Criminal do TerritoRESOLUÇÃO DE 7 'DE AGOSTO.
rio, exceptuando o caso de J'rag'anLe lelicto. Be,
por ttlnto, manifesto que o supplieante não póde
Maouscripto aulltcolico.
agora prcYalecer-, e ele 'La di~po,i.':-o do sobredito
Por aviso da Secretaria ue Estado dos Negodecreto, para encampar õ mencionado contracto;
cios da Fazenda, de 22 de Junho llo·~oi'rente an- pois lhe era notoria e eO:1he ida ao tempo d~ ceno, mandou Vo 'sa Ilez<J Real remeller a esle lebração deLle, e celebr[lu, S(:rp emb'argo di, o,
Conselho" p<lra.,se consultar, con ..:jIeiLo, o rcque- mesmo contracto, ob~tando-lhç, além de>sa razã().~
rime'nto de Antonio Rodrigues da Silva, uo LlLeor
a exprcssa e 'tipulação e clausula lleclarada na.
seguinte: '"-Senhor, -Diz -Antonio Rodrig-ue c1a condição 19' do dilo contracto, no qual se uiz:
Sil"a que, al'l'ematando peranle (1 Conselho da , que elle contractador e seus socios, para deixarem
Fazenda, no ~ ° do corrente de Junho, a renda do
de i1agar o preço de te cOIlLra,ctQ) na fôrma que
subsidio litcrario' de-ta Côrte e Proyincia do Rio
fi a declarada, lião poderúõ allegar perdas nem
de Janeiro, para correr no triennio do 1 ° do Ja- o{ damnos, nem usar de encamra~'ões alguma, ainneiro destl" allno ao' ultimo 'de Dezembr(1 de 1823, da nos casos cm qoe a's adl1liL~e O reg'imento da
Com as Olesmas e identicas condicões de fi cali- , Fazenda, nem pedir quitas pOI' casos alg!1ns forsação com que St; arrecadiJra no a~tecedentc'con tllitos, solito ou in olito ,ordinario e extraOI'tracto, succede que tendo Vossa Alteza Real ju- dinarios, cogitados ou não cogitados, porque torado poste!'iol'men'te as bases da Con lituição Po- dos renuncião, ficando em todo, cada hum delles
liticá da ~lon{lrehi~ Portugueza, no dia 5, ucas- conlracla lores empre obri"'ado, sem delles se
sem por isso diniinutas as,conuições do seu con- 'poder' valer, nem os (poder allegar em temtl'ac10.e deteriorada a respecti"a fiscal isaçãó, pois po algum. Quanto mais que as conúições·n.o 12°
que, outorgando ús mesmas cq,ndiçõe a pri ão
15·, 14°, 15° e 16°, em que se permitte a pena de
immediata õ'e todas íl pes oa achadas em facto pri~ão contra os conductores, marchantes e trade extl'a"io do dit~ subsidio, e ainda mesmo da- picheiros que concorrem para o ~xtl'avjo dos gequeJlas que forem pontuaes nos maoife tos da nero que fazem o objecLo de te cOlltracto, não vel'sua resp.fo ab'ilida,de ao dilo respeito, ficou ces- sãospbl'e as imposiçõe nelle contractadas, nem sospndQ ,a ~ra~Lc3; ele8síl pena p'elos artigos 4° e 1 ÔO bre a substanoi~ do mesmo contracto, nem são
TOllO ru.
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outrosim conceroentes-as prisões mera mênte criminaes que o referido decreto prohibio; cLlas são
apenas relati vas ll'S prisões impostas por penas c1"Veis que não são cogitada no referido uecreto,
comó acontece, por exemplo, n<lS pri õe ordenadas contra os depo it<lrios que não entrcgão b ueposito e outro s~nJClh<lntes. Nestas cjl'cunst<lnci<l , estanuo salva a ubst<lllcia elo contracto, pu.de O supplieante ,'erinoal' as penas civei de prisão contra os lransgree ores dos extl'll" ias por
lI\.eio de te tcmunhas produzidas paante o ,Jlliz
do Tel'l'itorio summariamcnte para obter deste
as competentes ordens de prisão, o qual he conforme ii leti'a e e8pirilo tio decreto, e até e,iLa os
abusos que os omcia s executores das J1c~peeti vas
prisõcs.commeltem muita vezes. Acerc 'cc, finalJmén.te, que, sendo esta a legi81ação antiga, nestes
e Olltl'OS ca, o emelhanle', elle se achãó 'exceptuados, pelo decreto c!as Côrtes de 9 de MarçQ do
corr'ellte anno, que Inandou ob,ervar as base, da
Constituição, aonue se determina que os casos
exceplllullos no artigo 5° das'ditas base , a cerca
da pri.ões sem culpa fOl'mada ão illteiramenle
os me nlos da .Iegislaçã'o actual, entl'e 05 quae' se
comprehende, este da pl'eserite questão, e os outrQs emclhan tes que lleixo <lcima menciona']os,
Del'e-se, portal1to, consultaI' a Sua Alteza Ueal
nesta ,conlormidude, sendo, em consequencia, i ntimado o supplicante e os seu fiadore- para' assignarem o auto da arre~atação do sobredito
contracto cl , .1'0 em 8 dias, sob pena ele torn;Jl' o
n1e mo contracto ii praça para se~ arrematndo a
quem maioi' lanço ol1'erecer, imlyutando-se a clles'
toda a diminuição que bouyer 00 pl'eço da arrema[ação que recusão assiguar, O que tudo sendo
visto, pal'ece ao Conselho, conformando·se com
a resposta do De embargador Proeurador ua Fazen,da, que o regu6rirneuto do suppli(;ante he in·
del'crivel pelas razõe~ apontadas pelo me mO Pro~
cU\', dor da Fazenda, e porque o artigo 4° das bas~s da COlrtitaição, além de s~ acbar suspenso,
'trata de crimes e não de prisões civeis, e o artigo
12° trata de confiscação, que he pena, e não de
eque tro, que- IJe ,;guraoça, e be o que he ordenado contra os clevedqres da FazendQ. Publioa na
fórma das lois fi~coes. V. Alteza Real manrlarú o
que fôr sen'jdo, Rio, 27 de Julho de 1821.Caetan Pintu de Miranda l\lontenegro. - Francisco Lopes de Souza de Faria Lemos. -José
Joaquim Carneiro de Campos. - D. João Carlos
de Souza Coutinho. - Jo é Fortunato de Brito'
Abren SfIlll.tl e Menezes. -Barão de Santo Ama1'0. - D, Antonio Coutinho de Laocastre. - Fran~
cisco Bapti ·ta Uodrigues. - Luiz Thomaz Na \ ar1'0 de Campo .
_,
Sendo o arrematantes obrigados por direito a
cumprir com as condições d seu contl'acto, como faz claramente conhecer o Procurador da Corôa e Fazenda na sua informação, e o pal'ecer do
Con elho attendendo, porém, a sUFplica dos dito arrematantes, em que allegão a impossibHidade de poderem pl'eencber as condições que lhes
são impo ta', pela ignorancia e alienação com
(Iue lançúrão, e oiferecêrão mais hum superior ás
suas .faculdades, de que se segueria a sua total
I

ruina, da qual nada utili aria o Estado ~Ol' ell'eitos de -equidade, seja novamente posto em praça
o contracto na conforl1lidade elas leis, e, chamadós (IS aétuaes alTematante,' sejão severamente
reprehendidos, declarando-se-l11es que úcão in11abilitados pm'a júm.nis erem admiLtido a lançar'
em quaesquer contractoS. Paço, em,; de Agostv
de 182J~ -Com a 1Ilb"jca de Sua Alte7,a !leal.':""""
Conde da' LoulJã, D. Di,ogo dp. l\lene.zes, -Achase o oTiginal no CaJ'torio actual do ThesoU):o Nacional.
pnovrsIo
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Maol scripto authéotico.

, D. Peilro de A Jcaotara, Principe Real él0 Reino Unido 'de PortlJgal, Ikazil e AIgar.ves, etc..
Faço sa1Jcr ,a vós, Governador e Capitão General da Provincia de Goiar., que r em consulta da
Mo'a do Desemhargo du PllÇO, me forão pre"ente~ os requci'ünctJto que a El-Rei meu Senhor
e pai dirigirão l\la11Oet A1l'on. 1), crioulo forro, e
l\lanoel de Araujo Brito, expondo ,o primeiro
supplicante que, tendo comprado a Thumaz Leite de Almeida h~ma e cI'ava por nome Anna Leite, com qucm se casou, sendo O' preço da ,'enela
cento e l'inte oitavas de ouro" ele que déra logo
CiDcoanta li vista nador do resto o Padre Joaquim ,Francisco de Oliyeira , este comprando outra escrava de nome Rita ao' Padre Silvestre AI res
da Silra, jl déra em pagamento pelo resto ao dito
Thoma.z Leité, ficando o supplicante responsHel
. ao TcferiJo fiador; e como c Çe quizesse retirar-se
deEsaPl'o"incia, tleixando a a6ançada, a mulher
do sUPtilicante, entregue a sua mãi AnlJa Maria
Martins, a quem o mesmo. IJljplicante pagára.o
resto da liberdade; ella, não obstante jiI lhe não
dever consa alguma, quizera continuar a utilisarse do seniço da dita sua mulher, pretendendo
((ue o supplicantc lhe pn ('as e mais trinta e duas
oità\'as, além do mencionado prr.ço; e porque se
recuSi\ra a esta injustiça, fizera a dita supplicada
hum reqlleri~l1ento ao actual <lavi el 01' Antoniu José
Alves Marques, l),'lra obriga-lo a tal pagamentu,
sem ter primeir 'Vlusado da acção competcnte, de
sorte que, seodo cltamado e pedindo vista do
. mesmo reqnerimento para allegar o s~u direito,
-fôra pelo dito Ministro mandado prender, o qual
tambem lhe l,a denegado os' l'CCUI'SOS da lei a
tanto excesso, qne, tenrlo aggrayado da,inju ta
prisão'para o TribunaL da Supplioação, e indo
aggraY'ó a responder ao dito l\linislre, nunca
mais dér'a os autos com re posta ou sem ella; por
f'ujo motÍ\'o se acha\'a o snpplicante retido nn
pri ão desde Dezembro de 1817, da qual imp.lo1'(1'va fosse mandado relaxar com' indemf.lisacão,
por hum ju to arJjitramcnto da perda de scus'dias
de serviço, e dos mais damnos e prejuizos que a
dita supp.licada lhe tem causado. Expondo o
egundo supplicaflte que, fugindo-lhe huma escI'ava de nome Feli betta, e endo,"a eu requerimento, apprehendida é reco'lhida á cadêa POI'
ordem do refeI'Ído OllTit1or, este, passando alguus
dia. a mandilIia soltar e recolher para a ,ua casa,
aonder se ncha'Va, não a querendo en~regaI', POl\
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mais' dilig'encias qúe o súppliconte tenha feito.
para este fim, e desfructando o seu serviço sem
titulo algum que possa cohonestar semelhante
procedimento; e porque não tinha o supplicanle
meio algum de o poder obrigar, ·por ser Mini tI'O
oe' maior graduação ela Comarca, implol'ava por
isso eillcaz providencia para lhe ~er entregue a
sobredita sua escrava CGm todos os jornaes do
tempo ua sua injusta detenção, até eITectÍ1'a entrega; e sendo a ás manifesta a violeo(:ia e injustiça destes dous procedimento, á vista ua informação que de ~'ós é houve, e tendo consideração ao
mais quc se me ponderou na mencionada consulta,
, em que foi ollvido o Desembargador Procurado.r
da Coroa eFa'z<;nda,· e com o parecer da qua\
houve por bem conformar- e, por minhg i!Jlmediata resolução tle 17 riu JJ?ez proximo pas ado ~
sou sel'\'itlo ordenar-vos mond.eis immediatamen.te. soltar da pl'Ísão em que se acha o primeiro
supplicante Man_oel Antonio, crioulo forro; e que
seja)ogo entregue ao segun'do supplicante, 1\laDoei 'àe Araujo Brito, a sua uita escrava FelislJerta, E 11M·quanto. t;10 de poticos procedimentos do rel'erido Ouviuor, Antonio José Alves
Marques· da Costa e Silva, requerem por si
mesmo se 'era correcção e demonstr<jção; sou
outrosim servido (além de outras providencias
que resolvi dar sobre esta Ólateria) determinarvos suspeodai . ao mesmo Ouvidol' do seu 1ugar,
caso aiuda e teja exercendo. O que assim .cum;
prirei , dando de tudo conta pela 1\lesa do Desembargo do Paço. O Priocipe Regente o m.andou por seu especial maodndo pelos 1\lioistl'os
abaixo a signado , do Con elho de Sua 1\lage tade e seus D~sembargadoi'cs' do·'Paço. Joaquim
José da Silveira a fez 00 Rio de .Jãoeiro, em 8
de Ago to de 1821. -José Cáetano de 'Andrade
Pinto a fez escr,e"er. -Beroardo ,José da Cunha
Gusmão e Vasconcello.s. - Antonio Felippe S.oa-,
res de Andraue de Bl:ederode.

ª
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Coostando, na mioha real preseoçà, que na Villa da Fórtalo::za da Provincia do Ceará não he
bastante hum' sá Tabellião para o neces ario é
, promplo expediente dos 'negocios da sua competencia', s9~reodo POI' isso graves prejuizos os
ioteres ados na brevidade da conclusão dos mesmus neg'ocios, que se retarda pela affiuencia das
dependencias; e coo.vindo prover de remedio
. estes inconvenientes, em beneficio dos povos.:
hei pOI bem crcar na referida Villa ua Fortaleza
ruais hurq oIDcio de Tabellião, e o'rdeoar que
fiquem aooexos ao primeiro os oflioios de E crivão da Camara, Sisas e Almotaceria; e ao seg'undo, O' omcio de Escrivão dos Orfãos. A iUesa
do Desembargo do Paço o tenh,f1 assim eotendido
e façq execdtar com os de\pachos necessarios.
Paço, em 9 de Agosto de 1821. -Com a rubrica
do principe Regente. -Pedre Alvares Diniz.
r
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'l\1anuscriplo anlbenlico.

O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes, etc.
Faço saber ii Junta da Real Fazenda da Capitania
de S. Paulo, que, sendo pl'eseole a Sua Alteza
Real o Principe Regente, a ua carla de 6 de Julho' proximo pas ado, a~ompanbada·de todo os
documeoto que accusou , relativos ao nOTO Governo Pro"isorio in tallàLl0 nc sa Cidade, e pro_videneia que se tem dado a bem da administraç:1O
'publica: foi o mesmo Senhor senido determinar,
approvando as deliberações totl1adas, que a me ma Junta c n.til1úe com a sua corre pondcncia
com o Eral'io de ta Côrte, como até agora~ conforme a indicada 7' pro\'idencin do artigo 5° da
sessão 3" do mesmo govel'l1o, que vem pol.'"copia.
O qne se, participa ii me~ll1a Junta para sua iolclligencia e de vida -execução, como nesta se l]le or.dena. José Fel'l1and'es de Cast.ro a fez no Rio de
Janei;'o, em 9 de Ago to de t82l.·-João José
Hodrigues Vareiro a fez escrever. -Conde ua
Lonzã, D. Diogo 'de i\leneze ,-ExtTahicla a {l.
82 v. do LiíJ. 6° de Reg: de Pl'ovisões expedidas pela Contad07'ia "eral da segltnda Repartipão do TI/eSOl/ro, '
I
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l\J.annscripto anlbenticõ.,

D. Pedro de Alcantara, Principe Real do Reino Uoido de Portugal, Brazil e Algal'Yes, etc..
Faço saber a vós, Juiz de Tóra da Ilha de Santa
Catharioa, que, sendo 1'i-ta a "O sa repre eo tação de 26 de Abril do anno proximo pas ado, e a
informaçà'o que sobre ella deu o Governador dessa me ma Ilha, com data de I8 de Dezembro do·
mesmo aono, ambas as quaes se '1'0 remettem
por copia: hei por hem ordeoa '-vos que, na coo·formidade deHas, procedais a fazer a medição e'
demarcação de que -se trata, ol'deoaela pela provi ão de {~ tle Fevereiro do predito aooo, fie do
improcedente e de nenhum eJl'eito a outra a que
t.inha procedido o Juiz de Fóra pela lei no vo $0
impedimento, emendando-se o 1° e 3° erro naquella medição e demarcação, tinha ha1'itlo, tanto acerca dos terreno intermedios que não eDtrúrão nella, sem emIJúgo da expressa dispo ição
do alvará de 25" de Jaoeico de 1809, no § 5', como acerca dos marcos-de páo e de arvores nativas que na dita medição e demarcação e puzerão
contra a fó'rma de direito, de1'endo ser dr. pedra;
ficaodo, porém, sem effeito o que pa referida provisiio se ordenára a cerca do 2° erro, proveniente
da falta de medição e demarcação das IOO braças
de terras em cada lado de e trada na ultima meia
legoa, an~es de cbegn~' aos terrenos do patrimooio
do bospital das Caldas, 'Vi to que tem cessado e te supposto erro em 'Coo equencia da concessão
que EI-Rei meu Senhor e Pai tioba feito por aYi90 de 22 de Outubro de 1818, para se ioteirar a
legoa de terra em -quadro, concedida para o mencionado patrimonio, pelas terras incultas que ficão ao Norte das teferidas Caldas, aonde se eleso

,I
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cubrirão outras semelhantes Caldas ~ não hayen- 'Yel o .determinado no reg.imento a (:erC3 dos sa:.
do por isso necessidade das referidas 100 braças lal'Íos dos ditos Escri I'ãe' aos casos das condem-'
nos lados da referida estrada, tal vez oecupadas naçõe posta pelos Almotacés, e exigiseis s~m
por oulros p0S uidores ,:' e 1'0 reéolnmenda a con- depenilencia de <l,uluamen.tos, Pelo que, extraclu:ão desta medição e demarcação com a maior nbando e pl'obibindo a pratica de se proeessarem
brevidade pos 1vel, a qual rernellerei logo.l Me- as dita condemuaçãe dos Almotacés em eorreia do Desembargo, do Paço para se ultimar o CUI1l- ções i.ndislinctamente: sou servido ordenar-,'OS
primento dO' real decreto de,I8 de Março do re· façais pôr em devida observancia a 'Predita legisferido anno de 1818, e para depoi e deferir a lação, na fórma declarada, nesta minha real deconce ão das se marias pedidas pOl' Bernardino terminação, a qual erú registada nos respectivos
Jo. é de Bilancourr, e por Franci co da Silveira livros da Camara dessa Cidade, Relaçào e mai
de i\I'atos, na fórma determinada nos alisas re- par·tes, a que tocar, p,ara que a sim se fique ingias, expedidos eom dat.a de 50 de I~go tO'dO'an- tendendo e obsenando em fnturo .• O Príncipe
no proximo passado, Cumpri-o assim. 0 Princi- Hegenle o mallllou por seu especial mandado pepe Regente o mandou pelos IIlini-lros abaixo as- los l\1inislros abaixo assigil.adps, do seu Consesin-Ilauos, do Conselho de Sua Mage.lade e sens • lho e se.us Desel1?hargadores do: Paço.,! Joaquim
Desembargadore do Paço. Bel1l'íque âna tacio José da Silveira a fer. no Rio de Janeir'o, aos 11
de ',\lV·ae.s a fez no Rio de Janeiro, a lide Agos- de Ago to (Jc 1821. - José Caetano· de AnJi'ade
to elo 1821. -:José Ca,6tã1lO de Andrade Pinlo a Pinlq a fez.escl·e~'er. - DI:. Ántonio José ele l\li'fez escrever. - Lucas Antonio MOlüeiro d'e Bar~ rarldá. -Lucas Âlllo)lio Monleiro'\le Banos.A cita-se a [l. 5 I ,e v. do Li/v. 5" de Reg. áas 07'dens
r'os. -Dr. Antonio José de iUiranda.
I
'
que se"ea;peclem
pela 11'lesCl do, Desembargo
,
, do Par;o.
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lIIanuscripto authentico.

D. Pedro de Alcantara, Príncipe Ileal do Reino Unido de Portugal,.Brazil .e Aln-:lrvc, etc.·
Faço aber a vós, De-embargador do i>aço, Chanceller da Relaç-ão ua Babia, que em i:;ollsu!La da
. !\lesa do Desembargo d~ Paço, me foi presenle o
r-equeril1lento que a m-Rc'i meu Senhor e Pai di·
rjO'io Joal"(uim T.avares de illacedo. Silvá, Escri'vão Vitaljcio do Juizo da Almçraceria des. a Cidade, em que pedia a isençãu cTa contribuição do
donalivo e meia annata, a lJue ficou sujeito; e outro im, que se fixa sI! a regra de filrmareôI proces o da correições praticada_s pelos Almotaceis,
allegando o estilo ob ervado pelos eus .anl~ces
sores, ea di po içõesdo regill1ento de 10deOu,tubro de 1754, tit.-do Bscririies-e da lei de
17 d(l Junho de 1809, que e tabeleceu o sel\o d'Os
proc'ossos e outro Ipapeis; ,sendo vista' a informação que de vós e }louve, e o mais que me
foi presente na menciolílada consulla, em que respondeu o De'embargador Procurador da CorÔ'a e
Fazenda: hou ve por bem, por minha immediata
l'!'l olução tle J 7 do mel. proximo pa. ado, inuefel'ir, tanlo a prclenção de ser o supplieanle isento da pen õe a que ficou obrigado para a Real
Fazenda, como a outra dc e formarem proce so
da correi ões des Almotncés, ap ar de e apadrinhaI' e ta eom os interes·es da me ma Real Fazenda, re.ullante do ello 00 papeis poi queeste ó deve al'l'eeadar-se quando os proce ·sos fo-.
rem devidamente 9rganisauos ou formado , sem
que alia- lhe po a ser preficua a praxe e gtila alleg~do, por el'em eo,ntravenção do llispo. to no
citado reO'imento de J o de Outubro de 1754, tit.
-do E'crÍ\'ães da Almotaceria - o qtIal de,-e
entender- e ombinadamenle com a ord. do Iii'.
I· til. 65,
2~, concordante com a do me mo
liv. til.
§ 2° na quae se probibe fazerem
o E .cri I'ãe tia Almotacel'ia proce o e grandes
,es.clip.ta , não endo consequentemente applica-,
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l\I~nuscript.o aUlhenticCY.
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Sendo necessàrio nomear hum meirinho para,
o serviço <la Commis ão i\lixta, que, segundo a·
con"enção l!.e'28 deJulho de 1817, deve re idil'
ne te Reino do Brazil; e, conformando!...me com
a proposta do Cornmissario Juiz Portuguez: hei
por bem nomear para o lugar de ~leil'ioho da referida Commissão e Ajudante do Porreiro a João
Le<11 de Sampaio, COm o ordenado annual de
200:jj) rs. , qlJc lhe serú pago a quartei pela folha
da. de pezas da mesma Commissao. a Mesa do
De embargo do Paço o tenha as im enlendido c
faça exwntar com os despachos neG<'ssarios. Palacio (10 Ri~ de Janeiro, IÔ de Ago lo de 1821.
-Com a rubrica do Prineipe Regent,;' -AchClse a {l, 174 t,,1jJ Liv. 2 de Decretos e A lvarâs, dCl 1I1esa do Desemôargo do Paço.. .
,
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,

'Munuscripto authentico.

Illm. e Rev. SI'. - Tomando Sua Alteza Real o
Prineipe BegcLte em considel'ação ~qllfl o olicio,
de Provedor f: Conlador da Chance!laria l\Lól:-;' allnexad(/ ao de Lev(ldordasGloza", por decreto de~,
de Mal'. o de 18l6, fôra pelo me mo decreto creado
pan remediar o~ damno da Fazenda R,'al l pl'o"enicntes da impericia e ignorancia do Vedor, e
sendo ipju to que a mesma Real Fazenda carre-.
gue com a despeza de huOl novo omcio, só poJ:que o Vedor não tem a inlell igem:ia nece 'ari,a
para de empenhar as uas obrigaçõe : he d me mo Senbor en'iq.o extinguir aquelle omcio de
Provedor e Ordenador, que; no ca õ de ~r necessal'io, c.ncarregar algum Olicial da Chancel]a·
ria de quaesqu.eJ' func~ões da competencia do Vedor, se escolha o mais apto e se lhe arbitl ' o "eo',c.i.men,to ,proporcionado, que será pago ieJo

rr
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f'erido Vedor. O que participo a V. IlIma.' pnra
que assim se execute. Pnço, em I? (].e Agosto de
18:l1.-Pedro AIV'ares Diniz.-Sr. Pedro i\lacbado de i\liranda i\ialbeiro.
PROVISÃO DE

18 DE

AGOSTO.

IIlanuscripto authentico.

O Conde da Louzã, D, Diogo de Menezes, etc.
Faço saber á Junta da Fa'Lenda da Capita~ia ,de
l\linas Geraes, _que Sua A.lteza Rea,l o P~'1DClp,e
Regente, por decreto dc :') do corrente, 1'01 servIdo determinar que, pelos cofres da mes,ma J~ntn~
seJa pago Roque Scbuch, Bibliothecano e Dlr~c
tor do Gabinete de Historia Natural da Seremssima Prineeza Real, da quantia de 50:t/:J rs. mensaes, em qU.;lOto se consenar nessa Provincia
oecupado na Commis ão da in I'estigação ~o:~ pre~
ditos para o i\luseo Real. O que, se !)UrtlClpa a
mesma Junta para que nesta éonlorm1dade ;mande satisfazer ao dito naturalista, corpo nesta se
lhe oruena. Luiz ue Almeida Cun ba a fez no RiQ
de Janeiro, em 18 de Agosto de 1821.-João
I iosé Rodrig'lles V~reiro a fez e crever. - C?nde
da Louzã, D. Diúgo de i\lrnezes. - Etc/m/Ilda a
[l. ~:') do Liv. 6° de Reg. de Provisões e~~eclidt!s pela
Contadol'ia GeraL da segunda Repm'ttçao do Tlle${Juro.
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Coll. Braz.

O Senado da Camara faz saber que, tendo destinado fe,tejar com hum Te-Deum solemne o augusto liberal e nacional dia 24 do corrente, anneI
prim:iro de que na. ceu a cad.~a da grand~ obra
da sahacão da Patl'la, transfel'1o a cclebl'açao dcste acto para o dia 15 . de Sctembr~, igualmente
grande e protector, liberai e naclOnal, POI' se
achar aquelle pre"fllido com oTe·Deum que Sua
Alteza P.ealtem disposto fazei' cantar. .
Lill1ita por esta razão .0 Se~ado .as de~non trações festivas da sua alegna a lazcr Il\ummar ~ casa que scrve de Pa o do Conselho com huma 11111minacão s;oo titucional, isto he, imples e scm
fausto, que não pôde a Con t~t~ição pe~'~ilt~r
il\uminacõe de luxo, que arrumao, e nao ale-o
grão, o'c'm despezas faustosas ~ão louya, eis q.uand9' a Patf'Ía se confessa e?1 p,obreza; e com Ida a
todos os Cidadãos ConstituC10naes que acompanben;t com iguaes demon trações ele alegt'ia.
R para que chegue á notici'a de, todos. e mandou affixar este nos lugares do cstIlo. 1\10 de Janeiro, em Verenção de 22 de Agosto de 1821.José Martins Rocha.
CAR.TA DE LEI DE
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Coll. Braz:
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D. João por graça de Deos e pela 'Constituição
da i\lonarchia, Rei do Reino TInido de Portugal,
DI'azil e Algarve-, etc. faço saber aos meus subO Conue da Louzã, D. Diogo de Mcneze , etc.
ditos quc as Côrtes decretúrão ~ e~uinte:
.
Faço saber ú Junta da Fazenda da Provincia do
As Côrtes Ceraes, ExtraordlllarIa e ConstiPiauhy, que, sendo presente a Sua Alteza Real o tuintes da ação Portugueza, consideral~d~ a ,ncPríncipe Regente <;lo Brazil, a sua, ~onta de 22 de cessidade de facilitar o expediente dos mult1phcaDezcmbro do anno passado, par.tlc1pando ha,'er- dos ne"ocio , que actualmente pesão obre a Selbe diri"ido o Juiz de Fora da Vala da Parnahyba cretari~ de E tado dos Negocias do Reino, decrea repre~eDtação da Camara daquclla ~i1la, pedin- ' tão proTisoriamente o seguinte:
,
do se lhe declare se o imposto de 8:t/:Jrs. por ca~a
1. o Todos os negocios e depenrlenClas, que
pipa de 180 medidas de aguardente de eonsulI~o presentemente cOITem pela _Se~I'eta,ria de Esta,do
do paiz, determinado p~r ah'?rá ~fe,50 ,de Malo dos Neo-ocios do Reino, Gcao lotel'lnameote dlSdo referitlo anno, era so relatiVO a fahnc'ada no tribuid~s por duas Seeretal'Ías d~ Estarlo, huma
paiz, e se a todas as especies cons~midas nell~da denominada dos Npgocios do ReIno, e nutra dos
na protlucção, ou (le producç.ao, estl'ange1ra; , Negocios de Justiça.
,
r,nandú·ra essa Junta ,declarar que somente se co2. o Ficão pertencendo á Secreta:la de Estacl.o
brasse da aguard~nte fa'h,icad~ na terra, e de to- d os Neo-ocios do Reino todos os objectos de agn.
lIa a milis da fabdca do Brazil que neHa entrar pa- cultura" industria e artes, estrada canaeR, mI,ra ~eu consumo, e não'- mostraI' ter pago o re- nas co~nm rcio e navegação in terior, estabeleftlric\o imposto: foi servido determinar que se pa- cim~nto pios,. in 'trucções pub,licas, e ',colas, colgue o 'imposto de 8:t/:J rs. por c::l~la pipa de aguar- leo-ios uni "eI'5idadcs, academia e mal corporjldente do consumo, seja nacIOnal ou estran- cõ"es d~ ciencia e bella arte , todos o melhogeira" como c\elermina o alvarÍl de 50 de ~'laio do ;'amentos do interior e quanto he relativo á esanno proximo passado. O que a,Junta a s~m ~l1an tatistica c economia publica.
dará executai'. José Maria Xavier de Oln'elra a
3. o Serúõ ignalmenle expedirIas pela Secreta,fez no Rio de Janeiro, em 2'1 de Agosto de 1821. ria mencionada no artigo antecedente, toda~ as
-João Carlos Corrêa Lemos" no impedimento gl'aças e merç& de titulo de, granu~za, o,rdens, dedo Con,tador Geral, a fez escrever. - Conde da coraçõe e emprego honorifico, Jnclull1do os da
l.onzii~ D. Diogo de lUenez,es. -Etc/ra/lida do
casa real, nomeações de officiQs ou cal'go , e.to-?iv. d.e .R.eg. das Ordens etcpedidas li Junta da Fa- das a resoluções em assumptos de ceremOOla e
,:z;e.?'Id.1I. cf.o Piauhy, a {l. 14 v.
etiquetas.
4. o Compete a esta mesma Secre!aria pr~mul
gar todas as leis, decretos, resoluçoes e maIS or55
,'fOl\lO 111.
lI1anuscripto auth.entico.
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dens sobre os objectos ga sua repartição, eommunica,las ús estllções çompetentes, e fiscalisar a
sua exacta execução.
5. ° Ficão pertencendo 'á Secretaria de Estado
dos egocios <;Te Justiça todos os objectos de justiça civil e crimj nal, todos os negocias ecclesiasticos, a expedição das nomeações de todos os lugares de magistratura, omcios e empregos pertencentes a esta repartição, a inspecção da - pri.sões e quanto he relali 1'0 Ú segurança publiça.
6.° Compete ú Secretaria de Estado dos Negocias de Justiça a promulgação d!l todas as leis,
decretos, 'resoluções e mais ordens sobre assumptos da sua repartição, a sua communicaçãD às estações competentes, e a fiscalisação da sua fiel observancia.
•
7, ° O presente decreto em nada altera o expediente dos'negocios e t1ependencias que actualmeute pertencem qu correm pelas outras Seéretacias ue Estado, ou por quaesquer outras repartições. Paço das Côrtes', em 18 de Agosto de
I

1821.

Por tanto, mando", etc. Dada no Palacio de
Queluz, em 25 do mez de Ago to de 182 I. EL-REI com gua'rda. - Francisco Duarte Coelho.

- Com os 1'egistos competentes.
DECRETO DE
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nra~.

igualadoS o's oldos a~s de corr'espondente classe
no ex.ercito de Portugal, e pela tarifa deste abonada d'ura em diante a importancia das cavalgaduras e forragens que lhes competirem. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendiJo e
faça,-executar com os despachos necessarios. Paço da Boa Vista, em 2{l, de Agosto de 1821.Com a rubrica do Principe Hegente.-Carlos
Fredel'ico de Caula.
OFFICIO DE ~8 DE AGOSTO.

Manuscripto authe!ltico.

TIlm. e Exm. SI'. -TenJo subido ú presença
do Princ!pe negente. em consulta do €onselho
Supl'emo Milit'ar de 6 de Junho deste anno, a repl'eseniação e].o Audilol' das Tropas dllsta Côrte e
l?rb~'incia, Francisco Xaviel' Furtado ~le 1\1endança, em que propunha o methodo de simplificaI' os Conselhos de GuelTa aos militares: roi o
mesmo Senhor servido, por sua immediata e real
resolução de 5 de ,Julho ultimo, conformando-se
com o parecer damencionada c9nsulta, em beneficio cios réos e ela administração da justiça, determinar: 1°, que nos Conselhos de Guerra, a que
se houver de proceder contra os réos militare-, se
ob CJO\'e na nomeação do Presidente e Vogaes o
que se acha di posto pelo rf.'gulamento ue 21 de
de Fevereiro de 1816, sendo cada hum dos Conselhos composto de bum official como Presiden, te, e do Auditor 'com voto, e de 5 officiaes de
patente immediatamente superior ú do réo,' ou
pelo menos igual; 2°, que, sendo 'vistas e exaqJinadas as culpas dos réos; e conhecenrlo-se que
ellas são de natureza que podem ser julgadas em
breve tempo" e que dous ou tres procesi'os S,IO
pertencentes a officiaes; oilicines in feriores ou soldados do mesmo corpo, sejão estes jnlg-ados em
sessão p'errnanente com os mesmos V(\ gaes, aj untando-se' a cada processo a mesma nOlUeação, ou
em hum só processo. o que pode ter lugal' nos
crimes dOe cle!l"3rção e outros, de que resulta facilidade na execnção. !\ias nos Conselhos de Guerra aos officiaes inferiores e soldad"os, não sendo
por crimes capitaes, serú o Presidente hum Capilão, e, sendo capitaes, hum Omcial Superior.
Q qne participo a V. Exa., de :ordem do Cçlllselho Supremo i.\'lilitlJ.l', para que, fazendo-o presente á Commissão Militar do Governo das Arma desta Côrte e Provincia, assim o execute
~om as ordens precis<ls. Deos guarde a V. Exa.
Secretaria do Conselho Supremo i\'lilitar, em 28
de A.gosto de 1821. -João Valentim de Faria
Souza Lobato. - Sr, Jorge de Avillez Zuzarte de
Souza Tavares.

Annuindo á l'epres~ntação qU,e á minha real
presença dirigia' a Có'mmissão Militar do Governo das Armas de ta Côrte, em consequencia das
qne lhe fizerão os Commandantes dos Corpos e
de Companhias da Tropa da primeira linha da
guarnição desta Capital, a fim de se lhes conferir a gratificação de commando, que, pelo regulamento de 21 de Fevereiro de 1816, compete a05
do exerci tI) de Portugal, aos quaes se achão ignalados jil em oldos, como El-Rei meu Senhor e
Pai foi servido determinar pOl' decreto de 7 de
Março 'do corrente anno, ampliado pell) de 22 de
Abril do mesmo anno , ficando então esta gratificação resen'ada para outro tempo; e teudo canideração h exacta subordinação, aisciplina e firme adhesão á causa publica, que tem mostrado,
em perfeita harmoqia com as tropas do exercito
de Portug'al; hei por bem fazer-lhes extensiva' a
gratificação de commando, dllterminada no § 1°
do artigo 14° do sobredito regulamento de 21 de
Fe vel'eil'o de 1816, visto que desta mercê não
resulta á Real Fazenda maior encargo, não ó
porque, além da restricta economia a 'que tenho
mandado proceder na nepartição da Guerra, fica a
Thesouraria Geral das Tropas, na conformidade
do § 4' do artigo 15° do mesmo citado regulamento dispensada do fornecimento de papel e da
AVISO DE 28 DE AGOSTO.
importancia de outras despezas das Secretarias
do re pectivos corpos, desde o 1 ° do corrente
l\Ian usecl'ip to a uthen tico.
mez, como até mesmo porque, tendo nesta Ca'IIlm. e Exm. Sr.-Querendo Sua Alteza Real
pital os Commandantcs de Corpos e os ele Companhias de Cavallaria soldo mais avantajado que o Principe Regente que os povos deste Reino do
os de igual patente em' Portugal: sou por isso ser- Bl'azil gozem dos benefi.cios ~ effeitos que ~~evem
Tido ordenar que, desde a referida época, sejão resultar da ob5ervancía das saudaveis pro'hdeoo
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cias que' "ao dccre(àndo as Côrtes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza: he servido ordenar que a medida que forem
chegando da Côrte de Lisboa, os decretos das
mesmas Côrtes, qne, reimpressos nesta Cidade,
são remetlidos aos Tribunaes, se dê exacto cumprimento ao que nos referidos decretos se determinar, regula~do-se por elles a decisão dos negocias que oecorrerem. O que V. Exa. ral'á presente nesse Tribunal da Ca a da Supplicação para
que assim se execute. Deos guarde a V. Exa. Paço, em 28 de Ago to de ) 8.21. - Pedro Ah'ares
Diniz.-Sr. Conde da Palma.-Aclta-senoLi'V.
5° de Reg. das Ordens Regias, a {l. ):3 v.
RESOLUÇÃO DE
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Manuscripto authentico.

O Capitão Ten,ente, Felizardo Antonio da Silva l\iiranda, requer Ipedi'ndo que, tendo-se habilitado competentemente por este Tribunal, unico herdeiro de sens fallecidos pais, o Capitão de
Fragata, Antonio José de Souza Miranda, e D.
,Jeronima Thereza da Si! va Miranda, para poder
haver a remuneração dos seu serviços, fosse a
mesma habilitação julgada sufficiente para podei'
receber da Ueal Fazendn o que se lhes ficou devendo das tonças com que ~01bos erão incluídos
na folha da gente do l\i:Jranhão, .dispeo ando-selhe segunda' habilitação que se 111e tornava mui
dispendiosa-. Com a resposta 'do Procurador da
Corôa, julgou o Conselho ser de equidade a pretenç,ão do supplicante; porém, ao Coo elheiró,
Barão de Santo Ao maI'o parece que não tem lugar
a dispensa que pede o sup'plieante da habilitação
que a lei e:Lige, para os credores da Fazenda Real
poderem requerer o pagamelTto das quantias que
lhes são devidas, não podenuo aproveitar ao supplicante a habilitação feita perante o Conselbo
pelo mesmo supplicante, por ser dirigida a outro
fim. Rio de Janeiro, 8 de Agosto de db ..
Resoluçê..o. -Como parece ao Cons~lbeiro Barão de Santo Amaro. Paço, 30 de A.gosto de 1821.
- Com a rubrica de Sua Alteza Real. - Pedro
A;lvares Diniz. -Acha-se nJ Liv. 1° de Reg. de
Consultas' 21.0 ConseUw da Fazenda; a {l. 189 v.
e 190.
RESOLUÇÃO DE
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, Manuscripto authentico.

Na con-formidal!e das r(la ordens de Sua l\lagestade, forão rllllicttidos a este Conselh<;> os do(,umeu tos juntos de ser'viços de Luiz Cardoso Fontes da Capitania de i\linas Geraes, depois de jus·
tificados perante o.Governadol· da.respectiva Comarca. A este Conselh0 dirigio depois D. Roza Firmi\l.Ona de Lima hum requerimento a respeito da
remuneração dos mesmos. serviç.os pelo theor seguinte: - Sel'lhor. -Diz D. Roza Fi'l'mina de
Lima que tendo feito, como Tutora, hahilitar seus
filhos Custodio Cardozo Fontes e José Cardoso
Fontes, Clllmo se vê da sentença jun~a, herdeiros
dos servl~ms do Cllpitão Luiz Cardoso Fontes,
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obrados na Capitauia de Minas Geraes, on de forã!? justificados e remetti:los em 1810 pelo respe'cti vo Governador á Secretaria de E tado dos
Negocios do Reino, e de. ta para o Conselho da
Fazenda, onde se achão;, que não tendo ainda
sido remunerado , como se mostra da certidão
junta, c 'endo eUes da natureza daquelles que
sempre merecêrão a attenção de Sua Magestade,
pelas diffel'llntes épocas em que forãd réitas, como forão os donativos gr'atuitos em occa iões de
precisões do E tado, fardamentos de tropa e outras mais que con tão da mesma justilicação; roga a Vossa Alteza Real que, em remullel'ação destes serviços, se digne conceder o habito da Ordem de Chl'isto a cada hum dos ditos seus filhos,
com a tença que lhe fôr proporcionada e confiad~
na real grandeza. Pede a Vossa Alteza Real e
digne conceder a graça que a supplicante implora. E. R. iU~-Roza Firmina de Lima.
Mandou o Con elho ajuntar os autos de srrviÇOS de que se trílta, e dar vista de tud0 ao Desembargador Procurador da Fazenda, o qual respondeu: -Fiat justitia. O que tudo selJdo vi to,
parece ao Con elho que os eéviços de que a supplicante D. Roza Firmina de Lima pede remuneração em nome de seus dous lilhos menores, Custodio Cal'doso Fontes e José Cardoso Fontes, cujos serviços fOI:ao feitos na Capit,ania de l\linas
Gel'aes peló Capitão de l\lilicias Luiz 'Cardoso
Fontes, não são serviços da natureza. daguelles
que são mandados remunerar com a mercê do
habito (le Chri to. Porém, o 'Conselho leva ii augusta presenya de Vossa Alteza Real que os ditos
serviços sempre são dignoS' de alguma contemplação, não só porque o serviço de 4.0 annos nas
milicias de huma Capitania aonde ha pouca tropa
de linha, o torna credor de alguma remuneração; mas tambem porque, tendo-se pedido no anno de 1800 hum donativo para o Estado, o dito
Luiz Cardoso Fontes contribuio para o donativo,.
e foi eRcarregado de agenciar para que outra pessoas da Vi lia de S. João d'El-,Rei contribuíssem
para o àito donativo, o que tudo junto faz com
que O' herdeiros do dito Luiz Cardoso Fontes se·
jão mel'ecedoi'es de alguma remuneração. Vossa
A.lteza Real resolverú o que lhe parecer mais justo. Rio, em )5 de Agosto de 182). - Caetano
Pinto de Miranda i\lontenegl'O. - Leonardo Pinheiro de Vasconeellos. - Dr. Luiz Thomaz Navarro de Campos. -D. Antonio Coutinho dll Lancastre. -José Joaquim Carneiro de Campos. D: João Carlos de Souza Coutinho.
Rp.solução. -Como parece. Pago, 50 de Agosto de 1821. --;Pdncipe Regen te. - l>edro Alvares
Diniz. - Acha-se o 07'iginal 110 Cartorio actual do
Thesouz'o Nacional.
A'VISO DE

1.

DE SETEMBRO.

Maouscripto aulbentico.

lUm. e Exm. Sr. - Sendo presente a Sua AItllza Real o Print::ipe Regente o omcio de Vossa
Exa., de 28 do mez proximo passado, acom panhando a representação do Desembal'gaclor·Supe_
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l'intendente Geral dos Contra1)andos, sobre o
transtorno que causa naquelle Juizo ser o Escrivão delle o mesmo da Correicão do Crime da
Côrte e Casa, que por is o, e 'por falta de aptidão, deixa de cumprir actualmeute as suas obrigações: o mesmo Senhor ha por bem autorisar a
V. Exa. para nomear qualquer outro Escrh'ão
que julgar mais descm'baraçado e idoneo para aceitar o referido officio de Escrivão dos Contrabandos em quanto fôr necessalÍo. O que participo fi
V. Exa. pal'a que assim 'se execute. Deos g~arde
a V. Exa. Paço, em o Iode Setemhro de 18:n.
.,--Pedro Alv<H'es Diniz.-Sr, Conde da Palma.Ácha-se 110 Liv. 3 de Reg. das Ordens Regias, a
{l. 13 v.

feito_ daquella praça ,. peJa dilapidação dos fundos, violencia e outros abusos comn'lettidos na
sua administração contra o direito da-supplicante
e dos mais herdeiro, ; ao que attendendo aos documentos ,que aj untou, e ao mais que se me expendeu na mencíanada consulta, com o parecei"
da qual fui serviu'D conformar-me por minha irnmediata re~olução de 27 do mez proximo passado:
hei por bem declarar nenhuma e sem eITeito a provisão, de que se trata, por ,se reconhecerem agoorn, ·.á face dos documentos, quc a supplicante
ajuntou, por inelJicazes as razões que serv.irão de
fundamento ii mesma graça, e -alheias do fim que
se havia tentado promover~ .qual o interes!i'C geral do commercio, e que se te,'e em vista na sua
·conee são. Pelo que mando ao Juiz do referido
inrenta1'io e partilhas, mais ~lilJistros, .1usliçal:\ e
,EDITA.L DE 5'DE EETE.mRO.
quaesquer ou Iras pessoas a quem o conhecimenAvulso.
to de te negocio e uesta provisão pertencer, a cum-.
Senado da Camara, desejaOllo celebrar no prao e guardem e a fn.ão cumprir c guardar codia 15 do conente os gloriosos feitos que ti \'erão mo nella ·se contém. Pagou de no"os direitos 540
lugar n1Js dias 24 de Agosto e 15 de Setembro de rs., que e encarregórão ao ThesoUl'eiro delles ás
n. 101 do liv. 7 de sua receita, corno se 1'10 do
1821, com actos de religião e piedade, cm 'acção
de graça ao Senbor Nosso Deos, por ter feilo respecth'o conllecimcnto em fórma regi'tndo a fi.
140 v. do'li v. 17 de registo gera\. OPrincipe Regente
nascer nestp. liberacs e protectores dias a grande
o mandou por seu especial n)alldad~ pelos l\iinisobra da salvação e regeneração politica da Nação
Portugueza, tem determinauo fazer, ii custa da tros abaixo assignndos, do Consel ho de Sua Magestade e seu Desemhargadores do Paço. Joafazenda dos seus membros. e dos 'cidadãos que no
mesmo Senádo tem servido, hum'a solcmne festa' quim José da Silveira a fez no Rio de Janeiro,
na Igreja de S, Franciscode Paula, que terá prin- aos 7 de Setembro dc 1821. -José Caetano de
cipio ás 10 horas do dia:; dotar huma odã ou ex- AndrJde PirHo a fez escrever. -Claudio Jcsé Pepoata do Reoolhimento da Santa Casa da Mi eri- reira da' Co_ta. -Dr. Antonio José de Miranda..
cordia desta Cidade, a quem couber por sorte, e -Reg. na CltallceUaria Mór do Reino do Bmzil, a
dar hum jantaI' aos l)l'esos.
' {l. 130 do Liv. ~2° de Proúsões, Cartas e Alval'c/s.
A' noite se iIluminal'á a oasa que serve dc Paço
'do ConselEo com huma iHulOinação igual ii da
RESOLUÇÃO DE 10 DE sETEiI~nRQ.
noite do (lia 24 de Agosto proximo pas ado,
l\lanuscl'ipto aut~enti('o.
O Senado da Camara con \'ida a todos o cidadãos de ta Cidade que o acompanhem nas deSenhor. -Em resolução de 3 de Julho do cormonstrações da publica rllegria que demanda a
rente ànno, tomada em cons'ulta deste Conselho
memoria de tão ditosos dias.
E para que chegue li nolicia de todo, se man- ue 27 de Junho antecedente, na qual expuzera
dou affixar o presen te edital nos lugares do es- o Consçl1lo(' a Vo~sa Alteza Real o estádo a que
tilo. Rio de Janeiro, em Vereação de 5 de Setem- chegára o Ilegocio da al'!:ematação do contracto
d,as capatazias da A,lfandçga tlesta Cidade.. cm cubro de 1811. - João iUartins da Rocha.
jos lançós ti'lbão chegado os respeotivos licitantes
concorrentes, ThoOlaz Soares de Andrade e '1 ho- PROVISÃ.O DE 7 DE SETEilffiRO.
maz José Viauna, ao excesso de se comprornettel'
cada hum de per si a fazer gratuitamentp. o servil\Ianuscripto aulhcntico.
ço da admini<;tração respectiya; ordenou Vossa
D. Pedro de Alcantara, etc. Faço saber aos Alteza Real que 110 dito respeito interpuzesse o
que esta p1'ovi ão ,-irem, que, em consulta da Conselho o sen parecer. A este fim mandou o
lHe a do De embal'go do Paço, me foi pre ente Conselho ouv,ir o Desembargador Procurador da
o requerimeuto de D. iUnria Thereza TeiJleira, Corôa e Fazenda" _unindo todos os papeis que
-com autori lade de seu ,irmão .J osé J onquim Viei- servem de instrucção ao processo ,que tem tido
ra Be 11'0 rd, moradores na Cidade dc S. Luiz do e 'te negQcio llesdp. ii sua origem. Exigio o di.to
l\laranhão em que me pedia efficaz PI'ol'Íllencia Procurador Regio informação do Escril'ão da Fapara er cc~ ada a provi$ão dc prorogação do pra- zenda, que jllustrasse a matel'ia segun-clo o curso
~o de 3 anno
que pelá dita ~Iesa obtivel'a, na que tin ba tido este mp.smo negocio, ao que defedata de 28 de Ago, to ,le 1819, D. ;Rosa iUada Se- rindo o Conse]]}o, informou o mesmo Escr,ivão
rin 'feixeil'a para a conelu 'ão do inventario epar- pela maneira eguio.te: - S.enhor: -Depois das
,-l:ilha de herança de cu finado marido, Caetano longas discussões e reiteradas consu1Las com q.ue
Jo é Teixeira, cujo casal representava a me ma ~e ,'entililrão a condições que del'ião senil' de
supplicante achar- e con idera velmente deterio- regimento as companhias elos homens trabalhalOJ;Il.S d' A.lfapclega cle.~ta Cil~ad,e, .cuj.o .prO,CC$110
.ra~o oom o mito ,uso ,e ilpp!icação gue ~e ha-vi~
0

o
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consta dos papeis que ora produzo com esta' qehaixo da letra A.; houve .sua i\1agestade por llem
approvar, em resolução de 21 de Agosto de 1820,
as 53 condições juntas á consulta 'deste Tribunal,
de 18 do mçsmo mez e-anno, em que foi tomaua
a mesma' real re~ol ução, e se ãcha no mas o jun- .
to que indico pela letra B; e com as mesmas 5õ'
condi(jões se obrigou por contracto Thomaz Soares de Andrade e seu,soeio Estevão Locatelli a tomar sqbre si este estabelecimento. He, porta'nto,
mahifesto que, pelas ditas condições, se deve conhecer o methodo admittido ):leste trabalho pelos
coutraotad1res na parte a que ão obrigados em
geral; na pprte praticat porém, em qlle podem
elles ter seguido todos aquelles meios de melho"':
ramento que não encontrão as sua' condiçõe nada de po 'iti vo posso dizer por não e~tar ao meu
alcance. Quanto ú tahella dos salarios e condições respecti vas, escrip,tas pelo Escrivão do Real
Erario, h{j}je Conselheiro deste Tribunal, [\1 anoel,
Jacinto Nogueira da Gamq." eu as ajunto'debaixo
da letra C, e accrcscento flue, na conformidade
do aviso regio de 25 de Novembro do anno proximo passado, que as acompanhou, se redigio a
minuta das condições letra D, que de,'ião regular
a nova arrematàção ordenada por Sua iU'a~'e tade
no mesmo regio aviso, em razão, de licar de nenhum elfeito o antecedente contracto feito com
Thomaz Soares de Andrade e C,, Rir., 19 de J ulho de 1821. - O Escrivão da Fazenda, José Joaquim de Magalhães Coutinho.
Sobre esta informação omciou o dito Procurador Regio pela maneira seguinte: ~Como se mostra dos papeis juntos, q~e, tend'o :mdarlo em lanços na pra'çà do Conselho o' contracto das capataziq.s d'Alfandega desta Cidade, servindo de hase
a tabella do salario, e as condições que baixill'ão
e criptas pelo Escri vão antecedente do Real Erao rio, Mano~l JacintQ Nogueira da Gama, para se
al'l'ematar a quem por' menos o fize se; na fórma
determinada no aviso regia de 25 de Novembro
do anno proxim o pa sa~o, aqui junto entre os docunientos indicados debaixo da letra.c;; e que andando assim a lanços na praça" se tomou intei':
ramcnt inutil esLa determinação pelos notorios
motivos de intriga, orgulho e capricho dos Hous unicos ücitantes qne conc01'l'&I'ão, Thornaz Soares de Andrade e l'homaz José Vianna) animando-se o offerecer 'por ultimos lanços, no calor_ da
praça, a fazer gratuitamente todo o trabalho e despezas das mencionadas capatazias, ficando pertencendo por consequencia todos os lucros e rend'imentos á Fazenda Real. He em tae circunstancias manifesto que não são admissiveis e tes
lanços, tanto porque não ha celebração de contracto algum que tenha a natureza de venda ou
locação (como he este de que se trata)' sem havei'
estipulaçãp e conven'ção de preço, quanto porque
não he decente á dignidade do Trono aceitar pOl'
preço hum olferecimentQ' gratuito de tralnlho e
despezas; 'VfJrsando aliás isso sobre hum nego 10
e objecto lucrativo, que por is o mesmo tornava
leonino o respectivo contracto. Entendo, por tan~o, que l' achando -se inteiramente inutil e inepto
O meio f(:\e licitação e arrematação das referidas
TOMO UI.

capatazias por bontracto, se deTe lançar mão, Deste
ultimo extremo,do meio de administraçãQ das mesmas capatazias~ servindo-lhe de base o alarios
arbitrados \la mencionada ta be11a: e as obreditas
condições já appro,oadas por Sua iUage!'tade, e o
methutlo e 'tabelecido e já posto em pratica pelo
antecedente contractadol' o :oobredit'oThomaz Soares de Andrade, elegendo-se pelo CanseI ho bum
ou mais administradores, que sejão de conhecida
probidade, honra e exactidão, como se jul1;ar
conveniente, aos quaes se e,tabelecerú a gl'atificação de 6, mai ou men(ls, POI' cento, como ao
mesmo Conselho parecer razoado; e nesta conformidarJe se deve consultar ú Sua Alteza Real.
,Entretanto, mi\ndou Vossa AlIeza Real rcmetter ao Con elho, com a I'i!'o da Secl'etaria de E tado aos egocios da Fazenda de 27 de Julho,
os requerimentos do dito li,citante concorrentes,
Thomaz Soares de Andrade eThomaz José Vianna,
que sobem com esta debaixo da indicação de n.
! o, a lim de se fazer con 'ullar sobre o eu conte~do, nos quaes abonaotlo se cada hum dos
mesmos licitantes com appl'<O 'ayão de d.lferel?tes
negocianles de ta praça, prelentlião obter preferencia na adrnini tração das dita capatazias. E
como por isso fo 'se ouvido novameote o Procurador da Fazenda, re pondeu este: - fieproduzo
o me 'mo que disse no meu ultimo omcio, lendo
em vista a tabella as.igllada pelo antecedente EsF,rivão do Real E~orjo, .' anoel.Jacinto 'ogueira
·Ua Gama, que foi approvada e se mandou oh ervaI' J?,or aviso regio de 20 de Nóyembro.de 1820,
em que se mandou regnlílr a nova alTematação
das I'espectivas capatazias pela mencionacla tabella) a qual roi opportunamente form'ada e orgaui-.
'sada no mesmo Real E,'ar'io com toda a circunspecção, tenelo preceeljelo competentemente in formação do De embargado)' do Paço, Juiz d'AIl'apfaodega com as competentes indagações, sp.m ba,-er impugnação alguma em contrario por parte
do. negociantes qne havião moti"ado a Jíta' tabclla, em con equimcia dos requer'imentos feitos
á Soa Iagestade immedintamente. sobre os preços
estabelecidos na primeira al'rematação das mesma
capatazias, O que tudo excl ue a pretenção d1l nova
taJlella ou pauta que os supplicantes agora PI'Opoem nestes ultimos I'equerimentos, muito mais
sendo obvios os incon vcnientes que e\la mesmo
em i o[erece, tornando·se a mclter o negocio no,-amente em questão. Devo, porém, accrescental' sobre o mais, que hum e Olltl'O u!-,plicante
pretendem nos ditos requerimentos, acerca de lhe
ser cont-:rida a admini tração das referidas capatazia , debaixo do preços estabeleciclos ne sa
nova labella; que, se aca o se achar qlle algum
delJes pude sei' a isso admittido, á visto do que deixo ponderado no sol)\'edito meu ultimo omcio,
deverá ter toda a preferencia O primeiro suppli. cante, Thomaz Soares de Andrade, por isso qlie
já Sua Magestarle lhe tinha ali conferido a mesma administração por al'l'ematação, que ficou sem
effeito em' con 'equencia do sobredito aviso regio
de 20 de Novembto de 1820; concorrendo mais
a circunstancia de ser eUe quem formou e põz em
execução o plano e as condições das mesmas ca~
O
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paLazias, continuando na sua administração gra- a tabe11a oirel'ecida', em que todos os preços estuitamente desdp. que se rescendio a respectiva tão 'reduiidos á metade da tabella que baixou
arrematação, já mencionada, até o pre ente; cir- com o avi o regio de :15 de Novembro do anno
cunstancias e 'tas que não concorrem no segundo passado, e senão hou \'er quem oJI'ereça preços
supplicante, Tbomaz José Vianna. Deve- e, POI" mai: commodos, sel'úõ al'l'ematad s aos sobreditanto, consulta'r a Sua Alteza Heal na forma pro- tos dous socio' pelo rosto do oorrente anno, e
posta no' obrediLo meu ·ultimo officio com ,es~e tres annos segllintes, com as mesmas condições
addiciooamento sobre os tres requel'iment(\o ag n estabelecidas' para a ant(~cedente a:'rematação, que
Ta juntos. E ultimamente, estando, o negocie) nesnão Leve eifeito, ii excepção da vigeoim'a oitav~,
te cotado, baixou com'aviso da mesma Seorct;1I'ia que serú rcfoi'mada e redu-zida ;] metade dos p,re:
de Estado dos cgocio da Fazen,da , de 9 do C01'- ços nella declarados, sem -e addicionar condição
rente Agosto, para se encorporar nesta con 'ulta alg'Jma das que entre si 'estipulárão, por ser huo requerimento indicado com n. ° '2", cm que pre- ma con"crção particular que só serve para regutendem este dous concorrentes licitante l'IJrmar larem os interesses da sua sociedade, Esta arresociedade administrati \'a das moncionada capa- matação dc,'erá ultimar-se em Ires praças suécestazia , c·onl'orme as contliçõeo juntas ao seu dito. ,si"a , epara evitar embaraços para o futuro, derequerimento n. ° 2°, 'sobre p qual, oúvindo- e yer:1õ os fiadore assignill'; novos termos de fiantambem o De embal'gatlor Procll'adol' da Fazen- ça. Vossa Alteza mandará O quc fôl' nJais jusro.
da, disse: - Reproduzo novamente o mesrrlO que Rio, cm 51 de Agosto de 1821. - Barão de San- '
disse nos meus dous u1timos officios, pois que o to Arnaro.'- Caetano P'into de l\1iranda M.ontepresente memorial e as informes condições üa so- !'lf>gro. - D. Anlonio Cou:tinho de A1en'bastl'e.eiedade que estes dous licHante tli'l.em ter agora Diog'o de Toledo Lara Ordonhes.-José Joaquim
celebrado acerca das capai azia de que. se trata €aruéiro (le Campos'. -D. João Cal-los de, Sàu(depois de tanta intriga e orgulho) em nada faza Coutinho.
zem a1tel'ar o que ali produzi, quel' sej,a porque,
Resolução. -Como parece. Paço, lO de Seainda quando puueo e ter lugar a,dita sociedade ternbro' de 182 J. - Com a ,rubrica de Sua Alteza
no caso presente'Jnão se achão roboradao as men- ,Real o 'Principe Regente.
cionadas condições com a a~signatura dos pretendidos ocios; quer seja por não compativel' tal sociedade com o actual e l;.'1do do negocio, isto he,
PROVISÃO DE 1.2, DE sETEMlÍno.
com administração que das me.s.mas capatazias oe
l\1aOllSCripto autbeotico.
vai estabelecer pelo Conselho com a esc'olha e nomeação cIos administradores, na qual não deve,
D, Pedro d'e'A1cantara, Pdpcipe Rêa1 do ReinelIl'póde haver arbítrio e intel'venção, dc terceino
Unido âe Portugal, Brazil e A1gane , etc.
ra pessoa, corno nas referidas condições e sociedade se estipulou entl'e elles, sem entrar algum Faço saber a "ós, Prover101' da Cidade do 1\'laranhão, que sendo-me presente o' vosso officio dadelles ainda senhor e possuidor ua a(lministração.
O que tndo vi to, parece ao C-onselho, em cum· tado de 24 de Dezembro de 1819, em que fazeis
primento da real l'eso1nç:1o de:; de JuHl,O, que remessa da quantia de 7:500:t/:J rli. em duas,
não houve arrematação, poi , GU ena se consi- huma da quantia de g3:t/:J750 1'5., C outra de
dere como venda, ou mais prorJl'iamente no pl'e- ;:406~250 rs., ambas ?ceitas por Joaquim José
sente caso como locação; estes contractoo são de de Siqueira nesta. Côrte, sendo sómente paga no
sua natnreza onerosos, e não podem redl171Ír-se dia do seu ,vencimento a de g'5:t/:J,50 rs.· sou
a contracLos gr;]tuitos, [lem seria conveniente o' servido determinar-vos/"que, á "isla da letrâ e
aceital'-se o ul~imo ofl'erecimento feite pelos li- protesto que' c0'?l esta se vos remette da quantia,
citantes no calor da praça~ porque,.ou elles so1'- de 7:406:t/:J250 1'5." façais procedeI' immediatamente contra o passador pela importanoia da
frerião gravis imo prejuizo, ou o publico seria
mal el'\ ido e lezado, e huma e outra cousa se mencionada letra, e de 20 por cento por cambio li
deve evitar, E em cumprimento des avisos re- ~ r'ecambios, e,cuotas, fazendo a arrecadação no
gios de 2'7 do diLo mez de J::tlho e de 9 do corren- improroga'vel'termo de quar~nta dias, na forma
te, parece tambem ao Conselho que, nem Tho- do capitulo 17 do regimento, pena de se vos dar
maz Soare de Andrade, e nem Thomaz José em culpa, ficando esta notada para a vossa I'eVianHa tem direito algum de preferencia ~ só po- sidenci-a. O Pj'incipe Regente LI mandou pelos
deria derl U'lÍl'-S da commum) porqHe, estando l\'linisLros abaixo assignaclos, do COQselho de Sua
clIe igualmentp. habilitados ecom fianças idoneas, l\'lagesta.de e Deputados da 1\1esa da Consciencia
a razão de prf>fereucia só poderia deduzir-se da e Ordens. Joaquim Vale rio Taval'es a fez; no Rio
commodidade do preço que não houve na arre- de Janeiro-, em 12 de Setembro de 182 J. -O Demataçãb e que offerecem igual nos requel1imell- putado Antonio, Felippe Soares de' Andrade de
tos remettidos com o aito aviso regiQ, de 27 de BrederQde a tez. eSCrever. - Dr. Antonio José de
JU11lO; achando-se além di.to esta qu~stão deci- Miranda. -Antonio Fe\ippc Soares de Andrade
dida com a socierlade que entre si celebrárão, a r:Je Brederode. -E::vt1'alzida do Liv. ;10 de Reg. a
qual póde 1 r' effeito nos teemos egnintes: co- {l. 7 v.
mo o § 14 do ahará de 25 de Abril de 1818 manda anematar as capatazia em praça, devem·ellas.
ser p05~as novamente a laoçGs, senindo de bas~
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assim como tem pro]Jendido para augmentar p'or
vezes e generosamente ;l mantença dos emprega~
Manuscripto authentico.
dos em todas a ou lra E tações Fi 'caes de ta
José Fernandes- d-a Silva, Porteiro e C on feren- Pl'o'ineia, da me ma 80l'te se incline a prover a
te da Alfandega da Villa de Porto Alegre, requer • snbsistp.ncia dos de 'la, que e tem e merado em
expondo que, tendo sido creados os officios da- não merecerem meno , já pela inteireza e zelo
quella Alfandega pela tarifa dos emolumentos da na arl'eCadação do reaes direito , jú pela inteidesta Ciuade, a cnjo govemo perteucia então_ reza, al·jás importancia e infiuencia deli a na receita do Thesouro Publico, lendo subido o seu
a_quella Capitania, se não estabelecêráo pOl' e~tão
ordenados aos respectiYos officiaes, nem mesmo rendimentn, em (l anno proximamente lindo, a
áquclles ljne cm iguaes empregos se achão sta- 96:660.t;D66', rs.• além de 18:525 ' ,63rs. em
belecidos nesta Alfandega do Rio de Janeiro, por divida exighcl no respectivos prazos dos seus.
se altender ao limitado 'rendimento daqnella Al- ,'eQeimento , çomo se demon trou nos balanço
fandega então flascente, e p,onlue hoje e consi- q!le se levou ii pre ença de Vossa ~lagestade.
aera aquelle estabelecimento mui interessante, ,Fói novamente ouvido o Juiz dã Alfandega desta
Cidade, que omciou desta maneira: -Parece-me
pedia se arbitrasse alg:um ordenado, allegando
não serem sufficientes os ténues emolumento que razoauó o arbitramento dos ordenados regulados
• cobra,'a. Depois de ter informado· o Go"el'llo pçlo Juiz da Alfandega de Porto Alegre; e approinterino' dílquella Provincia, e o Juiz da A\{'ande- vados pela Junta da Real Fazenda daquelle Disga de 'Porto Alegre, conformes ambos na justiça tricto j"e arbitral'Ía ao refel'ido Juiz O de 400:tf; rs.
d@ supplicante, e de tO,dos os .mais empregados annuaes. Julgo, porém, que o tempo não ho
na Alfandega, aos quaes todos e deverião arbi- apropriado para augmento de ordenados, POl' não
tl'ar convenientes ordenàdos, informou o Juiz da amontoar as despezas da Real Fazenda. O que
Alfand'ega desta Cid3'd~, exigiOLlo .que a Junta tudo "isto, PQrece ao Conselho ser da maior jusda Fazenda daquella Provincia, ouvjnllo o Juiz tiça, e até de absoluta necessidade, o darem-se
da Alfandega ,..arbitrasse os"ordenados {!roporcio- ordenaaos competentes a todos os empregados da
nados a cada bum dos empregados. Em cumpri- Alfandega pc P,orto Alegre, e igualmente se con~
mento do que informou o mencionadú J.uiz da forma com o pareeer do Juiz daquella Alfandega,
Alfandega de Porto .Alegre. "
da} maneira, seguinte: e com o rio Juiz da Alfandega d,:sta Côrte em
Senhor. -Dignando-se Vossà 1\Iage tade, pela quanto ao arbitramento dos me-mos ordenados.
provisão de I{~ de I.\iar'ço deste ãnno, de tomar Rio de Janeiro, 3 de Setembro de 1 S21.
em cún, ideração a humilde supplica dos empreReso-lu,:ão.-Como pal'ece. Paço, I? de Setemgados na Alfandega, que, obrigados POI: mesqui- bro de IS21.-Com a rubrica de Sua Alteza Real.
nhas circunstancias, implorão ria real grande~ e -Pedro Alvares Diniz. -Acha-se no Liv. 1° de'
consideração ordenados sub idiarios, COtTeSpon- Reg. de Consultas do Con§elho da Fazenda, a fl.
derei escrnpulosamente á confiança com que be- 191 v. até 195 v.
nignan'Íente me honra a citada provisflo,: quando
manda ou vir-me previamente por e cripto, e
PROVISÃ.O DE 26 DE SETEMBRO.
com attenção aos Ill'gentes motivos expendidos
nas informações inclusas aqui por copia, os quaes'
Manuscripto authentico.
ainda durão, e talvez por longo tempo- dUI'aráõ,
D. Pedro de Alcantara Príncipe Real do Reimotivos que já em caso identico excit:'trão o regi o
paternal cuidado enurJ~iado no pt'bambulo' do no Unido de Portug'al, 'Bl'azil e Algarves, etc.
alvará de I o ~e Outubro de I ?fi8 ~ que semelhan- Faço saber a v{!s, Ilesembargador Luiz Pedreira.
tes emprçgos tivessem ordenados sufficientes para do ,Coutol Fenaz " que, sendo-me presente, em
sua decente sustentação, e para {que podessem consulta da Mesa do Desembargo Jo Paço, a
servir os seus omeios com o desinteresse ir.djs- representação que a El-Rei meu Senhor e Pai
pensavehnente n'eeessal'jo em officiaes da arreca- dü'igjrão D. Bernarda Victoria da Horta -Forjaz,
ção da Real Fazenda. Tendo pois em ,'ista os e D. Maria J oa>o na de Souza e I\-Iell , pedindo
escassos e diminu~os emolumentos actuaes, pa- providencias contra as nullidades com que ha,rece-me de equidade a regulação seguinte: Ao vieis principiado a medição, demaréa. ão e
Juiz e Ou,'idop da Alfandega, o ordenado que tombo da casa denominada da La-gôa da Sentinelaprou ver a Vossa 1\Iagestade arbitrar-lhe; ao 1'a, com cem braças de terras, e de que as- upEscrivão da Mesa Grande, 250:tf; I'S.; ao TILCsou- plicanles tem com domidio e posse, cuja diligenrei 1'0 , 360:tf; rs.; ao Escrivão da i\1esa da Abertu- cia vos fôra commetlida por provi ão da sobredita.
ra c Descarga, 200:Q) rs.; ao Porteiro e Confe- lUesa, de 25 de Setembro do anno proximo pas-J
rente da'Entrada, 200:{b rs.; ao lfuarda 1\101', sado; e vista a informação que a este respeito
140:tf; rs. ; ao ~leirinho da Alfandega, 100:tf; I'S. ; àéstes com os respectivos autos, dos quaes e
ao Administrador dos Guindastes, 150:tf; rs. 'mostrou não se achar preenchida a mesma diliA Alfandega do Porto dg Rio Çrande, pois quI' g'encia, por se tornarem ilIegaes os termos de
se acha em fudo e por tudo nas mesmas circun~ juramento do piloto e mais officiaes e testemunha
tancias, parece dejust~a que com perfeita igual- informantes, pela falta das respectivas assignadade seja conteJPplada no arbitramento indi~ado. turas de cada hum deUe , precedendo-se com
Fjnabnente, esta Repartição conlia sobretudo 005 este defeito ao auto de medição que mio concluitffeitos '\la' angust'a piedade e munificencia, que ra; .tendo consideração ao re.ferído, e ao mais
RESOLUÇÃO DE
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que e me expôz na mencionada consulta, com
o parecer da qual houve por bem conformar-me
por minha immediata resolução de 28 de Julho
do corrente anno : sou servido, ha vendo por d.e
nenhum cll'eito quanto se acha nullamente proces ado sobre a medição de que se trata, e em
que, segundo a lei, se não deve progredir pela
irregularidade daqneIles actos preliminares, 01'denar-vos procedais novam,ente ii me ma meclição, demarcação e tombo com a devida legalidade, e na fórma jà determinada na referida provisão de 25 de SetembJ'o (lo ànno proximo passado, Cumpri~'l assim. O Pr'i.ncipe Hegente o m~ndou p'0r seu especial mandado pelos 'l\liuisll'OS
abaixo a ig'na,do -, do Conselho de Sua l\lagestad e seus Desembargadore ··do Paço. Joaquim
José da Silveira a fez no Rio .de Janeiro' em-26·
de Setembro de-]821.-José Captano de Andrade
Pinto a fez escrever. -Bernardo José da Cunha
Gusmão e Yasconcellos, - Dr. Antonio José de
l\Iiranda.
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Manuscripto aulhcntico.

João francisco dos Guimarães, negocianl,ll, p.sBelecido em Villa,-Bella de Malo-Grosso, requereu, pedindo.se lhe mande entregar tudo quanto rfljustamente se lhe linha lirnc1'O em b.ens e dinhei1'0, pelas jusLiças daquella Pr'o~'incia, não.se tendo dado ~xecução ús ordens que por esle Conselho forão r.xpedidas. Informou o Con elheiro Juiz
Relator da Sentença, que fôra na appellação dada
pelo mesmo T!'i~unal da maneira seguinte, pela
qual se faz idéa de toda a que -tão: - Seu hor.Tendo o Governador e Capilão General pa Capitanja de l\1nfo-Gl'OSS\l, I:eceios e de-conrianças.de
algum ataque por aquel~a froateira, limi.lrophe
com a da America Be:,pal'lhola, }:lassou no anno
de ]808 a dau todas aquellas pro,"idencias que lhe
pareoêrão tendentes ii seguranç ria me ma Capitania. ~ esta occasiiio offereceu o suppliL:an~e João
Francisco Guimarãe a quantia de 6opt;j) rs. annuaes e gratuitQs, em quanto dU1:assem os receios
e as providencias, realisando .Iogo no primeir.o
anno a dita 9'[erta', Ces. ando, porém, as ditas
provideneias e preparativos, cessou támbem o
supplicante com a cOlllinuação da referida prestação. Foi, em consequen'cia de ta falta, obrigado a entrar com e ta na Junta da Real Fazenda,
ao que repugn'ou om o fundamento de ter .sádo
aquella oITerla graciosa e condicional, e que havendo eessado a razão que motivúra aquella dOá-.
ção nüo nbsoluta, igualmente cessára a obrigação
a que se Ugúra. Resultou daqui proceder-se em
cada anno a sequestro .nos seus bens pela dita
quanlia de 600 . ( . Embar.g·ou este procellimen-to com o fundamentos expendido , e que não era
da pia intençõe de Vo a illage tade con trangel' a va alio que e pI e tão ~'olunlaÍ'ios ii Ul'gencins do E 'lado, além das clau alas e. Gondiçõe das suas offcrtas. Forão regei ta dos ,e tes emhnrgo , e' appellando par'a este Conselho, obteve
reforma da entença, ordenando que lhe fo~sem
.t<ntreg\les ,o's llens .penhorados, passando-se para

..

esse fim mandado 'de letantamento, Segundo,
pois, o que agora expõe' o OuvidÓr daquella Comarca na sua informação, he manifesto que, ten.do promoviJo O mesmo,s:Upplican~e a. execução
da sentcnça absolutoria, que obti veL'a neste Conselho, não lem podido obtcr a entrega da sua fazenda penhorada para solução desta supposta divida tia Fazenda Real, em consequencia de teL' a
Junta.da Fazenda da mesma Capitania feito eJfectiva arrecadação dos bens do mesmo supplicante,
em que corria a execu~ão, poc lhe serem adjudicàdos, não podendo por iss'o o respel:tivo Depositario cumprir com o mandado de le·vantamcnto do sequestro ou penhora com que se acha,'ão
juc1jcialmente viuculados os ditos bens, o que h
mi. tel' efficaz provideneia, por ser ,'exativo lodo
() pl'ocerliOlento que tende a espaçar e aggravar
. G prejuizo das partes contra o seu 4ireito liquidado; e como o supplicante não deve soffrer mai.s
cil'cuitos, que de equidade convem evitar quarido
as providencias sahem do Tr9no extraordinaria-,
mcnLe, como no presente caso, he O meu parecer que, pal'a cortar todas as duvidas, ordene S.ua
Alteza Renl por provi ão expedida pelo Erario á
Junta da Fazenda de l\'lhto-Grosso que immediatnmente, e ii vista do mandado de levantamento;
que tem o sLlpplicante oblido, pe10'Juiw da Executoria rIn mesma Capitanin, se lhe eritreg)le todos os pens que lhe forem ndjudicados em fa1"
. ta de liciJantes; e às quantias metalieas .com que
o mesmo supplicantc enlr'ou para 05 seus-cofres
por "il'tude da mesma indevida execução das prestações gratuilas, lhe sejão. satisfeilas estas com
pr-efel'encia a outra di "ida da Real Fazenda, por
ler a natureza de depo"ito', visto O recurso pendente em. que o sLlpplieante foi provido por este
Tribunal. Respondeu o Procurador da Fazenda
- Con4;>rmo-me, levãndo-se o ,negocio por consulta á presençn augusta de SIl3 Alteza Real, cpmo na segundn pal'te do a vi'o regio de 12 de Dezembro do 'anDO proximo passadQ se ordena. O
que vis.to, parece ao Conselho, confol'lllanào-se
com a r.e po!:ta do Desembargador Proenrador da
Fnzenda~ que o supplieante está nos termos de
ser deferido ~ segundo a informação do iUinistro
iJ~IQrmante. Rio de Janeiro, 27 de Agosto de
1821.

Resloução, - Como par cc j e se pa~sem as comp'etentes orclens; me mo as que preei arem subir
ii minha assignatul'a,' para se 'expedirem ao Erario. Paço, 27 de Setembro de l821.:""'" Com a
rubrica de Sua A.lteza Real. -Ped,r,o AIvares:Djniz.-Acha-se no Lá, ]0 de Reg. de Consultas· do
C~nselho da Fazenda, a {l, 195 até 197,
"
r
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Mannscripto aulhentico, ,

Na conformidade das,l'ea'és ordens de Sua Magestade, f~rão reple~tidos a,e te Conl'el~o ~s docomentas juntos de Sé~'viços,dc João Poupi,no"Ca}da~, Capitão dn Companhil! ~e. Granadeiros, da
Provincia de Mato-Grosso, depois.de,j ustiQçados
perante o Go vemador .daquefla ,Provincia :: o O,u-

ANNO DE Í82I.
vidor da rcspecth'a Comarca. O upplicante-ins- de 1~' de Junho de 1789~ tJu por especial graça,
truio a sua suppli0a a respeilo da I'crr!uneração em attençáo aos seus sen/iços; não tendo comdos Ole~mos sel'Viço p~lo lheor seguinte: - Diz Indo lugar a mercê do accesso a Tenente CoroJoão Poupino Caldas, Capitão da Compao.hia de nel da Legião, que pode ser prejudiciaL a terceiÇ-ranadeiros da Legião de Milicias da Cidade de 1"0, e não lcr cabimento; e quando tive se, deveCuyabá na Pro"incia de ~lalo-Grosso , casado-e ria seI' paI' olltl'a reparlição competente. O que
estabelecido, e negociaute na mesma Pro,-incia, tudo.sendo,visto, parece ao Conselho, conformanque elle supplicante, animado pela incoruparavel do-se com o parecer do Con~elheiro Fi 'cal, que
bondade e palernal amO!' com quc Vossa Alteza o serviços do supplicante ~o de natureza de deReal olha para o~ Tas. allos, que, com fidelidade vercm el' attenuido , "isto que fQrão feitos na
e zelo, se empr~gão no real serviço, e dirigtdo pe- 'P-1,'(l\incia de Mato·Grosso, e S'frcm parte deites
lo regia ai "ará de 17 de Dezembro dc 1802, tem
feitos nas fronteiras do Pal'aguay; portanto, pa:'
justificado legalmente os 'eus seniços feito no rece·ao Conselho que podem ser classificados co·
decurso de 15 anno:, assim na defeza externa das mo huma das excep'çõcs de que faz menção o §
frontciras da He~panha, corno na manutenção in- 3!, da le'i c1e 19- de Junho de 1789, e ramo tal
terior da Provincia , ~em vencimento de soldo al- conceder..lhe a mercê do Habito de Chri lo. Em
gum, assim como ju~tilicou os sel'\'iços elc s.eu quanto, porém, ii outra parte da prelenção do
Avô legitimo o Capitão JOa'quim Lopes Pau pino, supplicaute, em fJue'pede ser promoviuo ao posa quem repl'esenta, CD) hUIU.e oulro residio feitos to de Tenente COl'onel do Batalhão ue Infanteria
na Capital' de Mato-Gro:~o, entre os a,perfl:s e da Legião ,le Milicias da Cidade de Cuyabú, papesliferos cerlões do Rio Madeira. na construcção rece ao Cansei ho que não he ua sua competencia
do fortcdenorrlinado-Forledo Printipeda Beira-- da-r parecer algum a Vossa Alteza ficai a e te re conflm.indo avultallas quantias d'oul'() pertencen- peito. Vossa Alteza Real re 01 verá o que lhe pates a Sua l\lagestade, da Cidade de Cuyabú para reccr quehe justo. Rio, í ç1e Setembro de .821.
a de Malo-Grosso, que ctisla mnitas legoas, el.- - Caetano Pinto de Miranda lorttenegro.-José
tregnndo-as sem diminuiç;IO alguma naquella Pro- Joaquim ·t:al'l1eiro de Campos. - O Barão de
vClloria para as precisas despezas da Guerra, co- Santo Amaro. - Francisco Baplisla Rodrigues.
mo o cerlilka por ducumenlos juntos aos mesmos - D. João Cal"1os ue Souza Coutinho.
serriços, os 'quaes espera o supplicanle serem reResoLu-r:ilo. - Não tem IlIgar, porque não.está
munerados por Vossa Alleza Real; portanto, pe- nos tcrmos da lei, e menos ainda nos da excepção.
de a Vossa Alteza Real Ihc faça a graça, cm remu- Paço, 27 de Setembro de 1821, - Com a rubrica
neração dos seus sen-iços, premia-ro com o posto de Sua Allcza II.eal. - Pedro Alvares Diniz.dc Tenente Coronel do llatalhão 'de Infanleria da A clia-se o original no Cartorio actuaL do Tlteaoul'o
tegião de iHilieias da Ciclade do Cuyab!l, e con- Nacional.
decora-Ia com a mercê do B abito de Chri 'to. E.
R. ~l.-Como Pro'curador, José de Artiaga SouRESOLUÇÃO DE 27 DE SETEMBRO.
to-maior.
Ouvido o Desembargador PI'ocurador da FaMaouscripto aulheotico.
"Lcnda, respondeu: -Fiat jltstitia, n::l parle conPor a viso da Secretaria de Estados dos Negoce1'Oenle á mercê do Habito ,dc Christo que o supplicantc pefle, não perlencendo a esta repartição cias da Fazc'nela, de 8 de Agosto elo corrente rrtJa onll'a mcrcê do posto de Tenenle COI'onel, que no, mandou Vossa Alteza Real remeflcr a este
igualmente pede. E dando-se vista a.o Conselhei- Conselho, para ser consultada, a rcpre'cntação
ro Fi~cal uas mel'cês, respondeu cste: - A acção do Desembargador do Paço Juiz da Alfandega desde pedir o suppJicante a remuneração dos servi- ta Ci,lade, Lia lheor seguinle: - Ulm. e Êxm.
ços doados dê seu A,'ô (J Capilão Joaquim Lopes SI". Tendo-,e feito publico o decl'elo inclu~o, em
Poupino, está presc)'ipta na fórma do decrcto de que as Côrtes Geraes extraonlinari3s e con 'tilnin15 de Agosto de 1706, por se tCI' passado muito tes determinão que, instada e revogada a decisão
mais de 50 annos depois quc os ditos serviços do § I ' do alvará de 25 de Abril de 18.8, se
farão obraçlos, sem se ter pedido a competente I'e- observas, em os capitulas 125 e 126 do foral que
muneração; os serviços,' porém, pessoaes do estabell~cêrão os lealdamentos, e algumas isensupplicante pelo e paço oe 15 annos na Capita- ções e libcruades a:;erca dos direitos em g~l1el'o
l)ia de, !\lato-Grosso, desde que assentou praça, mandados 'vir pua gastos por pessoas que os manservindo os postos in ferial' até o de Capitão de dál"ão para seu uso, havendo-os primeiro lealdaGranadeiros, em que se acha, sendo distinctos, do, ou o rccebêrão de mimo em pequena quanticomo consta da sentença junta, c obrados em bu- dade; e governando-se esta All"andega pelo soma fronteira aonde costuJllão ser consiuerados bredito fOl"al, he natul"al e prol-avel que me vevantajosamente paI' ordens regia particulares; nbão requereI" pedindo a l"eJeriuas I iberdade~,epor
sobresahindo os que se moslra ter feito em Coim- . tanto pareceu-me neces arjo e cOlwenientc dirigi 1'hra Non, por occasião do tl10yimento dos Hes- me a Vossa Ex. para detenninal": 1°, fruevo obpanhóes quI' ameaça,'ão rOlllpi'rnento ue ~uerra, servar a citada dctermínação aqui, apesar -de se
merecem, e peln seu bom comp<'J'tamento c mais dizer estabelecida para os morador'es de Li~boa,
circun tancias, que o me.-mo supplicante s'eja pois que, como acima disse, e ta Alfandega se goattendido com a gr'aça do Habito de Chrjsto, po- verna pelo foral de Lisboa; 2°, se, no caso de semandendo <tlassificar-~e na excepção do § 54 da lei dar observar, deye ser a isenção de todo~ os direiTOMO IH.
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los,porque com os pri vilegiados se manda no cita'do to de Mi ..anda i\Iontene~ro, D. Antonio Couticapitulo 20 ui tinguir os de dizima e sisa, pare- nho de Lencast..e, e Leonardo Pinhei ..o de Vascr.ndo-mc que devem ter todo, porqlle aqui não c.oncello , niio obstante se..em conl'õ"l1!es na prilia distincção, estando determinado a tarifa de 15 meka que tüo, que niio del'em omiuir as outras;
e 24 pClr cerJto do valor das mercadorias, e por- e em quallto li segunda, julgão que sómente se
que e,.ta era a pratica anterior ii prolOlIlgaçã.o do
deveria concede .. isenção de metàde dos direitos,
alvará rle 25 de Abl'il de 1818; e 5°, únall1lllnte,
pois n05 que actualmente se pagão nesta Alfan'IlIacs sedevem reputar pri'ilegiados além dos re- dega e'tão ..efundidos os antig'!)S direitos de diziferidos no capitulo 121 do OIe '010 foral. Digne,se ma e isa, e como novamente ficú ..ão em pleno
V. Ex. declarar-me a det'erminaçõcs de Sua Al- vigo .. os cap, 125 e 126 cio fo ..al, ·pa ..ece que só
teza Real a este respeito, para a fazeI' observar del"e'ri·a oonceder-~e o qur.· era cor..espondente á
l'eligios:, llIell te. Ocos Gunl'll(: a V. Ex. Rio de .Ja- mesma sisa, po ..que. a dizima expressamente se
neiro, 6 (le Agosto de 1821, - Tlim. e Exm, SI'.
manda cob ..a.. naquelles capitulos. E pelo (Jue
Cohde da Louzã-Luiz JQsé de CarvallHJ e l\1ello,
respeita ii terceira quc'lão, que, nem os privileE dando'.e ri-~ta ao De. embargador Procurador giados declal'ados no cap. 121, nem out.. os alda Fazenda, respondeu: - DeI e·se observar o guns dCI erião sei; comprehendido': porque o dedecreto junto das Côrtes Gcrae~ cxtraonlinarias e creto não suscitou a obsenancia dos cap. 122,
constituinte., dndo em 28 de l\lnrço'do-corrrente
j 23 e 124, que tratão
uos lealdamentos e isenanno, a cerea das liberdades, isenrões e lealcJamen- ções dos p.. iI ilegiados, suscitou unicamente os
tos concedidos aos,moradOl'es de Li~boa pelos ca- cap. 125 e 126, que Iratão das pessoas não privipitulos 125 e 120 do furai da Alfandega da dila
leg"iadas, e até se..ia cont..aria Ií renova;:ão de
Cidade, a tavOI" igualmente' dos moradores des- de p.. h'il~gios al'lS p·l:Ínci.pios altamente pl'ocl~ma
ta do !lio de Janeiro, antes do all'ará de 25 de
dos, que a lei he iguql para- todus, que nenhuma
Abril de 1818, pelo qual se suspendêrão por es- pessoa ou corporação he isenta de pagar tribútos.
paço de 20 anilos essas iSl'nções e liberdades; ten- Vossa Alteza !leal deliberad o que fUI' mais jusdo- e cm ,'ista o espirita e o olJjecto do mencioto. Rio tle Janeiro, em 7 de Setclllbnl de 1821.
nado decreto, ~que .ão compi'chen ivás d.e hUIll -Caetan o Pinlo de Miranda l\1 ontenegro. -Luiz
e outros moradOl'es, e qlle, por isso mesmo, esta- Barba Alardo de Nlenezes. -José Joaquim Car'Tão em igual observancia ,a respeito de todos el- neiro de Campos. - D. João Carlos de Souza
les; de·ve-se, portanto, consulta-r a Sua Alteza
Coufino, - Qarão de Santo Amal'o. - Erancisco
Real ne ta eonfor.midade. O que tudo sendo visLopes de Souza Faria IJem-os. - Francisco Bapto, parece ao Conselho que o dec..eto de 2-8 de
tista Rodrigues. - Dr, Luiz Th.omaz Navarro de
Março do co ....ente anno não. deve, po .. o..a, ser t;ampos.
executado na Alfandega de~ta Cidade, em quanto
Resolução, - Como parece a'o Conselho. Paço,
as Curte positivamente não legislarem sobre as
em 27 de Setembro de .82 .. - Principe RegenAlfandegas do BI:azil, porqne nelle, em palavras te. - Conde da Louzã, 'D. Diogo de i\1enezes. muito expressa, só se comp ..chendem os hon ..aAcha-se o original no Cartorio ,actual no Tltesoul'líI
dos e leaes habitantes. de LisbmlJ, dcrogando-se
Nacional. .
pa..a e se e1l'eito, e não absolutamente, o § l° do
alvará de 25 de Abril de 1818. E posto qne ii
RESOLUÇAÓ DE 27
SETEMBRO.
primeira "i "la pareça que todos os honrados e
leaes Po ..tugllczes deverião ser alli "iados do mesManU5ccipto authenlrco.·
mo injusto gl'avame, todavia Dem os habitantes
Por aviso "da Secretaria de Estado dos Negocioi
da Cidade do Porto, a quem não se pôde dispuda Fazenda, de 16 de Junho do corrente anno,
tar a pTimazia em a nossa regene..ação politica,
mandou Vossa Alteza Real remetler a cste Confo ..ão do menos nomeados, nem se execu.ton a
selho, pal'a ser c(lnsultado ,_ o requerimento de
obsel·vancia. do cap. 82 do regiment.() daquella AlDomingos de Souza Coelho Caldas, do tbeor sefandega, Haverá I!azão e motivos justos pa ..a essa
guinte :~SenhoL - Diz Domingos de Souza COQlegislação particular r 'Fer;' eila sido extendida a
lho Calc1,as> Brigadeil'o Graduado e Thesoul'eiro
outra Alfandegas do Reino Uniuo·?
ão ahe o
Geral das T ..opas dest~ Cidade e Provin'cia, ((ue
Conselho, e POI' i so julga que o Juiz d'Alfandega
elle ~upplicante serve a Sl~a i\lagestacle ha 45 ando Rio lle Janeiro deve sobl"e'tar na iutelligennos, pois 'iue, entrando a servi .. em I :i?6 na exciã e applicação daquelle decreto, até que chegue
tincta Pro,vedol'Íq que foi da Real Fazenda desta
}lositil amente deliberação das CÔI:tes ~ (l a espeCidade, tem progressiv.amente continuado em
rança bem fundada de que nenhuma cousa que
rôr ju ta ha de esquecer aqllelle sabio COFlg..esso, • actual servi~o até o presente, com honra, zelo,
probidade e desinteresse, o que authenticamente
'enriril pa ..a obedecermo de boamente ii rigorosa
prova pelo instrumento junto da. sentença de 12
di po ição do sobredito §. I ° do alvarlL de 25 ue
de No,'embro de 1817, do Conselho da Fazen·
Abril por mai alguns mezes. Segundo este pada desta Cidade, pQ.r onde, na fórma das regias
recer e illtelligencia, julga tambem o Conselho
ordens, fez decrctar os seus serviçQ,s. E porque
desnccessario o tratar das outras que tões comth'erão os originaes documentos dos mesmos qUft
prehecdidas no officio uo Juiz (r Alfandega, porapresentou a Sua i\'lagestade, descaminho no ex.fIlie ella ó poderião terlugar no caso ·de se exepediente do Secretario de Estado, que eptão sercutar o decreto.
via. Thomaz Antonio de Villanova Portugal, sem
Pal'ece, p01:ém, aos Conselheiros Caetano Pin-
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que-se lhe deferisse a graça e remuneração que
pedia, em altenção aos seus ser iços,. de huma
pen ão em sua vida de 600:t/J r . annuaes, com
sobrevi vencia por Eua morte para sua mulher e
iiUla: vem, elle snpplicante, novamente cheio ue
humildade e e'peraQça!', a05 pés de VOósa Alteza
Real rog<Jr-lhe qlle, em allençãll aos 45 annos
de serviço já deoret<Jdos, oomo mustra pelo documento junto, se digqe copcedel'-Ihe a gl'aça,
que implora' da )l1encionaua pensão de 600:t/J rs.
annuaes em sua vida, com soliJl'evirencia á sua
mulher e fil1~,!, ex vide havei' não só deslas graça.s
muitos exemplos em igu<Jes circun tancias, como
ter sido e ta mesma' a pretenção que havia o supplicanle im~11)1 ado a Sua Mageslade quando l~e
foi,ão decrelados o seus sel'l iços, dos quaes nao
tendo sido remunerado, Ó lem lido o desprazer
de os ver desencaminh<Jdos, as 'im como o seu
respectivo processo; pelu que pede a Vossa Alteza
Real que, em attenção aos {15 annos em que se
tem empregado no J'!lill serviço com a.maior acti,'idade no desemp~)lho das suas obl'igações, se
digne sua alta munificencia concedel'-lhe a remonel'ução dos ditos serviços a pensão que implora
de <600:t/J rs. em sua vida, c()nl sobre"ivencia em
sua mulber e filha, visto os poucos bens que o
supplicante tem para deixar-lhe por sua morte
para a sua decente manuJenção. E. R. lU. - Domingos de Souza Coelho Caldas.
Mandou o Conselho que o supplicante ajuntasse
certidão do regi ·to geral das mercês, pela qual
constasse que não teve ainda remuneração dos
seniços de que se trata, ao que satisfez; e dando-se vista ao Desembar'S'ador Procu!" ador da Fazenda, respondeu;-': Como pela certidão junta
da Secretari<J do Registo Geral das l\lercês se mosIra que Ú sllpplicanle niiq teve remuneração alguma até ao presente dos serviços de .que se h'ata, e que constão da sentença ig1.!almente junla,
fiat justitia, acerca da pen ão que peJe em remuneração dos mesmos seniços: mandou depois
o sohredito Corselho dar vista ao Conselheiro
Fiscal das Mercês, e este reFponcJ.eu pela maneira seguinte: - Como o supplicanle, o Brigadeiro Domingos de Souza Coelho Caldas, tem
sen'ido ha 40 annos, -ou mais, sem interrupção-os
empregos da Real Fazenda, que constão da senlença junta, com honra, desinteresse e zelo do
l'eal serl'iço , e não tem sido remunerado, sendo
aliás rerf}uneraveis· os serviços feitos ú Fazenda
Real, e talvez considerados como de Tl'ibunaes,
parece estar o upplicante 110S termos de outel'
~quella remuneração que I1fe corresponder, segundo a tarifa praticada na Secretaria das Mel"
cês em casos e circunslancias semelhantes.' O que
tudo sendo visto, parece ao Conselho que obsta
a pretenção do Supl)licanle o decreto de 13 Je
Agosto de 1706, que declarou a quanlidade dos
serviços que se devem decretar para serem remunerados, e estes de que se trata' não entrão em
nenhuma dl's classes d.esignadas no mesmo decreto. He verdade que esta regra tem sido algumas vezes alterada, por- considerações que tal vez
se poderião applicar a favor do snpplicante, que
mostra,1 teI' servido pelo longo espaço de mais de

40 annos; porém essa consideração importaria
huma di pen a do sobl'edilo decreto, a qual entende o Conselho que por ora não póde ter. lugar, e por oul'ra p<Jl'le não se julga autorisado paLa a propôr .no seu parecer. Vos~a Alteza Real,
porém, resolverÍl o mais justo. Rio, em Iode
Setelllbl'o de 18~21. - Leonardo Piu heiro de Va concellos. -Francisco Baptista Rodrigues. - D.
Jo;io 'Carlos de Souza Coutinho. -D, Antonio
Coulinho le LencaslTI~. - Luiz Barba A1ardo de
l\1enezes, -José Joaquim Carneiro de Campos.
Resolução. -Como parece. Paço, em 27 de
Setemhro de 1821. - Com a ruhrica de Sua Alteza fie<J1. - Conde da Lomã, D, Diogo de Menezes. - A c!Ul-se o original na Archir;o actual do
Thes,!nn N«eional.
'
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Manuscripto nuthentico.

Bernardino da Costa l\1<Jrtins e ManDeI Weingarten, sobrecargas e interessados do navio GrãoPar"', vindo de Bengalla, requerem expondo
que, por motivos urgentes, tinhão ali carregado fa'Lendas e, tampadas, na falta ele fazendas brancas; na persuasão e intento de as vender em Moçambique, o que não puderão obter por causa
da monção que os impossibiliton de g<Jnbarem
aquelle portó'; perlião permi' ã'O para eL'em ad.
mittidas na Alfandega dest<J Cidade, não obstante
o § 34 do ai vará de 4 de Fevel'eiro de .8 LI. Informou negatrvamente o Juiz d'All'andega, dizendo que, ou o citado alvarú cleveria ser derogado,
elU nenhuma excepção se deveri~ fazer a beneficio
de partjculares. Respondeu favoravelmente o
Procurador da Fazenda, justificando a sua opinião com a conducta inculpavel dos supplican~es
e com o exemplo de igual dispensa concedida a
a favor de João Alves da Silva Porto. O Conselho julgou inadmis~ivel a pretenção dos supplicantes por ser contra a lei, que he igual p<Jra todos,.e por ser esta mui. necessaria para favorecer
o commercio nacional, e com particulal'idade o
de l\lalabar; que, como allegão não ter dolo, poi.s
era sua tenção fazer a permuta daqueJlas fazendas
com escravos em l\'loçambilJue, cujo porto não
podêrão ganhar, como mostra vão de hum protesto que ajunt:írão, de"ia o direito dos mesmos
supplicante's ser instl'Uido, vcntilado c julgado em
Juizo competente com audiencia fiscal, e de qualquer a quem interessasse na forma da lei. O Conselheiro Caetano Pinto de iHil'anda'l\1ontenegro
foi da opinião contraria., julgando estal'em os
supplicanles nas circunstancias de obterem a sua
pretenção. Rio. de Janeiro, 29 de Agosto de
1821.

Resolução. - Não tem lugar, visto ser contra a
. lei. Paço" 1 o ele Outubro de 1821. - Com a
rubrica de' S,ua Alteza Real. -Pedro Alvare,s Di·niz.-Aaha-se 1to·Liv. 10 de Reg. de Consulta. rJ,o
Conselho da Fazenda, a fl. 194 e 195.
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Coll.

n~nz.

Antonio Lui~ Pereira da Cunha, do Conselho
de Sua lHagestade, DesembaJ'gador do Paço e Intendente Geral da Policiá, etc, Faço saber aos que
o pre ente edital virem, qlfe, tendo os negocios
politicos do Rcino Unidg de Portugal, Brazil e
Algarves tomado a melhor face e consolidação
po sirel, para conseguirmos os hcroicos fins de
nossa regeneração nacional, especialmente depois da feliz chegada de Sua Magestade iI leal Cidade de Lisboa, aonde so)enmcmente jurou as
bases fundamentaes da nossa liberal Constituição,
unindo cordialmente seus reaes sentimentos ao
voto geral da nação; parecia que nada mais tinhamos a desejar senão o glorioso resultado de tão
alta empreza, de que jil principiamos a gozar seus
aprecia veis beneficias. -i\las sendo assá' constante,_pelos papeis avulsos que diariamente appare~
cem nesta Capital, que ainda se não dissipou o
cspil'ito de inquietação com que algumas pessoas
preocupadas PQr mal fundados motivos não cessão de excitar nos animos dos cidadãos pacificos
huma desconfiança que, apesar de ser desmentida pOI' factos demon~trados, faz toda,;i<) vacillante aquella boa fé que reinar eleve em nossas I:eciprocas obrigaçõ~s e officios, e que rege o systcma constante de hum Governo franco e "ig'ororoso; sou, portanto, pela terceira vez, obrigado,
em desempenho do meu omcio, a recommendar
aos habitantes desta Cidade que otlçãosómente a
voz ela verdade, e se não deixem fascinar com disCurSos temerarios e opiniões indiscretas, remo,.endo de si suspeitas sem fundamento, seguinda
unicaménte o caminho da honra e da execução da
lei, que he o primeiro dever do cidadão hones..
to. Refiectindo, sobreluelo, que, havendo nós dl':positado em mão de n05SOS U.eputados de Côrtes
aquella porção de poder q.u.e, por hum indisputavel direito nos compete, e cuja somma constitue a soberana autoridade de legislar" que estão
exercitando, devemos t,'anqui!lamente esperar
ele suas luzes e virtudes que, empregando suas
l-aboriosas fadigas cm prol ec,mmum, nos pr9porcionem, pOJ.' mejo de huma Constituição [iberal,
os bens a que aspiran:lOs~ ani I'elando-nos ás grandes nações do mun.<Jo, e adquirindo novamente
a con ideração, fJUasi extincta, que he lievida ao
nome portuguez. Não vacillemos em no, sos passo , sejamos ,rerdaàeiramente constiLucionaes, e
não pert\lJ'bemos nossa paz interna com invectivas odiosas e dignas da execração publica, peles
males incalculaveis a que nos podem precipitar.
T ada temos que reçear, parque a nossa causa be
sagrada, e por isso apoiaria pelos mai. sol,irlos
prineipios da razão e da justiça, dimanadas da
,Divina Pro"iriencia. Sustentemo firmemente nosso jUI'amento, e estreitemos os viuculos que nos
]'igão a no ·so irmãos de Portugal, de quem somos verdadeiro de cendentes; nossa união fará
a in veja das outras nações, pelas vantagens que
no sa hella situação nos oll'erece em ambos os
hemi pberias para nossa futura grandeza; entretanto que se nos dividirmos, seremos.reeluzidos aO

mais deploravel e mesquinho estado, excit311do
por nos'sa culposa eouducta so}JTl! nossas cabeças
é da nossa descend'cneia os castigos do Céo, o despreto fIos mais homens, vindo por fim a perdermos a cathegol'ia de nação, e a sermos em retalbos a preza dos estrangeiros. E quanelo appareçã qnem queira alienar-nos de nossos nolfl'es septimentos, desviando-nos da estrada da virtude
qiJe heroicamel'ite tril hamos, esconjuremos coritr-a suas surpl'ezas-e 'maquinações, deiendendo até
éo:n apropria .,.ida nosso systema constitncionaf,
repetindo com inflexÍl'el euthusiasmo, vil'a a nos·
sa Santa Religião, "ivão as Côrtes, viva a Constjtuição, viva moRei Constituci,onal e soa Real
Familja, E para que cheg'ue ú noticia de todos"
fiz o presente edital nesta Cidàde elo Rio de Janell'o f aos 5 de Outubro de 1821. - 4ntonio
Luiz Pereira da Cunba..
PORT ARIA DE

4 DE

OUTunno.

Man·uscripto nnthentico.

Hei por bem fazer extensivo ás banelas de mu~
sica dos Corpos de Infanteria de linhadestaGuarnição o mesmo plano de regulamento determinado pelo decreto de I I de Dezembro rle 181?,
para as bandas de musica dos Corpos da Divisão
ôe Portugal aqui destacada. Carlos. Frederico de
Cáula, etc. Paco,4 de Outubro de 1821.-COm
a rubrica do Pl'incipe Regente. - Carlos Frederico de Caula. -Joaquim de Oliveira ilhares,
Ajudante General.
'ALVA.RA' DE

6

DE OUTunno.

IIhnnscripto aulhcn lico.

Eu o Principe Regente faço saber que, conformando-me com o parecer da Mesa do .Qesembalr.
go do Pa~o, interposto na cunsuILa a que se procedeu sobre o requerimento de José da Si! va Alves, por' si, seu filho Evaristo da Silva Alves, e
seus e cravoZ Serafim, Albino e Agostinho: hei
por bem, por minha immediata resolução de 4
elo mez proxilllo passado, tomada na referida consulta, conceder ao sobreditn José ,da Silva Alves
rcvü:ta elos autos crimes, em que contende com
os herdeiros de D. Clara Hosa do Sacl'ameilto;
pelc que mando ao Regedor da Casa da Supplicação, ou a quem seu cargo senil', que faça rever, o sobreditQ feito peles Ministros que para issb
nomeaI', aos quaes ordeno que assim o cnmprão,
e serú Escrivão o da casa, eumpl'Índo·se este alvará como nelle se contém. Rio de Janeiro, 6 de
Outu bro de 1821. - PIlINClPE. - Com os registos

competentes.
pnOVIsÁo DE

8

DE OUTunRO.

Mannscripto nuthentico.

D. Pedro ele Afcantara, Principe Real do Reino uniao de Portugal, Bl'azil e Algarves, eta.
Faço saber a vós, Ou vidor da Comarca do Rio
Grande do Sul, que:, sendo-me presen~e o r~q\Ole
rjmento de Joiio da Cru~ Brapa, COflt~®.' e Dis-
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de Janeiro, em 9 de Out~bro de 1821. -João
tribnidor do Gel'aI da yjlla uo Rio Grande, em
que se queix'a de haver o Juiz ue FOra d, m~sma Carlos Corrêé\ Lemos, no impedimento do ConVilla arrogado a si, tanto as di tribuiçõos como t-ador Geral, a fe7. escrever. - Conde da Louzã
D. Diogo ae r,lenezes.-ExlraJlida do Liv. de Reg.
as contagcn. dos autos processados no Juizo Pride Ordens expedidas á Ju,nta da Fazenda das A lavath'o dos Orlão , e bem assim nas justificações,
gõas, a [l. I L~ v.
a ref(u~rjmento de partes, quando se querem Jespachar com o respecth-o passaporte, do que tem.
resultado a elle supplicante grave prejuj'zo nos
RESULUÇÃO DE 10 DE OUTuBRO.
proventos do dilo seu omcio, pedindo por isso
l\1anuscl'ipto al1thenl"ico.
providencia para ser restituído ilquellas attribuições.na forma da lei; e vist q a in l'ormação que
>
i\Ialaquias José da Silva, Antonio Gonçalves
de vós se houl'e coai a resposta rio Juiz ,le Fóra
Pereira e Antonio José Fraga, requerem pedindo
supplicádo. obre o que tudo foi oll\'illo o Deo cu,rn primento e execuçãn elos decr'etos (le 24 de
sembargador Procurador ela Çorôa e Fazencla:
Julho 'do pre ente anno, pelos quaes e lhe fez
.hei por bem declarar que, sendo expressamellte
mercê de Guarda do' umero d'All'anrlega de ta
disp<lsto na ordenação elo Beino; IiI'. 1°, 'til. '!,,5 c
CiJaele, vagos pela ausencia de José Maria Dual'9 1 , que í!s distribuillões e'contadorias 'dos feitos
te, Joãô Dias Ribeiro e Jcfsé Bernardino de Arauproces;;ados, ,assim nos Jui1JOS do Geral, como
dos Orl'ãos, Rertencem nos Distribuidores e Con- jo, Representa o Escrivão da Fazenda: -O Guartndores das CJd~l!es e filias, e que só no caso ele das da vigia tI'Alfandega de'ta Citlatle tem numelell'itimo imp"uimento- destes Omciaes 'ser v,il'ilÕ, ro certo, e por isso sc lhes tlú a denominação de
seus omcios as pcs oas de ignauas na mesma or: Guardas do Numero, que "em a ser Guartlas 01'denação do Reino, ou na fall,a dos ditos om- dinarios, em contraposição dos Guardas substisupra, que o Jlliz d' Alfande"'a nociaes no Districto, e nos casos expresso em di- tutos .chamados
,
"
rcito, poderi,õ servi r os J Ilhe ; lIe 'Portanto a fica IJ1tel'rnamente, na falta daquelles, par'a não
padecer
o
scrviço.
A
vagas
que
ultimamente
e
pratiea em contrario reprov~da e abusiva, como
Y.eriflcilrfio
haver
dos
ditos
Guarda
01'
linarios
01,1
foi terminantemente decidido pelo alvará tle 26
do numcro, segundo informa o De embargador
de Abril de 1816. que removeu tOdil a questão
que se pos a suscit'll' acerca das ill,quiridorins ~ cio Pnço, Juiz Ja dita Alfandega, no eu- omcio
contagens IH) Juizo dos Orlãos. O que me parece juoto de 21 do corrente Julho, são tres que impaiticipar-vos para vossa i~telligencja, e para que media~amente farão proviu s em Caetano Ignaassim se observe cnmd hei declarado, fazendo cio Rangel, Francisco da Cruz Franco e Joaquim
Jo é de Almeida, aos qnaes se tem j,) expedido
regi tal' esrn no competente livro da OU"'Ídoria,
provisõe '. Responde o De 'embargador Procuráe dando-me conta dc a:sim o lIa ,'erdes cumpl'Ído.
O Principe Regente o mandou pelos Ministros elOI' da Fazenda: -Deve-se ,'erifil:ar n mercê c.onabaixo assignados, tio Conselho ele Sua l\lages- ferida nos suppiicantes dos officios de que se tratade e seus Desembal'gadores do P~o. Joaquim ta pelos tres clecrétos juntos, os quae forão pro-José da S'ilveira a fez no Rio de Janeiro, aos 8 de "itlos por tempo de hum' nnno pelas provisões
Outubro de 1821. -Jo é Caetano Pinto de 1\n- juntn do Conselho, sem terem baixad(l ainda ao
mesmu ConselJ'lO os referidos decretos, Joga que
drnde a fez :escrever. - Lucas Antonio Monteiro
de BarroS'. - Cl.audio José Pereira ua Costn.-;- ,findar o t,empo de hum anno, .pOI''1Ul: foi cada
A cILcL-se a /l. 57 v. e 58 do Liv. 5° de Reg. das Or- hum dos S~rventuarios 'provido; tendo-se isto
dens que se expedem pela lI1esa do DlJsemba7'go do em-lembrança para não e concederem novas pro"j ões de prorogação da ditas senentia , e lePaço.
vando-se isto por consultã ú pre ença augusta de
Sua Alteza Real, se assim parecer ao Conselho.
PROVISÃO DE 9 DE OUTUBRO.
Parece ao ConsellJo que, achando-se j! pro"idos
o tres lugares de Guardas do Numero, que vaManUSC1'ipl"O aulhentico.
gilrão pela auseneia de Jo é Bern3'rrlino de ArauO Conde da Louzã D. Diogo de i\Ienezes, etc.
jo, José Maria Duarte e João Dias Ribeiro~ quan,Faço s~ber á Juntn da Administração e Arrecada- do baixill'ão os t1'es decreto juntos, pelos quaes
fôra Vossa Alteza Real en'ielo de fazer mel'cê
~ão da Fazenda da Prul'ineia das Alagôas, que,
liendo pl'esepte á Sua Alteza Rea) o Principe Re- dos mesmos lugares ús pe oa nelles designado •
como e mostra das informações do· Desembargente a conta dessa Junta (lo l° de Fel'ereiro 40
.anno pas ado, na ,qual expõe a uifficuldacle que gador Juiz d'AIf'andega, e da tres provi 6es tamtP.JTI encontrado na cobrança do,imposto das se - bem iuntas, não podião os mesmos reaes dccreIDnrias, paI' ignorar quaes 'ão as dndas na com~ tos de 24 de Julho ter o seu immcuinto e devido
preben ão, do Di tricto dessa Provincia; e con- cumprimento, por se não "crilicarem mais as vaformando-se com os pareceres que houverão, ha gas-ela'1uelles lugares, o que se considerou e vio
por bem ordenar que' a Junta exija a necessarias na execução do cumpra-se dos referidos clecretos,
clarezas par'1 esta cobl'nnça 'dás Camal:as respecti- pela re.presentação do Eserivão da Fazenda, e que
nestas circunstancias parece ab mesmo Coo elho,
vas, e da Secretaria do Governo de Pernambu,co. onde devem existir registadas todas as ses- conformando-se com a resposta do Úesembargamári.as. O ~ue se participa ii Junta para sua in- dor PrOC\1l'atlor da Fazenda; que a mercê confetêIJig.encia. AgostinlJo Nunes Montez a fez no Rio
rida ii l\1.alílquias José da Sib'a, e'outros, d'osrc'fOMO 111.

58

.

ANNO DE 1821.

230

feridos omcios j{1 pl'o"idos P0l', tempo de hum anno, so deve vcrificar logo que findar o tempo de
seu provimento, pOI' terem hlln) direito perfeito
e competentemente adquirido das lias tempol'aoeas sel'ventias, e não pódl: sei' da intenção de
Vos a Alteza Real prej udicar a tcrceiro. Põe
tambem o Conselho na ua respeitavcl presença
que a demora da execução deste negocio tem sido
a precisa para melhºr eon hecimento da pretenÇ<lo
e ju tiça tIo supplieante. l\landar'ú Vossa Altcza
Real Ob!'etlluo o que lhe parecer mais justo. nio,
em 8 de Outubro de 1821.
Resoluçilo, -Como parece. Paço, 10 de Outubro de 18·u.-Com a rubrica de Sua Alteza
Real. - Francisco José Vieira. -Acha-se no Liv.
1· de Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda, a
{l. I 97 e I 9~:
POnTARIA DE
Regi~l.
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das Mercl)s.

Manda Sua t\lteza Real o Principe Regente, pela 'Secretaria de E tad'o dos Negocias do B.eino,
participar ao ne,gedor ua Casa da Supplicação que
lhe foi presente o seu omcio de 9 do Cilrrente;
com a relação dos Desembargadores da mesma
casa, tanto cITec(i vos como doentes e impedidos,
fazendo "er o inconveniente, que não pode remediar, de se accumularem em bum individuo dill'e"Tentes commissÕes. E to rJ1ai1 do cm consid.eração r
O que no dito omeio se expõe: ha por bem que
o mesmo Regedor, por não ser po ivel augmental' jú o numero dos Desembargadol'e , distribua
os trabalhos pelos que estão em efi'ectÍ1'o ser",iço,
ele quem Sua Alteza Real espéra zeloso e diligente desempenbo, até que e possa dar o con veniente remedio: e mandando outrosim recommendar-lhe que pl:oeure manter ~emp re o decoroso ·re peito devido ao l\1agistrados, e a que se
lhes falta em licen.eiosos req"erimentos, allegaçõe
de parte e çle Advogados, faz<tndo-Ihes impô( as
penas da lei, e até mandando que se não aceitem
nem ajulltem aos autos petições o.u alleg'ações que,
não forem concr.bidas em tenpos comedidos;
por quallto os que tiverem justa· razão de queixa
contra qualquer lUagistrado, tem meios competentes de a formal', dedarando· o~ factos em que
forem aggravados, mas nunca por meio de palaYl'a vagas e indeterminadas, que só servem para
injuriar os I.\'lagistraelos, e não pal'a se t9mar por
cllas cO'lbecimentt) da conducta dos mesmos Magistrado , e fazer-se ás partes a competente justica. Pa!:lcio do Rio de Janeiro, em ~o de 00. t~bl'o de 1821.- Francisco José Vieira.
PROVISÃ.O DE
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D. Pedro de Aleantara , eté. Faço saber a vó ,
,llllz i1c. Fóra, Vereadore e mais Oillciaes da CaJl\ara da Villa le San~a Maria de l\:Iaricá, que,
. enelo-me presente o requerimento feito em nome dos moradores dessa Villa,. em qne -se quei-

xão de ter sidp consll'angidos p.eJo Juiz Álmotacé
á observaneia da postllra acordada com manifesta
irregularidade cm acto de vereaçãó, de I I de Novembro elo annfl proximo passado, a qual lheS'
;mpu'nha o onus de coadjuvarem a abertui'a da
bana da J,agôa Jessa Villã, contra o costume antigo de ser ó aherta pelos Pescadores della; e
"is1o o refJllerilllento que estes tam1Jem lherão
pugilando pela Gonservação da.dita postura, cuja
reforma a1:JlIelle 1l10radore- supplicão, obre o
que tuclo informou o Oul'Ídor dessa Comarca"
com audiencia do Juiz Alm'otacé supplicado, e
l'e,pondeu o Desembargador PrócUl'adol' da Corôa e FaLCnr1a: hei por bem, telldo em vista a
disp{)sição da orcl. do li". I·, tit, 6G, §§ 28 e 29,
cbmbinacla com a outra orel. do meSITlQ li v. til. 58
§ 17, declarar por nuf.la e de nenhum "igor a
reCel'ida post)lra, por não ter sido feita com exacta obsel'l'ancia ua Ic'. 'Pelo que vos mail "lo procedais a huma no"a postura, com presidencia do
Juiz de' Fóra, qlle .naguella 'nãu foi ou vi do , Clfffi
assisteocia dos cidadãos que tem, servido na go. "erllança, e mais holJ1enit bons d'O ConselllO, na
fórma da cit,Hla orel. do li". l~, til. 66, § 28, 'e
com au':liencia ~e hllllS e outros supplicantes, que,
por serem partes não t<-r!lõ vai o', O que a sim
cumprireis, fazendo regislar esta no respf'cti""O lino dessa. Clamara. O Principe Re~'ente o
maT]uou pelos Ministros ab;\ixo assignado~, dn
Conselho de Sua JUagestade c seus Desembargadore' d~l Paço. Joaquim José da Silveira a fez no
Rio de Janejro, aos 22 de Ou(ubro de 1821.Jo é Caetano de Andrade Pinto. -Antonio Hodrigues Velloso de Oliveira, -Claudio Josó Pereira da Costtl.
pnovlsÃ.G
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. A Jllnta da Fazenda Publica .desta Pr0vincin de
Minas Geraes faz saber ao Dr.,'Juiz ele Fóra, Inspector da IIHenelencia ela Co marca ue Villa nica,
qlle, .havendo cessado, ppr ordem do Governo
Pro,'isional ela mesma Pro vincia, a compra elo
ouro em pÓ c barras que neila' se fazi;; p"or ccnla
da· caixa central do Banco do Brazil; o mesmo
Goyerno, querendo providencial' por meios adequados o extravio cio OUl'O e·os incoovenienles
que podem seguir- e aos proprietarios e faiscadores que necessitão elespender em bre,'e o propucto que vão extrahindo da terra, sendo o seü
mais importante fim conciliar a hum tempo os interesses da Fazenda Publica com os dos l\Iine~ros
e os da PrOI'iocia em geral; tem em eonseqn I b
cia determinado que se ponha em execução o sei>uintc:
(Iue se reforcem e refol'mem as casas
da Permuta em todos os lugares desta Comarea
que tiverem mineração suillciente; 2·, que o dito
Juiz de Fóra ln pedor nomêe para Permutadores pc soas de secon hecida probidade, abonação
e intelligeneia do ouros do seu Districto; 5·, que
os fundos para o troco da permuta deveráõ ser
sempre metalicos", na fórma que para isso lhe?
remetter a me ma'Jllnta; 4·, que oouro, que ate
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aqui se pagava a 1;jj)200 j'S., d'agora cm diante
seja pago aI :tj)500rs., i to he, aquelle que, puro,
fôr reconhecido sei' do toque de 22 quilales rara
cima, descontando-se 1I0S mais inferiores 70 rs.
cm cada hum quilate, de sorte qüe.o reconhecido
de 21 quilatês se troque por I :tJ:;!13o 1'5. cada hu·
ma oitava, e o de 2Q quilales lior 1;jj)'5Q.O rs., egt~indo- e esta proporção com os mais baiXos ~o
ques; 5°, que os Ensaiadores ministrem escabs
para o Perfiutauores não lerem desculpa alguma nas prej uizos que causarem·; 6°, qne de todo
o ouro querecolhercm ú lntendencia, ,'encerúõ·de
commis ãó 1 por cento, pag'o na mesma Intendencia a quarleis, para o que re01elterúõ os ThesOUl'eiros ti ,lunla touo o trimestres, eom :\'re- '
messa, a conta do que li;'l'ren). vcneitlo para a dita
Junta remetler a impOl'lancia della; 7°, que ficaráõ os mêsmos permutadores respon avei pela
quebra do OUI'O na fundição que.exceder aquella
iudispensavel, e q'ue se !'econhecer procede de
uesmaze!lo, mú·fé ou impericia; 8°, que o The-'
soureiro da Intendencia, além dos mais cargos,
deve lambein ter o de permulador franco a toda
e qualquer quantia que lhe le\'arem,. sem mais
yeucimento algum, dcvendo para is o te!' buma
conta separada com a ua permuta; 9°, que fica
livre .!lO Mineiro trocar o eu omo nas casas de
permuta, ou fumfi-Io, pagando, como (l'aIHes, o
(Iuioto, para levar o resto fundido em barras, no
caso que não queira ,'endell ou trocar, o que, porém, serú obrig'ado logo que haja casa de moeda
na Provincia, porque então del'el'i! troca-lo- por
moeda de, quro, devendo o 'dito Inspector infol'mar de pes aas idoneas para se lhes encal<regal'
a compl'a das banas li I'l'emente oll'erladas; 10°,
que deve logo, com o fuudo da permuta que existe ne.sa Intelldencia, sorlir os pel'mutaUol'es e.
propôl' com lempo, se fór necessa 'ia, a remessa
de oulra qualquer qtl'a11tia, a fim ue que não haja
falta alguma na permutas; 11°, que o ourO,que
cada hum permutario trouxer ou reolCtter Ú Intendeneia, deve ser aberto e pesaufJ Ú vi5ta do
Inspector, Ensaiadores e Fundidores, põ,lra se reconheceI' de sua pureza, qualidade e preço da
compra, do que fa1,endo-se carga explicada no
liHo competente" se passarú a fundir ii vista do
me~mo Inspeclor e do Permutador, se esti I'er presente, ou de pessoa a quem nomear, para depois
de' fundido ~e conhecer se houve ou não prejuizo
além do I'azoavel, e dar ne 'se caso o ln pector as
pro"i1encia necessarias e determinadas pelas ordens anteriores; 12°, 'que os permutadores devem
remelter com o ouro, lacrado e pesado, á vista do
conductor, huma lista dos preços, peso e pe soas
a quem comprou as diversa's quantidades, dando
conta tambem dos' accrescimos, que quasi sempre resultão das muitas partes pequenas, unidas
em hum só peso; 15°, que todos cs mezes se 'de'l'e
recolher á lntendencia o ouro permutado, e reforçar com novos fundos as mesmas casas; 14°,
que, faltandb o fundo, se póm.e aproveitar toda e
([ualquel: quantia de outros recebimentos das cobranças das rendas publicas que se arl'ecadão na
Intendencia, declaran'do-se no livro da reeeit a
Eahida 11a dita quantia, e forman~o-se a carga na •
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conta dos funtlos da permuta, remeltendo- e ú
Junta as compelen.tes clare'la ; 15°, (lue todos os
lres mezes, na forma do estilo, se de I'e fazer a
remessa das barras ú Tbe ouraria Geral da Provincia" enl'i'anJo as relações e halanços recommenJados, em os quaes se explicarú quanto trouce
cada hum permutario, e preço da troca, e liquido
depois de fundido, e o f.undo que lhe fieou em
ser; 16°, que, havendo cessado na Proviucia a
intrõ'uncção das notas do 'BaRCO a troeo do ouro
(unico molivo porque gira vão ) devcnrlo as- que
existirem erem realisadas pelo mesmo Banco,
que a troco deHas rec,ebeu jú o ouro, C na fÓI'ma
das' ol'(lens fica d'ora em Jiante prohihido nas
The ourarias ubaltel'Oas o aceilarem, e Dotas, devendo examinar-se, ao tempo de reeeber-se esta
ordem, a que exi tem nessa Intendencia e íl0S Registos respectivo, para se fazer dcclaração nos
linos de receita, dando-se parte i! mesma Junta
para ficai' sciente do computo-qlle bom'er nas di-,
tas notas, determinando-o assim ao Regis~os e
mai Tliesoureiros des-sa Comarca; 1:;;°, querendo
qnalquer pessoa troca,r a sua barra de ouro, francamente se del'erú fazer a troca' pelos fu.ndos da
pem uta ou das cobl'ànças, fazendo-se,nos livros
da l'ccerta declaração da especies que entrão e
sabem do (lofre, e que se deve pralical' em todos
os anigos d'agora em diante; ISO, que odos os
tres mezes o dito Inspector de"e dai' balanço aos
çofrcs da lntendencia, revendo as contas e os fun-'
dos existente, rP,ITIettendo o dilo_balanço ú 111esma Junta na fórma determinarla; 19°, que, á excepção dos artigos, aqui transcripto, e deve em
tudo o mais seguir para a permuta as in5trucções
de 8 de Novembro de 1808; 20·, que, pam a
prompta circulação das permutas, o dito DI'. ln veutoc represente as praças militares que lhç fõrem de mais necessarias, para a mesma Junta da
:Fazelida o 1 épresentar ao Governo Provisional'
que, fióalmente, deve fazer constar por editaes '
e~ toda a Comarca o novo preço do omo e o methodo da permuta, fazendo venÍuanto serú pernic.ioso á Prov;ncia a continllac~o do extravio, remettendo o dito Inspector á mésma Junta todas aqueUa
idéas que Ule parecerem interessantes ao melboramenta de~ta permuta, ao interesse da-Fazenda Publica, dos Mineiros e da Provincia. O referido DI'.
Inspector assim o terá entendido e farú executar,
com:> muito se'recommenda, e se e pera do seu
zelo e honra, A Junta da Fazenda.publica o mandou pelo Desembargador 1\1anoel Ignacio de Mello
e Souza, Membro do Governo Provhonal, Presidente da mesma Junta, e InEpector interino da
Fazenda Publica desta Provincia. Carlos José Alvares Antunes de Souza a fez. Villa Rica, 2{~ de
Outubro de 1821. -l\'~anoel José Monteiro de
Barros, no impedimento do Deputado Escl'ÍI'ão,
a fez escrever. - Manoel Ignacio de 1\1e110 e
Souza.
nEsoLuçâÕ DE
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Senhor. - Tendo-se aillxado editaes, na fôrma
oruenada por Vossa Alte:ta Real, em resolução de
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10 de Setembro, tomada em consulta deste Condo o espaço de 50 d:jas. Deve-se, portanto, proselho, de 51 de Ago to, annunciando que nos ceder efl'ectivamente na referida arrematação no
dia 17, 19 e 22 do corrpnte mcz, se arremata- terOlO prescripto por Sua Alteza Real, muito
·rião os salario dos trabalhos das capatazias d' Al- principalmente porque não se mostra habilitado
fandega, a quem por mcnor preço os fizesse, não . e admiltido o supplicado para lançar como era
se habilitou no espaço de 50 rIias pessoa alguma, indispensavel. -E entrando o Conselho em deepot+conse'luencia, ~bega(lo o dia 17, annunciado , liberação sobre este requerimento, e do de ,José
para a pl'imeira praça, compareceu Tbomaz Soa- Jgnacio da Costa Flor.iro, decidia por maiorida,
res de Ándracle e seu socio, oITel'ecendo~eu lan- de de votos no ,de José 19naciô da Costa Florim,
ço, de que se tomou termo. Neste mesmo dia appa- que satisfizesse a resposta do Desembargador
receu tambem neste Conselho bum requerimento Procurador da Fazenda,- não adriIittindo,o a lánde José Ignació da Costa Florim, negociante des- \ çal' nas capatazias pela falta -da apresentação de
ta praça~ pedindo habilitar-se para poder lançar certidões de corrente dos seus nadares com o Thenos referidos salarios das capatazias e mai con- sol,1l'o Publico,.e no 'de Thomaz Soares de Án1I'actos., mostrando-se logo des&lllbaraçado do drade se venceu tambem 'pOI' plural idade de voThe onro Publico com a ccrtidão do estilo, e tos, que se proc'edesse ú al'('ematação uo dia 2-2,'
oITereoendo por eus fiadores. Antonio Jo é da com .cujo deferimento não se podendo accommoCosia Ferreira e Manoel Caetano Pinto; seguia dar o Conselbeil'o Leonardo Pinheiro de Vasconeste requerimento a marcha Ol'llinaria, deferindo- cellos, pedio consulta, ao que lhe deferio, fazense qne inform.asse o CorretaI' da Fazeuda '. ao do-se isso tambem publico no de~pacllO. O que
que satisfez com a informação que sobe em seu sendo "isto, par~ce ao Censejh'o que a resposta do
ol'iginal.., dada no dia 19 do mesmo JIlez, segun- DlJ~embargador Procur.ador da Fazenda, com a
do dia di! praça, na qual ratificou o mesmo Tbo- qual se conformou, be justa e conveniente á mesmaz Soares de Andrade o seu lanco offerecido ma Fazenda. Be justa par ser fundada na realreso(neste mesmo dia se deu vista ,do ~'·equerimento lução de Vo sa Alteza Real., de lO deSeterubl'o pro- .
de José Jgnaeio da Co ta Florim ao Desembarga- ximo pa.ssauo, publiead~ no edital de 18 do mesmo
dor PI'ocnrador (Ia Fazenda, que não lhe sendo mez, 00 qlial se assignúl'ão os dias 17, 19 e 22
continuada enão no dia 22, nes e mesmo dia (já 40 r:orrente, para nelles se ultimar a arremataterceiro de 'praça) respondeu: - Como não se ção, e por consequenciã, se <> que de no"o premostra que os fiat1ol'es orrerecidos e lejão desem- tendia ser admittido não se achava ainda habiliparaçados de alguma divirla do Thesom'o Publi- tado no dia 22, del'ia imputa-lo ii sua negligencia., não lhe dàndo esta direito algum pa!'a se alCD, como devia o supplicànle mostrar por comI etentes certidões daquella repartição, não dere terar o que Vossa Alteza Real tinba. dete.rminado,
o supplicante ser adll1ittido entretanto a lançar no e que se til1ha feito constar ~o publico. He con.contracto de flue se tl'ata, - Neste mesmo dia 22 veniente ú Fazenda, porque os preços dos trabaapresentou Thomaz Soares de Ándrade o reque- Ibadores da capatazias reduzidos ii metade dos
rimento, que original tambem sobe á pre eoç.a da tahelfa organisada no Thesouro Publico, são
de Vossa A.lteza Real, pedindo a realisação da ar- tão razoareis que até muitos negociantes os o[erematação naquelle dia, por ser o da ultima pra- recêrão particularmenre ao licitante Thomaz José
ça annunciada; do qual deu vi ·ta ao Desembar- Vianna, o que foi causa de se não concluir a preterita arrematação; ora, seDdo os preços núlito
gador ProeUl'ad,/I' da Fazenda, que omciou : He ioadmis i"el a pl'eLençãn do supplicado, Yist<l l'awaveis, COi cluida a afl'ematação naqueJ!e dia,
que, tendo ordenado S.ua Alteza Real pela soa c@ncluia- e á despeza quP. est:1 fazendo o Thesollfe,al re 'olução cl~ Iode Setembro pl'oximo pas- 1'0 Publico com os trahalho das capatazias, consado, tornada nacon ultajunta;quc seultima se cluia-se a suo rc"ponsabilidade pelas fazendas dea al'rematallão do contracto de qne se trata nos sencaminharias·, e concluia-se li graDcle intriga
,tl'es dias declafado o o edital j un~o , que são os que ha tanto tempo tem demorado e desembara-dias 17, 19 e 22 do 'coneote, não se promptifi- çado a execução de huma 11li. Julga, port~nto, o
cou o mésll10 .supplicado com '9 sua competente mesmo Conselho que a arrematação se del'e con11abilitação, comparecendo apena no sobredito siderar concluiJa e ultimada no llia 22 do correndia. 19 do conente com o respectivo requel'irnen- te-, cortando- e C,om a e~pada da ju~(iça est nó
to para er admittido, em apresentar babilitados gordio, se não se abril' nova porta Ú mesma intrio fiadore offere idos com as competente certi-. ga, Vo. a Alteza Real delibel'aril'o que lhe paredões, de que não derião cousa alguma á Fazenda cet' mais justo,. l)arece, porém, ao Comelheiro
do Thesouro Publico, o que não se podia promp- Leonardo Pinheiro de Vasconcelios qne, do indetifical' no curto espar-o que mediava entre aquelle ferimento ou 'inaumissão de José Jgnacio da Cosc o presente rlia, Ul\, endo por is o attl'ibuil' a si o ta Florim, não só re ultava' prejuizo de terceiro,
mesmo ~upplicado toda esta negligencia, .pois que mas pri.ncipalmente ao serviço pnblico, por oão
o direilO não 50ccorre, nem l'a vorocesse júmais haver em praça outro algum licitante que di 'puao negligentes e ,de cuidados, muito mais em ta~se com Thomaz Soares de Audl'ade a menoria
hum caso eru que hal'ià termo prelixo e deter- do preço dos sen iços das capatazias ~ c que a falminado para e ulLimar a alTema~a.ção, e quando ta de não apl'esenlar o dito Florim as certidões
i ·to era con tante e mani resto pelo meucionado de corrente do Erario 50bl'e os seus fiadores orreedital, que Linhll ido affixado no dia 18 do so- recidos, não era bastante motivo para ser excluiredito !p.e.z de Setemb,ro ~ .e,.m ~ue tinha medi"a- do de lançar, por isso lJue ajlpJ.tava l). ~~ta per..
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lidão, em quanto·a el1e -Jicitant~ e sua assás coo5taote abonação dos fiadores 01l'er.ecidos, c podia
a'juAtar essas certidões que ·requeria o De. em bargador' Procuradol' da Fazenda, no outro dia, ou
praça, c mesmo até a entr'ega dl)alvarú de eorrer'; muito men'o aiteoção merecia a razão all'Ogada no requer'imento de Tbomaz Soar'es de Anelrade, de devei' efl'eetua,r-se a al'l'ematação naquel1e prefixo dia 22, por se ter assim annunciado nos edrtaes, na cnnformidade da resoluçãu de
V'ossa Alte7.~ ReaL, porque, dandõ-se, se preciso
!-Osse, conta porque se difl'eria a arrematação para outro dia, executal'a-se deste modo a oh,er<lna res::>lução, sendo esta. a constante pratica deste Conselh,o. ainda sem causa tão uJ'gente e de
tanto meliudre, como a que fica exposta pelas
circunstancjaó que a tem acompallhado, dcl"eririe a arrematação para outro dia, logo que as~im
par~ce a algUln Con·selheil'O, a beneficio da Fazenda, ou 11e requerido pelo Desembargador PI'Ocurador della. Por consequencia. lião podia o
mc~mo:CQnselheiro ,)onsentir em tal diJl'crimento
iem levar o negocio, ii presença de Vossa Alt..za
Real, e por isso I'I'JII1~reu a pre ente consulta,
porque com esta medida entende o mesmo Conitdheiro li H<lr-Se de toda a re ponsabilidade para
com Vossa A·lteza J{eal, c pôr a salvo este <';011selho dos atnques que soffreu por occasião deste
me mo negocio em diversos requerimcntos do~
negociantes dCSU,l pra. a f.eilos.ú Sua Magestadé,
~ póde <linda ;;ofl'rer com tal difl'erimento, allegando que se exclue hum licitante que se propõe
a faz.er os serviçus por menor preço cm c'omnJum
heneficio" para que Vossa AlLeza Rea-l se digne
Ile resolver como ruI' mais ju to. Rio, em ?.!I de
Outubro de 1821.-Barão de Santo ArnaroCaetano Pinto de Miranda Montenegro. - D. Antonio Coutinho de Lencastre. -LeonardQP~nhei1'0 de Vasconcellos. - Franci co Baptista Rodrigues, - Desembarglldor Llliz Thomaz Navarro de.
Camp<Js.-D, João Cados.de Souza Coutinho.,"
ll.esolu(.áo. - Como pal'eoe ao Cons·elho. Paço,
em 25 de Olltubre de 18?.1. - Com a rubrica de
Sna Alte~a Ileal. -Conele da Louzã/D. Diog~J de
Menczçs. - A-clta-se -o -original no .Canol'i() actual

tes pcrdêrão 20 e tantos contos de rs., por i so
pessoa alguma ainda 01l'ercceu lanço igual ao dos
supplicantes, por cujo motivo os ~u pplicantes,
querendo a deci-ão de ta arrematação para poderem dar as proyidenciab neces ';)ria , á fim da boa
administração, 01l'e~ecem pelo dito contracto o
mesmo por que tinha iúo arrematado o trieunio
passado, que erão 18'J:200-:t/J rs., accrcscentando-lhes nas conJições que, durante o referido
triennio de 1821 a 1823, os matadouros erúõ
conserval!os d? mesma rorma' quê ao pre. ente se
acLão, que 'vem a el' sc'lrnente os matadouros do'
C.ur'ral grande, e o outro ·na Cidade 01';), c ainda
que hajão diifcreutes talhos de cUI'lIe,'conltudo, os
lugares de matar os gados 'erúõ 'ómcnte os dous
que na pre. ente occasião se aohão, e porque isto
!le em beneficio da Real F.azenda, por Lso pede
a V,os a :\Iteza Real a graça de mandai' admiltil' a
dila condição, e que no Con 'elho da Fazenda o
ponhão em praça, e raçiio arrematar ao: supplicantes. pela rerel'ida quantia de 18í:?.OO:t/) r~" ou
a quem mais d,er. E R. ~1.-Ant()nio José de Brito.
Mandou o Con. elho que inrol'l:n<l~Se o Escrivão
I
da Fazenda, o qual sati,fez: - Senhor.-POI'
inlbrmação ao requerimento junto de Antonio
José de Brito e seus SOL:io', qlle prctenúem se
lhes faça arre'matação da cqlheita do imposta de
51's. em libra de carne verde de "<Ieca que se talha nos açougues d ta Cidade e ProlÍneia pelo
COITellte 'trie'nnjo de 18?.1 a 1823; I" proúuzo O
mésrno que já disse nas minhas anteceUI'ntes jnformações, de ?.o de Março e 19 de ~I aio cio COI'rente anno, eladas sobre identica pretençio dos
.supplicantes, cujos despachos aqui junto, P01'
instrucção de causa, r:: accrescento"que esta renda
se acha am~cta á admini tração e arJ'f:cadação 01'denada pelo Exm., .Presidentt: do Erario, egnndo consta do aviso de participação ao dito respeito dirigido a este Con 'elho, na data de I?. de Maio
deste me '000 anno, que levo ú real presença rle
Vossa AltczaRcal. R~n, ~?deSetombrode 1821.
-O E 'crivão da Fa' éjda., Joaquim José de íagalhães Coutinho.
E elal1Llo-se "ista ao Desembargador PrOCllJ'adOI' da Fazénda, respondeu: - Como os upplido Tltcsou7'O Núcional.
cantes tepl oifl)reeido ultimamente o mesmo preço porque foi aq'eOlatado este <:ontrac;to no ulUmo t\'ielinio, acllão-se uas circunstancias de eRESOLUÇÁO DE 29 pE OUTUBnO.
rem deferidos, correndo em pl1aça c te lanço 111Manuscripto 3l1thentico.
timamente e1l'erecido,' COglO já di~se nó meu omcio anwcedente., pois não ha incoO\".eniente algum
, Por aviso da Secretaria tle Estado dos ~egociàs em não ha,'erem mais do que os dous matadouea ,Fazenda, dc 6 cle Sétcmbro do pl'Ox-imo pas- ros que acl ualmente existem, como exigem Os
sado, mandou Vossa Alteza Reall:emetter a este mesmos suppUcantes por condição neste ~eu ultiCensr.lho, para se eonsultar, o ;:equ.eriroento de mo lanço. De,H-se, portanto, consultar Sua AIAntonio .lo é de Brito e s-eus s6cios, do theor :é- teza Real nesta conformidade. O que tudo send-o
. guinte: -Sen !lor. - Diz Antonio José dc Brito e "isto, pãl1ece ao Conselho que, sendo este r.equeI'ens socios, que elJc.~ 5upplicantes lançórão no Con- rimcnto idelltico ao que o sup'plicant(; apresentou
selho da Fazenda, no contracto· ele 5 rs. em !Jbra neste Tribunal, na se~são ele 28 ele Maio de ·te ande carne verde l]'Je talhar nesta Provinci~, que" no, c não tendo ~ccor~'ido então até agora DlU.no presente,-;e acha pelo trienn io de 1821 a 1823, danças de circunS,tanc·ias que alterem a o.pinião,
1'/0:000:t/) r" e não bavendo até o presente do Conselbo sobre esta natureza, fica claro que
quem mais tenha ofl'erecido, porque este eontrac- não dele merecer atlenção esta nova il1stan.cia do
00 o tt'ienniopas~atlo foi arrematado por I 87:?.00:t!J supplicante para e mandar abrir praça .e se lhe
1'5., e p:prque he bem notoçio que os arre~atan~ a~eitar o lanço q.ue nov,a.mel)te o.o:e.re,cc pO,l' e,st.l
'OOM,O 1J.1.
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renda, parecendo antes que se deve maOllar subsistir o despacho dado no sobredito t1ia, para se'
sustar pOI' ol'a ria arrematr.ção desta renda. 'Foma
o Conselho por funuamento deste parecer as mesmas razões que o determinárão a profedr o clespacho de 28 de l\Iaio deste anno. Andan e ta
renda em praça havia mezes, c o sopplicante, unico licitante, alleganclo per'das dos anteriores arTematantes, olTe!,ecia o preço ·muii:o inferior ao da
ultima arrematação. Por administração contavã·
legalmente que e.te rendimento não tinha uiminuição, e que estava segura esta ren la por meio
da arrecadação estobelecida pelo aviso de 1.2
do mesmo mez de Maio. Elll de entender que este
novo l!Inço do supplicante róra da praça se dirigia a empecer este mei'o pr'atico, muitas rezes
necessario para salvar os rendimentos pU'!Jlicos da
ambição do..; licitantes com a vantageJ'I'!. de se pn·
deI' "iI' no conhecilTlento do seu veruadeiro rendimento, o qne por mais de huma razão he con,-enieDte, necessario e util. E', íil'a!mcnte ,. se r'e'"
conhecia que este mesmo lanço, igual ao preço
'lla ultima arrematação, era nenhum, porque o
supplicante o fozia uepen.ler de huma condição
jnadmissivel por este Triuunal, selluo privativamente da cOOlpeteneia da Camar'a desta Cidade a
ceonomio e polieia rios tal li os e matadouros de gado, autoridade que a mesma Catitara, por bem do
po,'o, acaba de exercitar, como se vê :lo seu edi:
•tál de I:) do corrente. Por torla e la considerações, entendeu o Conselho (fue empregava bem o
seu zelo em suspender a eX!lcução do a"i o ele 12
UO obl'edito, na parle que mandava continuar
a andar em praça este rendimento, não ovstaote a odminisl.l'ação e~tabeleeido par'<l al'l'ecadqr.
Ainda ns im o entepde pelo bem ela causa publica; COD1ludo', Vossa A1feza Real resolverá o mais
acertado. Rio, 19 de Outubro de' I 82I.'- D. Antonio Coutinho de Lenc<'stre. - Francisco Bapti'ta Rodt'igues. -Dr. Luiz Thomaz al'alTO de
Campo. - Caetano Pin~?' Miranda Montenegro - Francisco Lopes III ouza Faria Lovato.
- José .Joaquim Carneiro de Campos. -D. João
Cario ele Souza Coutinho.
Resolução. - Como parece. Paço, em 29 de
Outubro rle J 821. -Com a ruhrica de Sua Alteza
Real. - O Conde da Lonzã, D. Diog~o de i\'Iell~zes.
DECRETO DE

.

29

DE oUTuimo.

r"Ianuscripto authcntico.

Fazendo· c desueeessario na actuaes circunstancias o lu"'ar de Vice-Inspector do AI'senal do
Exercito desta Côrte, que oceupa o Cor,pnel de
Artilh ria, Roymundo'Jo é da Cunha Matos, visto que o BrigaJeiro InspectaI' do mesmo Arsenal,
Franci co Ailtonio Rapozo, tem a sela cargo, não
so a in pecção das officinas pertencentes ao Viceln peclor, como a geral de todos os operarios' do
referi.do AI'senal : hei por bem abolir aquelle lugar
de VICe-Inspcctor, e por este motivo demittir
t1elle o m neionado Coronel Raymundo Jo é dq
Cunha Malo que o tem exereiJo, e de cujo erüç~ me dou por satisfeito. Carlos Frederico de

<:;anla, etc. Paço da Boa Vista, '29 de Outubro
de· 1821. - Com a rubl:iea do Priucipe Regente.
-Carlos Frederico de Caula.-Registv.elo n {l.
39 do Liv. 10 ele Reg~ ele Leis e Decretos.
PqRTARIA DE

29

DE oUTunRq.

"

il'Januscripto aulh.enlico.

l\Ia)ldã o Príncipe negente pela Secretaria de
Estado dos Negocios da Guel'ra que' a J unta da
Fazenda tios Arsentles do Exercito,' l' abricas e
Fundiyões não satisfaça- a reqnisição alguma de
qualquer outra repartição qne não seja expeélida
pela refel'Ída Secretaria ae Estado, d'lvendo a
.Junta fazer scicnte de tuelo ao Brigadeil'o Inspector dos me. mos Arsenacs, a quem compete exclusivamente' superintend.er em todas àS officioas,
tomando eonbeeimento Jo que nellas s() executa,
e pora qne um. Paço, ein 'l9 de Outubr'o de 1821.
- Cal'1os,FI'ederico de Gaula. -Acha-se a fl· 75
c 76 elo I.:iv. n." ,Li" de. Reg. de Portal'ias dil'igidas ti
Junta da Fazenda do A I'senal do Eliel'cíto, Fabricas
e Fundições.
DECRETO D~

31

I?E oUTunM.

eoll. Broz.

Tendo as Côrtes Geraes e Extraordinal'Ías da
Nação Portugueza assignado, pelo decreto de 7
de J nlho deste 'ln no, .para Q Rei e Familia Real, a
dotação conveniente, na conformidade do anccionauo no' art. 52 da bases da Constituiç,io,
de,tiuànrlo p.ara mim a Casa de Bràgança, cujos
renllimentos se muoclirrão entrar no Tbesouro Puo_,
blico de Li;;boa; c rendo cu quanto he eresc:id'a
o despcza qne ainda faço-ú custa da noção, quando lhe fallão as rcmlas neces arias para upprir
mais urgentes preci ões, a que tanto desejo acudir por todos os mopos possiveis: hei por bem (Iue,
desúe o 10 ue ,Dezembro em diante, se me entl'egue" pelo Thesoul'O Publico-do Rio de Janeiro,
para todas as despezas da minha casa, é\ quantia
men.al lle 9: ?00:tiJ rs., que não excederá no anno
a renda dd ,sobredita Casa de Bragança; e para
meus dous filbos !,oo:tiJ rs. cada mez: e bei outrosim por bem qlle, des.le ent<io) se não pague
mais por nenhuma repartição aos criados de meu
eITecti vo serviço, p.()rque uca a meu cargo o seu
pagamento, e que todos os mais criados que são
d'E1-fielmeu Pai o Senhor D. Jo~o VI, e que actualmeote percebem os C'us ordenados pelo Thesouro Publico, de"end... aliús ser pagos pela dotação do Rei, e não pela nação, percehão, da data
deste cm uianre até que eu receba pre<tisas ordens
do mesmo Angusto S.enhor so~re este objecto,
metade do que "encerem pelas repartições 4a
Ca a Real no Thesouro Publico, porque a privacão da totalidade dos seus veneimen tos os redu~iria' com crúeldaue a desgraçada, indigencia.
O Conlle da Louzã, D. ,Diogo del\'lenezes, etc.
Paço, cm 51 de Outubro de 182J.-Com a rubrica dq Priocipe Regente. - Francisco José
Vieira.
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Manuscripto aulhenti<:o.

'Tendo-me representado os Minisll'os e Seaetados de Estado da' di:lrerentes reparrições que,
nas circunstallcins actuaes dns rendas publicas em
<Iue se f'a:t i':ldispensavel a economia mais seyera,
pedia o exemplo e a jl1stiça que se diminuissem
os seu ordenados, ainiJa-ql1e se não podessem
igualar aos dos Secreta rios de Estadu que se:vem
eui Lisboa, por serem mais crescidas as del;pez(>s
em sua sustentação e trato, pela notoria carestia
de todos os g'eneros .nesta Cidn,le: hei por bem
que os ditos Ministl'o~ e Secr'etarios de Estado,
em lugar de dez mil cr,uzarlos que até agora' percebião,. venção daqui em diante oito mil cruzados ómentc. O Coude da 'Louzã, D. Diogo de
Menezes, etc. Paço, em 31 deOutubro de 1821.
- Com a rubrica do Principe Regente. - Francisco José Vieira.
• '

.

DECRETO DE

31

DE oUTunRo.

gente. -Carlos FrecIerico de Caula. -:-Registada
a fl. 43 do Liv. Iode Reg. de Leis e Decretos .
1'0RT ARIA. DE

31

DE OUTUBRO.

l\lanuscripto aulltenticl.l'

Manda o Principe Regente, pela Secretaria de
Estado dos Negocios dJ Guerra, communicar ti
Ji1tent!cncia Geral da Policia, copia de parte de
llum offir:io que ú SUa real presença 'dirigio a
Commissão lilitar que.exerce o Go\'erno das Arma de, ta Côrte e ProlÍuCÍa, relativamente ás
pt'ovidenéias que a mesma Comml ão julga de,'arem-se tomar para evitar a continuação de desordens nas ruas publicas desta Cidadc pelos negr'0S capoeiras, e parecendo a Sua Alteza Real'
bem o J.lue a rcferida Commis ão aponta no citado omcio Ol'dena ao Intendente Geral da Polieia
quc expeça as ordens neces 'arias para se pôrem
cm execução os castigos corporaes nas praças publicas a todos os negro chamados cap,oeiras. Pa-'
ço, em 51 de Olltubro. de 1821. - CarlOs Frederico de Caula. ---! Nicoláo Viegas de Proença•

r

1I:lanuscriplo authentico.

,

Não sen do possivel, nas actuaes cil'cunstancias'
OFFICIO DE 5 DE NOVE~mRO.
do Thesouro Publico, eonLinual' a pagar-se por in,Manuscripto' auLhentico.
teiro todas as pensões, e devendo regular-se o
seu paga~entq de modo que, acudindo ás preciEm execução li portaria que recebi, expedida
sões ju 'liJs de todos, não falte a buns o que em' pela Secretaria de Estado dos Jegocios da GuerOUITOS abunda: hei por bem ordenar provis01,jara, nn data de 31 do mez passado, e a c<'pia de
mente que, da data deste em diante, se pagnem hum extracto de l1Um oillcio da Commis ão Milipor inteiro as pensões que ti verem sido- conced,i- tar que exerce o Governo das Armas desta Côrte-'
d'as em remuneração de serViços decretados~ se- e Provincia, e por cepias remetto a Vm. em nugundo as leis do Ileino, e igualmente aquellas meros 1 e 2, assignadas'pelo Ollicial Maior da S<r<lue não excederem a 150:t/) rs:- annuaes; que as creta ria desta Intendencía, Nicoláo Viegas de
pensões que excederem a dita quantia até 300W Procnça, ficarú Vm. certo dd' que determina Sua,
sati ,fação com 150;jj; rs., e as de mais de 3t1o:t/J Alteza Real o Príncipe Regente, respeito 11 conr~. ~c pas'uem com diminuição de metade, sem
tinuação de desordens praticadas nesta Cidade
exoepção de pessoa; e nesta e<Jnfol'O'\idade de"e~ paI' negros oapoeiras, para promptamente exerúõ regular-se ~s mencionados pagamentos até cutai' na par'l~ respecv,\'a ao seu Bairro e ao de S.
-que üTbesomo Publico se ache desempenhado, ou Jo é., que interinamente sene, e se entender~l
ú souerano Congres o mande o cOJ)tr~rio. O .Conoillcialmente com o COl'Onel Commandante da
de da Louzã, D. Diogo de Mcneze , etc. Paço, Guarda Real da Policia, para prestar a tropa pl'eem 31 _de Outebro de 1821.~COm a-rubrica dó cisa para a cxecução das,reaes ordens. Deo guarPrincip'e Regente. - I:rancfsco José Vieira,- de a Vm. Rio, 5 de ovembfo de 182I.-João
Ea;trahielo elo L~v. 7" de Reg. de Decret,os dos annQs Jgnacio da Cunha.-Senhor Desembargador Lui7;
de 1821 a Abl'ilde 1825, afl. 3.
de S01)za Yasconcello ; Juiz do Crime do Bail'l:o,
de Santa Rita,.e interinamente 'de S. José.
Manuscripto auth~ntico.

Fazendo-se necessario substituir a Inspecção e
Direcção do Jardim de Plantas EX'oticas e Especiarias da Asia, estabeleci,do na Fazenila da LagÔa de Freitas, p.or pessoa qu'e tenha as circunstancias necessal'Ías para esta inspecção e direcção',
durante a ausencia do Coronel João Gomes da
Silveira Mendonça, que a exerce: hei por bem
nomear l}ara,o referido el}lprego ao Padre Frei
Leandro do Sacramento, Lente de Botanica e
AgrioultUl'a nesta Côrte, Carlos Frederico de
Caula, etc. Paço da Boa Vista, em 3'1' de Outu1>.ro· de 1)821. -Com a rubrica do-Pdncipe Re-

PORTARIA. DE

5

Manuscriplo

DE NOVEMBRO.
authe~lico.

Constando que na Junta do Arsenal do $x:e1'cito se fazem transacções de pagamentos com polvora" sem que para isso esteja autorisada pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guel'u , a
'quem.compete a fiscalisação das despez~s relativas ao Exercito, Fabricas e Fun dições: maoda o
Principe Regente, pela referida Secretaria de Estado, que a menciooada Junta dê conta, informando sobre a existeneia de semelhantes transacções. Paço, em 5 de Novembro de 1821.---'
Carlos ,Frederico de Caula. - Adia-se a fl· 77 II.
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do Liv. 4 de Reg. de Portarias" dirigidas á Junta da
Fazenda do A;rsenat do Exercito, F/lb1'icas e FunrLi,ções.
• DECRETO DE

9

DÊ.NOVEMBRO.

1I1anuscripto allth!Jntico.
I

.

·Havendo regulado o modó do pagamento, das
ensões, pelo de 51 de Outubro proximo pas~a":
do, e sendo muitas dellas pagas, não só pela' folbas da's Seeretarias de Estado, .como por divel'sas
reparliçõe • líouve por bem, pOI' decl'eto de hoje, que, ela dala elaquellc acima referidO' em diante, por óenhuma repallição se paga'sse mais pensão alguma, e só pelo Thesoul'o Publico, aonde
deverí"ão ser r.emettidas para e se fim com loela a
brp-vidade I'elaçõe exactas de todas ella~, acompanhadas rIos litulos po.rque forão concedidas. O
Conde da LOll7.ã, D, Diogo.de Menezes, etc, Paço,em9deNovembro de 182r...-Com a rubrica do Príncipe Regente.-Francisco Jo~\é Vieira. -Extraltida d'o Lh, 7· de Reg. de Decretos çtos
annosde 1821 a Abrit de 1825;afl· 7 V ' •
- DECJ\ETO DE

iO DE. NOVEMBRO.

l\1anuscl'ipto anthentico.

Tendo-se já, por decreto .de 24 de Outubro proximo passado, .ol·denado que o fOl'l1ecimenlo. de
forragens para a.5 duas companhias 'de ca"·allaria
do corpo da g.uarda da polioia fossé feito por arrelIlatação., como se mando'u praticar a respcito'do
primeiro regimento de ea,'allaría do exercito, derogando-se o disposto nos decretos ele 25 de Dezembro de 1810, e 12 rle OUlubrode 1812,pelos
quaes estava aqnelle fOl'l1ecimento a cargo elos
Capitães; e convindo iglJalmente estabele.eer hum
systema rl'gular para que aS referidas duas companhias sejão upprídas da quantias necessarias
para a remonta, ferr<lgen "curalivos dos c'avallos e concertos de arreios, de 'que semelh811temente e tavão incumbidos os m'esmos Capilães:
hei por.bcm que, pclo Thesouro Publico, se forneça d'ora em dianle ,lI Thes,oUl'al'ia Geral lIas
Tropas a quantia de I82.zt>80e I'S, mensalmente,
para ser appliealla ás rcl'cr.idas despezas, devendo
s.ta qu:'\nlia entrar no corre da AdmÍtli tração do
Corpo .da G ual'lla Beol da Polic)a, debaiXQ da
mesma respon abilidade ql,1e e .tú determinada para aquella aclmini tração. O Conue da Louzã D.
Diogo de Menezes', etc. Paço da Boa Vista,' em
Iode ovembro de 1821. - C"1ll a rubrica do
Principe Regente. - Carlos Frederico de' Caula.
Extrahida do Liv. 7· de .RPg. de Df.cretos dos allilOS
de 1821 «Abril de·182'5,afl. 6v,
.
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Jlfa·nnscripto all.lhcnlico.

D. P~dro de Alcan.tp.ra, etc. Faço sab~r a .vQs,
Juiz Ordinario da Villa de llezende que, em con.l1lta da 1\1e a elo De embargo do Paço, m.e (ai
• r'e ente o requerimen.to d.e Joaquim de SOUZ;l,

Francisco de Paula, João Rodrigues e Sebastianna Maria, moradores no termo dessa Villa, em
ql1e se ql1eixa,ão da il'regul1}ridade e injustiça
com.que farão obrigados a despejaI' as.terras com
9!!e mansa e pacificamente pQssuião na margem
do )lio denominado-Bananal- da parte do
Sul., se~do tal pl'Ocedimento moliv~do POI' hu,,.ma sentença cisei em acção"Commin ataria, .obtida
pelo'Alfe,rcs Pe~lro Man,oel das Chagas, que, .Lun- .
dando-se apenas' n'hum,a escriptl1l'a de compra
(',;Ie este fizera a ~1anoel Antonio da Costa de certa se m,uria, nenhum direito podia dar-lhe para
por semelhant.e meio expulsar áos supplicantes
das sQ-brcditas terras, qu elles e seus pais, o~
primeiros po.voador~s daquelle sertão, lIa 40 annos tinhão , com taoto custo e trabalho, arroteado e culLhado s.ero, ,opposição ou reconhecimento
-alg.ur;n.; implorando por i~so o serem restituidos
II p.osse das mes.maS terras, de que t'ão desapie-.
dadamcnte 1'01';';0 esbulhados. E tenllo consideração ao referido, ii informação 'lue se houve do
Ouvidor da CoO(arca 'do Rio de Ja]letro, que,
mandando.ou"il' ao suppl'icanle 'Pedro Manoel das
. Chagas, nenhuma resposta apresentou e ao mais
que se expôz na mencionada consulta, acujo parecer me con formei, tenuo sido nel!'a ou vide o
Desembargador Procurador da Corôa e Fazenda~
houve por bem., por minha imrnediala resolução
de 1.7 de Setembro do correnle ann<1, decidir
que os supplican;:es de"em s,er restiluidos áqueIlas su.as posses e .culturas, de que farão despeja'do,s, ,-isto as repelillas ordens regias muito re-'
centes, além dê ontras antigas, sobre a conser~
"?ção dos possuidores de semelhantes terrenos,
em quanto lião for.em ou vidos e convencidos peln.s fl1eios ordinarios, para os qnaes, portanto,
deve ficar.saL\·o ao Illesmo supplicado, Pedro Manoel das Chagas o direito competenle, não obstaote!l sobredita, senlença judicial em acção comminaloJ'Ía, çlada em 18 de Maio ,de 1818, a qual
pela sua nátureza não passa em julgado, não se
tenclo nella defendido os suppUcanles com a relevante matelo(a que me foi presente. em consequen.eia da sua falla de meios. Pelo que \'OS mando deis execuç'ão a esta minha reai resolução t<lo
inteiramente .como nella se contém. O Princi.pe
Rt:gcnte o mandou por seu especial malJdado
'pelos ~)inistros abaixo assignadoo, do Conselho
de Sua Magestade e seus Desembargadore do
Paço. JO<Uluim José da Sill'eira.a ~ez 110 Rio de
Janeiro, aos 12 de Novembro de 182 J. Desta
1:jj)200 rs. - José çaetal10 de Andrade Pinto a
fezescrever.~Dr, Ântonio José de l\liranda.iucas Antonio l\lonteir.o de Barros.
.'
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Manllscrip.to. a.ulhentico.

D. Pedro de ~.lca.nta.ra, Prinpíp.e Real do 'Rei,:.
Q.o Unido d.e Portugal, 13razil e A~gal'\'es, etc.
l\] ando a "6s, Ouvid.or da Comarca do Rio de
J.aneiro, suspendais o procedimento do termo
ordenado, em con~equenci.a d.o aviso regio de 22
de FeTereiro d<;> aon.Q prele.rÜ.o I}e 182.0,ra fp v,or
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de Marcellio'o Pinto Ribeiro, contra D, Anna Esmeria de Ponle e seus filhos, por se achar revogado o'lJIesml) aV'iso, pela minha real resolução
de 16 de Outubro proximo passauo, tomada em
consulta da l\1e'5a do Desembargo do Paço de 8
do meS/IlO mez; e outrosim, vos ord':lno reduzais
o negocio principal ao lenÍÍos cm q'ue se achava
por elfeito cla~ provi ões da sobredila !\lesa. de
2U de Novemhro de 1815 e 20 de Junho de 1818,
as quae~ se 'houv<1rão por obreptTcias e ~ubrepli
roias pelo mencionado aviso, ora revogado, ficaodo em consequencia as mesmas provi:~ões em
se.u inteiro vigor e observuncia. t:umpri-o assim,
fazendo registar esta nos c'ompelentes livros dessa
Om'idoria. O Principe Regente o manuou pelps
Ministros abah-o assignados, do Conselho de Sua
lHagestade c seus Oescmbargadol'es do Paço. Joaquim Jo é da Silvcira a fez no Rio de Janeiro, a
]9 de Nôvembro de 1821. -José Caetano de AAdrade Pinto a fez escrever. - DI'. Antonio José de
l\liralllla. -Lucas Antonio l\lonteil'o de Barros.
-,Aclzl-o.-se a {l. 62 do 'Liv.
cfe Reg. das Ordens.
que se t:xpedem pele! lIIesa do DeSel?lhm'go do Paço.
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Manuscl'ipt-o 3uthentico.

Manda o Príncipe Regente, pela Sec'retaria de
Estado dos Negocios da Gilerr'a, participar ú Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas
e Fundições, qne, ~nnuindo á supplica qne fez
subir ú sua real presença Manoel José Barboza
da Lomba, Deputado Contuclor; Sub' tituto da
mesma Junta: ha por bem que ella lhe faça abonar !l ajuda de cllsto, que lhe compete, de 50:t/J
rs. para molestia, e não a de 40, arbitrada por
despacho da refédda Jun ta, de 22 de Ago to de
proximo passar o, vi to que se ao Secretario que
não sub titue a Deputauo Contador, que não
tem voto como o supplicante, be dada a de
45:t/J rs. , como póde deixar de competir-Ihé os
50:t/J 1'5., correspondente aos Deputà"dos, em cuja
clas e estú collocaclo, pois ainda mesmo cOllsiderallo como Contador GI'aduado, ou como Deputado Supr<lnlll11erario, lhe pertence o mesmo vencimento de ajuua de custo, a exemplo do que se
pl'atica nas Secretarias de Estado, e ainda mais
no 1hesollro Publico, aonde os graduauos Tencem até o mesmo ordenàdo dos effectivos. Paço,
em o Iode Dezembro de 1821. - Carlos Frederico de Calda. - Acita-se a {l. 82 do Liv. tí de Reg.
de Portarias di7·i.gidas d Junta da Fazenda do Al'S~
trlal do Exercito" Fabricas e Fundições.
:RESOLUÇÃO DE
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Manuscripto authentico.

'Por aviso da Secretal'ia de E tado dos Negocios
da Fazenda; de ] 1 de Agosto do corrente anno,
mandou Vossa Alteza Real remetter ao Conselho,
para Sf!I' consultada com e[eito a repre entação
da Junta da Fazenda da Província de Pernambuc6-do tlleol' seguinte: - Illm. e Exm. Sr. - Apre'~OMO

III.
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sentado ne ta Junta o alnrú de 30 de Maio dn
presente anno, e tratando-se dã execução do, §
8" uo sobredito alvará, pelo qnal manda Sua !\lagesta de aholil' a imposição chamada ub idío militaI', lle 6!lo rs. por cabeça de gado vaoeum que se
pagava nas J?rovincias do Cear:'t, Rio Grande do
Norte, Parahiba e Pernambuco, occQrre a duvida
que, nesta Provincia ~Ól11entu se cobra sub idio mi:
litar na Villildo Hecife, Ciuade 11 Olinda c eus antigos termo , e na Villa de Goyana, antigamente
Capitania de Itamara'cú~ naqucllas a razão de 160
rs. pOl' cada huma arroba de carne que se 'çostuma talhar para consumo dos povos, e nesta a
razã{) de 320 rs. por cabeça cIe gado "accnIU que
sell1elhantemente se mata; e posto se iO'nore a
verdadeira causa da cIiversidaue de ta cobrança,
por não haver nesta J.unta noticia do titulo ou ordem que a pr,ecedeu, sabe-s , com tudo, que a imposição de 1601'S. l'ôra estabelecida pela Camara
de Olinda, entre os allnos rle 1650 c 165{" ela invasão dos Hollandezes, para sei' applicada ús despezas lla-guerra da Capitania, e he de suppôr que
pela me ma razão se estabelece se tambem aquella outra de 3201'5., precedendo talvez 'a divel' idade destas cobrancas do maior ou menor numero de tropa ou ~le fortificaçõe que cada hurua da ditas Camaras tinha a fOl'l1ecer.
estes
termos, c porque a imposição de 640 rs. indicada
no sobredito §, he mpito diversa da que se ane-,
cada nesta Provincia, n~o se atreveu e'ta Junta a
tomar sobre. i a deci ão de semelhante negocio,
parecendl)-lhe mais pl'lldente, e até do seu elevcr, pedir a Sua J)lagestade, pela intcrvenção de
V. Exa., buma nOl'a declararão sobre e te objecto, i~tó he, se se deve com en'cito entender geralmente abolido o ubsirlio militar, o qual con titue hoje huma das principaes rendas destla PJ'ovincia, seja qual fôr a qualidade da taxa ou imposto que, dcbaixo deste titulo, se cobra actualmcnte; c onlro im, se a di~posição do sobredi~o
§ se deve tambem entender extemiva a outra impo ição igualmente chamada sub idio militar de
160 1'5. por a_lroba de toda a cal'l1'e secca, vulgm'ment() chamada do Ceará quc se importa nesta
Pro"incia, cnja arremataçãu foi ultimamente ap~
provarla por provi ão regia, de\:) dc Setembro do
anno proximo pa sado, e ha de I1n,dar em 22 de
Junho de 1822. O que tudo leva esta Junta ~
presença de V. Exa. para que, fazendo-o pre ente a Sua i\lagestade, o me mo Augu to Senhor
se digne resol"er o que fÔI' mais do seu real agrado. J~ ta junta upplica a V. ~xa. a breve decisão deste negocio, para com tempo deliberar sobre as novas arrematações do novo imp.(lsto ,das
carnes verdes respectivas 'flquellas Villas e seus
termos, ol.de se cobra o referido subsidio militaI', ao qual tem até agora andado aónexa, cujos
contractos, que devem findar com o corrente anno, ainda não forão li praça, pela incerteza dc e
dever ou não contemplar aquella dita imposiçiio.
peos guarde a V. Exa. muitos annos. Recife, cm
Junt.a ele 9 de Setembro rle IS20.-Illm. e Exm.
SI'. Thomaz Antonio de Villanova.Portugal. Luiz do nego Barreto.-Antonio José da ~laia e
Silva. - Antonio Joaquim Eerreira de Sampajo,
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-Isidoro Martins Sorianno.-Alexandre de Souza Malheiros e Menezes. -Antonio JoséWencesIão Gaio.
Mandou o Conselho que se pedisse do ofllcio
ao Escri vão da Me a do Thesouro Publico informação sobre a dnTida que a este I'e peito se su,citára em huma das Capitanias do Nol'te, confinantes com a sobredita de Pernambuco, a qual
salisfez com o omeio que com esta sobe. E dandose "i 'la ao De embargador Pl'oclwador da Fazenda, re pondeu e 'le o seguinte: - Como se mostra pclo contexlO do ah'ariÍ de 30 de !\laio de
] 820, § 8", que Sua !\lage,tade hou,"e pOI' bem
abolir a inlp'osiçãO chamada subsidio militaI' de
64ll rs. por cada cabeça de ga,do vaccum lias Provincias, le que se lrata, ali declaradas, pois que,
pclas outras rendas do Estado tinha mandado
OCC01'rer iI de peza da tropa e milicias; he manire loque esta abolição se deTc eritenJcr comprehensiva d..qnella imposição de snbsidio militar que se achar estabelecida nas dilas Provin"incias, ainda qne não seja espl'cificamente elc
6401'.. , mas sim de 320 e de 100 r., visto que
não existe nem existi o jilmais aqueUa de 640 1'.'.,
designada e equivocadamente com' esta quantia
~expre'sa; pOl' isso que o espirito e o ~11l da referida abolição era aliviar os pO"os da menoionada
imposição e subsidio militar, pôr se ter mandado
occorrer ús de pezas das tropas e milicias por outra rendas do Estado. De,'e, portanto, tonsullar
a Sua Alteza Real ne ta conformidade.
O que ludo sendo "isto, parecI! ao Conselho
q,ue O espirito e 11111 do alrar:'1 de 30 de .!Uaio de
1820, no § 8°, foi eom efl'eilo o de aJliYiar os
povos daquella Províncias, igualando-os aos das
outras Provincias do BraziJ. Nas outras PI'OTincia paga-se hum roal por cada libl'a de carne
para o sub iujo literario, e mais 5 1'5. para fi 00vo subsidio estabelecido pelo alvará de 3 de Jun]lo de 1809' Em Pernambuco, além destes direito", paga-se mais 51's. em cada libr;a c)e carn e para o ubsidio mililar, a saber: na Cidade
q€ Olinda, na ViUa do Recife e seus anligo termo; em que h0je estão creadas as noras Villas
do Limoeiro do Pito d'Alho, do Cabo de Santo
gostinho, de Sanlo Anlão, dos Guaranhay e das
Florcs' na Villa de Goyana he o mesmo subsidio
de 320 I' • por cabeça de gado; as Villas de Igarassú de Serinhana e todas as das Comarcâs das
Alngôas, não ão comprehendida nesta contrihuição. Toda e 'tas desigualdades dos habilantes
,Te Pernambuco aos das oulra' Provincias, e delles
me mos en tre si, somente de desafeiçõe e queixa de, ião er abolidas. Não du vida o Conselho
que e la f e a 'mente da lei, alé me-mo on
C0111 rnai urgente razão, por carregarem sobr'e
llUm artigo de primeira lleIJessirlade, sempre mais
caro n!lfJuella Pro,iincia, por causa das scccas
que periodicamente tem de-truirlo as fazendas de
gado, e pelas maiores contribui ões impostas na
ame, não devendo aquella cau a necessal'ia ser
a"''''I'avada por esta. Mas, :linda que não po a
ser oull'o o fim e objecto do oitndo § 8°, o q.naI,
a sim entendido, não -6 era muito justo, mas
até muito ~ccommod.ado ús circun. tancias dG tem-

fiO em que foi feito; tl)davia, como elle contém
hum manil'esto engano e el;ro ele racto, suppondo
que o ubsirlio mHitar em Pernamuuco era de 6{jo
rs, pOl' cabeça de gado ,'accum, quando em humas parles ho realmente o dobro, ou ainda mais
do dobl'O, em outras metade sbmente, e lIenllum
em outrás; julga o Conselho que 6 co!;npele ás
Côrtcs o l'azer a mesma emenqa e der;laração, por
ser hUlTIa pl'i vativ.a allribnição do Podcr Legislati 1'0.
_
VO'sa Alteza Real deliberará'o que houver por
bem. Âo Conselheiro Francisco Uaptista Rodrigues pa~cce o mesmo que respondeu o DesembargadO!' Procurador da Fazenda, com quem se
cOI1l'orma, por enlender que não he preciso emenda' na lei, quando o erro roi de facto e 6. "ontade legisladl)l'; e'slá con becitla pelo; §§ 7" e 8° da
mesnn lei pelas providellciasdeclaradas no n\esmo
§7 o tratal'-se de materia já executada no dilO§ 7. °
Ll-;lI ece, po.rém, aos Conselheiros D. João Carlos de Souza Cojulinho e José Fortunato ele Bri.1'0 Abreu Souza e l\lenezes qU€, aohando procedente a duvida posta pela Junta da Fazenda de
Pernambuco sobre a intelügellcia do § 8 do al"at·Ú dc 20 ele Abril de 1820, estando conrencido ele que he necessario huma declaração ao dilo
§, cuja declaração só pode ser fr.ita pelo Poder
Legislativo; julgão que esle negocio dcve ser
l'emeltido Ú Côrles Gel'aes e Exlraordillal'Ías, pa-'
ra que ellas dêm as proviÜencias que julgarem COI1"eniente , não eSlendendo O seu parecer ao meTeqiOlento e justiça ela aboliçãO do lribulo, porque só entrarião nessa discussão se fosscm con-·
sullados sobre 'a reforma ou altel'ação no sobl'edito §, o que suppõe te~' sido a intenção de Vossa
Alteza quando mandou que este Trihunal consultasse sobre a repre entação da rercrida Junla da
Fazenda. Vo~sa Alteza Real resolverÍl o que julgar mais cOlHeniente. Rio ue Janeiro, 23 de
Novembro de 1821. -Caetano Pinto de l\liranda
l\Iontenegro. --Leo nardo Pinheiro de Vascon ceI los.
- Dr. Luiz :rhomaz Navarro de Campos. -Jo é
Fortunato le Brito AbrelJ Souza e lIlenezes.Barão de Sanlo Amaro. - D. Antonio Coulinho
d·e Lencastre. - Francisco Baptista Rodrigues.D. João Car10s d~ Souza Coulinho.
I
Resolução. - Como pareee ao Couselho. Paço,
em 5 de Dezembro de 1821. - Com a rubrica de
Sua Alteza Rcal. - Conde da Louzã, D. Diogo
de Menezes, -A cita-se o original no Cartorio acttULl
do Thcsouro Nacional.
PROVISÃO DE

5 DE

DEZBlIfBRO.

l\1anllscripto alllhentico.

o Conde da Lõuzã '- D. Diogo de Menezes, etG.
Faco saber iÍ Junta da Fazonda da Provincia do
Pi;uhy que, sendo presentes a Sua Alteza Real o
Principe Regente os seus oflieios de 20 e de 22
de Dezembro do anno passado, acerin de huma
representação do seu Escrh ão Deputado, de serem feitos os pagamentos da tropa daqueJla Cidade 1)010 Thesourciro uos l\1iudos , na fórma do
que se pruticu em todas us Capitanias 3GnfJe niio
,
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ba ThesoUl'al'ia das Tropas, e nüo pelo Thesoureiro Geral ,da Junta, na forma que se pratica
nessa Provincia: ha, portanto, o mesmo Augusto Senhor por bem mandar escusaI' a. cre-ação do
lugar de Thesoureiro dos Miudos oa supracitada
Provincia, não contínuaado o mesmo Thesoure·ipo
Geral a pagal' á tropa e sua casa, cómo consta
do officio dito de 22 do refúido Dezembro,.o
(lue lhe be absolutamente prohihido , mas sim it
boc~ do cofre na Thesouraria Geral. O que se
part<icipa á Junta Nra que fique na intelligencia
de tudo quanto por esta se lhe onlena. Antonio
José Gonçahres ViIlela a. fez 'no Rio dc Janeiro,
em 5 dc Dezembro ele 1821.-João Carlos COl'rêa Lemos, no impedimento do Coutador Gerál.
a fez cscrcyer. - Conde da l,ouzã, D. Diog'o de
Menezes. -Extrahida do Liv, de, Reg. de Ordens
expedidas á JIl1'tta da Fazenda do Piauhy" a {l. 15 v.
l'OI\TARIA DE
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Manuscripto autheutico.

colooia dos Suissos, vencidos no mez de Novembro, que ora COI'l'e, e concluida esta distl'ÍbllÍção, de que o J'espectÍ\'o The onrejro ha de
dar parte pou escripto iI l\lesa do Thesoul'O Publico; leL'ÚÕ lugar alguns pagarnen I os atrazados pela fórma que se' enunciou no edital de 2 ! de Outubro llltimo. A TheslllUraria Gcral dos Ordenados
applicarú tambem para o comp'lclo embolso, a sim uestes, como das tença.s que di $crllJll respcito ao meJlcionado mcz de Outubro, toda as
quanljas que li,Je forem entregu'es pelo TbesQuPo, ,
procedendo depois dos pagamento das pensões
que pertenccl'cm ao correntemcz dfl No, embro, e
que por cssa cau·sa hão de scr classificada
a
coní'orll1iLlade do decreto de 31 do referido Outubro, e logo que lenha completado cslas despezas,
tel'úõ lugar s atrazàdo , com illtenção ii sua an,
tiguidade, advertindo que sc ha de dar prel'erencia iIs~ pensões daqlle\las pessoas quc, em observancia do cilado decreto, pas ão a ler diminuição
temporada na cobrança por inteil'o Jas que JJ1eS
ha "ião sitio outorgatlas. Esta mesm,a norma se hi)
de observai' com os ordenados c pensõe , cujo pagamento estej-a a carg'o da Pâgadoria do Thcsou1'0 Í' ublico, adop~ando- e para o futuro, em quanto não mellJoral;em as circunstancias actuaes, o
systema de pagar antes de tudo, pela obvia I'azâo
de conveniencia os soldos, pensões, montc-pios,
cbmmissariados e ~uissos que forem COl1Cel'llentes
ao mel. que tiver Hnalisado, e quanto ás tenças e
ordenados, o que fÓI' relaliyo ao pcnullimo, destinando-se em' cada mel. para all'azados destas
classes a maiol' SOll101a que [Ól' pos Í\'el ses...eg;.'lr
sem prcjui'l,o de outras desflczas assús <ItLendi"cis
e neccss<Lrias. llio de Janeil'o, 27 de Novembro
de 182I. -João Ferre-il'a da Costa Sampaio.Exirahida-do' Liv. d~ Reg. d(ls Porlm'ias, (( fi. 110.

Os C,ontadores Geraes do ThesoUl'o Publico fiquem na intclligencia do conteúdo no cdilal e
portaria inclusa;; por copia, a 'fim dc fazer examinar no acto de ajustameuto das cont~s dos Thesoureiros e Pagadores, a que se refere ,o dito
edital, se os pa(pmentos forão e1fecli vamcnt'e distribuidos pela ,ordem c~unoiada 11~ solJredito edital, devendo ca<la l1um cIos mesmos Contadores
Ceraes ITJcnsalménte participar ú l\lesa dp Thesouro Pu])ljco qual foi o resultado . d os examcs a
que a este rcsp'cito fizerão procedei'. Paço, em 5
de Dezembro de 1821.-COJ"Lde da Lou.zã, D.
,
Diog'o de Menezes.
Cop.ia. -O Thesoureiro Geral dos Ordenados,
Juros e Pensões fique na iotelligcncia do conteúdo no edital incluso, que se lhe rCTJ;lelle, para
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cumprir e fazer affixa& na porta da sua The ouraMau uscrip lo au l.hcn.lico.
ria, devendo exigir das pessoas que, a titulo de
Procuradores, sc apresentarem a cobrar, cloeul\laoc1a O Príncipe llegente, pela Secretaria de
mento por onue mO$trem residir acrtualmentc o Estado .dos Negocios Ja F.azcnda, (IDe, na Theseu constituinte nesta ';Provincia, o que porém ROl1raria Uór e Contatlol'ias ~el'aes d0 ThesoUJ~o .
se não il1tende com os atl'azat1os até Março do Publico, pl'incipie o trabalho do seu expedieBle
pres.ente anno. O mesmo Thesol1l'eiro dcntro dos úS'9 horas da manhã, aos dias que não _ão fe}Jrimeil'os 8 dias· de calla mez enviarú á respectiva riados, e conti,l1ue até as dlla" da tarde, e tabcContadoria Geral os tlocumentos concerncntes á lecendo- e o mais restriclo.ponto para todos os
despeza quc tivcr feito no IUCZ antecedenle, a fim empregatlos que não precncherem aR sobl'editas
de se examinar, não sómcute a importancia que 5 horas, cxceptuanQo o que, por ccrtidão, se 1110Sti"vel' eil'ectiyamente pago, mas tanlb~m a distri- h'arem enfermos, a qual se Je\'crú apresentar no
buição dos pagamentos conforme a lelra do so- momento em que se dê,parte de doentc e repetirbredito edital. Paço, em5 de Dezemhro de 1821. -5e;não só passados os primeiros 15 dias subsequen- Conde da Louzã, D. Diog'o ue Nlenezes.
tes, mas tambemno fim dc hum mel., para a visCopia, -Por ordem do JIlm. e Exm. Sr. Con.- ta dil ultima Sua Alteza lleal L1elel'lulnar o que'
de da Louzã, D. Diogo tle Menczes, L\1ini tI'O e Se- fôr mais just/): Paço, em 5 de Dczembl'o de 1821.
cretario de Estado dos Nflgocios da Fazenda, se -Conde da Louzã, D. 'Piogo de l\1enczes. -Ea;faz saber qué, do Iode Dezembro proximo em . trahida do Liv. Iode Reg. de Porta1'ias, a {l. 109 v.,
diante, nos pagamentos que se costllgla a fazer
pela ThesouráL:ia G~ral das T~opâs, Thesow'aria
PROVISÃO DE 7 DE DEZEMBRO.
,Geral dos Ordenaç1os e Pagadoria do Thesouro
Publico, se ha de impreteri velmente guardar a sel\lanuscl'iplO aullientico.
guinte escala: o dinheiro que a primeira das ditas
D. Pedro de AlcanLaI'a, Prinr.ipe Regcolc do
Thesourarias fôr recebendo se applicará para os
s'oldos ! pen~õe8 ,. monte-pios, commissariado e Reino Unido de Po.r~Hgal, :Braúl c Algarres, ele.
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Faço saber a vós, Officiaes da Camara da Cidade

cgotra elle pra feridos nessa Relação, ·na causa'
em que contendia sobre aposentadoria passí va
que Luiz de França de Ataide l\loscoso, Advogado de Provisão dessa Cidade, havia conseguido
em huma casa pel'tcncente a hum encapellado, de
(Iue o supplicantc he Administl'adol' vitalicio; pe·
·dia por fim ao mesmo L\ugusto Senhor se dignasse de declarar se os Ad vogados de PI'ovisâo deve·
ráõ igualar aos condecorados com gráos atademieos e formados, ~ gozar conjunetamente do
pri-vileo-io de apo cntadoria activa e passiva. E vista a informação, que a este re~peito se hou ve do
Desembargador Juiz dos Acordãos de que sc trata, com audiencia do supplicado por éscripto, e
a resposta que sobretut1o d~u o Desembargador
Procurador da Real Corôa e Fazenda, e te.ndo
consideração a que o decreto de 8 de Outubro de
J, que concede o privilegio de aposentadoria
ao Ad vogados da Casa da Supplieação, não he
applicavel aos Advogados das H.elações subalternas, ja porque os pri vilegios odiosos por direito
não se deve.fi' estender fúra dqs casos positivamente pre criptos,' já po'rque os Advogados da
Casa da Supplicaç50 tem outros requi itos e circunstancias que niío concorrem nos Advogados
das outras Relações, rlevendo ser impt'eterivclmente. BaGhareis formarias em hUlDa das facnltlades i uridicas, seudo pl'eviamente eX'amínad.os por
lição de ponto, na rórma determinada na ordeJlação do liv. 1~, til. 48, § 1°, e não-se admittindo jillnais Advogados de l)rovisiio, como se detémina no alvuril de 2{, de Outubro de 1815, accrescendo, que o Ad \'ogado supplícado, não tendo
alguma destas circunstancias, até mesmo não tinha provisão para ad vogal' ao tempo em que preten.deu gozar daqnellc pri vilegio de aposentadoria,
poi' que, sendo a prO\Í.ão que ha))a obtido da
l\lesa do Desembargo do Paço para advogar, pasada por' hum anilO, em 16 de Setembro de 1818..
esta"a eUe já findo, quando no mez de Junho do
anno proxilTlo passado de 18_20, requereu a antedita aposentadoria, ai\gravando cm 20 do mesmo
mez c anoo /por lhe ser (~esignada : hei por bem,
por mio11a immediata resolução de 29 de Outubro do COl'rente anno, tomada na refel'ida consulta, declarar improcedentes e de nenhum éITeito os acordãos de que se trata por estc meio, "isto que não compete algum outro recurso ordinario no Ga o em questão. O que assim havereis
por entendido, fa:t.endo regi tal' e~ta no eompetentc livro ,dessa Relaçl10. O Principe Regente o
que se expedem pela J1!Iesa do Desembargo do Paço.
mandou por seu especiat mandado pelos l\linistros abaixo assignados, LIa Conselho de Sua l\lagestade e seus Desembargadores do Paço. Joapnov~~o DE 7 DE DEZEltIBRO.
quim José dl,a Silveira a fez no 'Rio (le Janeiro.
aos, de De:t.embro de 1821. -J03é Caetano de
l\1anuscripto alühentico.
Andrade Pinto a fez escrever. - Antonio Rodl'ÍD. Pedl'.o de Alcantara, Principe Regente de gues Velloso de Oliyeira. - Bernal:d.o José da
Portugal', Brazil e Algarves, etc. Faço saJjer a
Cunba Gu mão.•e Vasconcellos.-Aclta-se a [l. 132
"ós Desembargador do Paço, Chanceller da Re- t'. e 65 elo Liv. 5° de Re~. das 01'dens que se .expeo
la ão da Babia,. que, em10-me presente, em con- dem pela lI1es(( do Desembargo rlõ Paço.
I1lta da !\lesa do De embargo do Paço, o reque·
rimento que a El-Rei mcu Senhor e Pai dirigio o
Coronel e Commendador !\lanoel José Villela de
n
Can,:aLho., .0 .qual queixançl.o-se de dous acol'dãos

de Goyaz, que foi vista a represen tação que dirigi tes ii Mesa do Desembargo do Paço, na data
de
de Janeiro do anno proximo pa sado, expondo que, preteííllendo o Vereador mais \'elbo,
Aurelio Caetano da Costa Peixoto, que Lhe pa·gasseis toda' as propinas que vencia o Juiz de
Fóra des a Ciclade, o Bacharel Lucio Soare Teixeira de Gou \ &a, cujo lugar, por se achar vago,
sub tiluia o dito Vereador, e tendo-lhes vós ç1efel\Ído favora,elmente de ·commum acorda, pedindo em officio a l1PPI'OY3Ção do Ou vidol' dcssa
Comarca, Antonio José Alvares Marqnes da Costa e Silva, c~te "OS resp('lndêra que, ha"endo pro"'isão para os Vereadores, como taes, perceberem
propinas, era sem questão que as podião lev3'r,
porém, que tlldo o que era pertencente ao lugar
de Juiz de Fóra , tanto de propinas, como de ordenado, não compelia ao Vereador que ser~ria
aqueUé"lugar por sua falta ou ausenci.a; resposta
esta que ,'ós analysaveis por "OS persua'dirdes que
ao Vereador que senil' o clito lugar de .Juiz de
Fór"" sempre que esti ver \'3go, bem que não pertença o ordenado, pertencem, comtudo, aI> pro- .
pinas e ajuda dc cu to, que ão pag-as pelas rendas da Camar:l; pelo que supplicav-eis a necessal'ia providencia pal'a este fim, tanto a respejto do
predito Ve1:eador, como de qualquer outro que
em futuro scrvir O referido lugal' de Juiz de Fóra pela sua vacatura, sobre cuja matcria tendó
em considerção o que informou o Desembargador Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda, rc pondcu o Desembargallor ~rocurador deHa, me pareceu declarar-vos: - Que o Vereado~ qUl: substitue o lugar de. Juiz de Fóra só tem em semelhante caso os [ructos dos trab'llhos, quc são as braçagens, e cousa alguma de ordenados ou propinas que fazem parte rlelle, e que são pri vati vas
do Juiz de Fóra, a favor de quc se concedêrão, e
não do lugal', quando se acba substituido. O que
assim havereis por entendido, fazendo registar
e ta no resJlecti \'0 li \'1'0 dess'a Camal'a. ·0 PriuciEe Regente o mandou pelos Mini tros abaixo
assignados, do Conselho de Sua l\lagcstade e seus
DesembargadNes do Paço. J.oaquim José da Silveira a fez no Rio de ,Janeiro, aos 7 de Dezembro
de, 1821. - José Caetano de Andrade Pinto a fez
e crever. - Bernardo Jo é da Cunha Gu mão e
Va concellos. -DI'. Antonio Jo é de l\liranda.A elia-se a [l. 65 c v. do Liv. 5° de Reg. das Ordens
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licença para continuar os seus estudos na Aula do
Commercio, cuja pretenção já tinha vindo acon·
Manuscripto authentico.
sultar a esta Junta, em 1.8 de Setembro ,do corSenhores Contadores Geraes. - Sua Exa. aca- .rente anno. Mandando igualmente Vossa Alteza
ba de det~rminar que'os empregados do Thesouro Real extranhar a este Tribupal a delonga das suas
Publico que andarem frequentando os estudos da informações em grave prejuizo dos requerentes.
Mandando esta Jl.!nta que o seu Secretario 'inforAula do Commercio não sejã6 comprehendidos no
masse,
assim o praticou, expondo: - Que, em
ponto, que se mandou estabelecer, durante ii
horas proprias das liçõas da sobredita aula. Em observancia ao despacho de 5 do corrente, proferido sobre o requerimento de Procopio Alarico
10 de Dezembro de 18~H.-~osé Caetano Gomes. - Ea;ti'ahida do Liv. Iode Reg. de Pgrtal'ias, Ribeiro de Rezende, tinha a honra de informar a
Vossa Alteza Real, que, mandando Vossa AIa fi. 111.
te\;a Real, por portaria de. 16 de Setembro do
corrente anno, que esta Junta houvesse de
'PO,RTARIA DE 14 DE DEZEMBnO.
consultar com eITeito o que p.al'ccessé sobre o
l'equedmcnto do mesmo Procopio Alarico, em
lI1a~uscripto authentico.
que pedia l/ten,Ça para poder entrar diariamente
Tendo' chegado ao conhecimento 'de Sua Alte- na sua repartição depois de ndar o estudo d' Auza Real o Principe Regente, que a Junta da Fa- la do Commercio que andan frequentando. Manzenda dos Ársenaes do Exercito. Fabricas e Fu'n- dou esta Junta, no dia 24 do'mesmo mez, que o
'dições, em cumprimento da resolução de 25 de
Deputado Contador inform.asse", o qual assim o
Setembro llroximo passado, sobre consulta de pratieon, infol'Olando no dia 25 do mesmo mez,
12 dll dito mez, a que procedêra, em consequen- e requerendo que o supplicante mostrasse pricia das representações do GovernadJ)r da Forla- meiro por documento achar-se matriculado e freI za de S: João, e informe do Intendente do Ar'"' quentan do os estudos' d' Aula do Cornmercio, cosenal do Exercito a re'speito da pol vora existente mo allegava, cuja informação, sendo apresentada
naque1la fortaleza, expedir,a ao dito Governador nesta Junta, lhe foi determinado, por despacho
}1Uma provisão, na qual, depois de ter satisfeito, de 213 do mesmo mez, que o supplicarite satisficomo cumpria, a primeira parle eçonomica que zesse ao que exigia o Deputado Contarlor, e que
tocava á slla competencia, passou mui precipita- não cuidando, o supplica.nte até hoje em s:ltisfadamente a tomar tambem sobre si a exe(;ucão da zer áqnelle despacho, se lhe não tinha por isso
segunda parte da mesma real resolução, q"ue lhe decidido a final o eu requerimento para subir por
não competia, reprehendendo o referido Gover- consulta, como de,'ia. Por cujo motivo esta Junta
nador por fiscalisar em objectos que lhe não per- não tendo por fórma alguma retardado os seus
tencia: manda Sua Alteza Real, pela Secretaria despachos sobre o requerimento do suppli'Cante,
de Estado dos es-ocios da Gue~ra, advertir 11 como acima se mostra, mas sendo este unicamenJunta da Fazenda dos Arsenaes do Exercilq que te o que tem moti vado esta delonga, por não ter
use de toda a circunspecção no exeroicio de suas- , apresentado .até hoje a certidão requerida pelo
atribuições, e que.jámais lhe aconteça ap'plicar a Deputado Contador pat:a comprovar a existencia
seu arbitrio as resoluções de Sua A-lteza Real, de· dos seus estudos e aproveitamento, sem cujo co"endo conheéer que não era da intenção do mes- nhecimento seria imprudente conceder-lhe tal limo Senhor que a mesma Junta se ingerisse a dar cença; depois da mesma Junta aceitar respeitoJ'eprehensões' aos Officiaes !\rilitare~ ê Governa- samente a reprehensão que Vossa Alteza Real lhe
dores de Praça, que são sugeitos imm,ediatameote manda dar, não póde, comtudo, deixar a mesa autoridade militar que exerce o Governo das Ar· ma Junta de levar á presença de Vossa Alteza
mas, por cujo orgão he 'que Sua Alteza Real cos- Real o seu justo' resenlimento de ser castigada
tuma transmittir as suas orde.ns respe'cti"a~ áquel- sem razão e sem justiça, á vista unicamente de
]es Oflíciaes e Governadores. P-aço, em 14 de hum simples e falso requerimento do supplicante,
Dezembro de 1821.-Cal'los Frederico de Caula. sobre que ella não foi primeiro ou vida, como pa- Acha-se a fi. 85 v. do Liv. 4 de Reg. de Porta- , rece'justo, ou para se justificar da arguição que
7'ias dÍl'igidas d Junta da Fazenda dos A,r.enaes do se.lhe fazia na pre ença de Vossa Alteza Real, ou
Emel'cito,
Fabricas e Fundipões.
para !lntão ser legalmente punida ~e o merecesse;
,
l'orrando, por isso, a mesma Junta, a Vossa Alteza°Real, que, por effeitos da sua indefectivel jusRESOLUÇÃO DE 17 DE DEZEM~RO.
tiça, SI; digne resolver sob.re o reque\'imento do
supplicante o que parecer Justo, a fim de que a
lIUnuscripto authenticó.
mesma Junta possa fazer regi. tal' á margem do
Senhor. - Por por.laria de 28 de Novembro regiitó da referida portaria da Secretaria de Esproximo :passado, expedida pel~ Secretaria de· tado aquêlia ulterior resolução, que Vossa. Alteza
Estado dos ·Negocios da Guerra, mandou Vossa 'Real houve por bem dar sobre esta JIlatena. He
Alteza Rea\ que esta Júnta da Fazenda dos Arse- o que ~ ta Junta pó,de informar a Vossa Alteza
naes do Exercito, Fabricas e Fundições deferisse Real que p:tandarll como fôr justo. Rio de Janeio requerimento de Procopio Alarico Ribeiro de 1'0 :4 de Dezembro de 1821. -Manoel Carneiro
ltezende, Pratican te do ·AlmoxarifadO deste Arse- de'Campos. - B.ernardo José Serrão. - 4nt onio
naI, fm que renova a sua su.pplica para obter Caetano da Silva.
p()nT AnIA. DE
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Resolução. -A Junta deveria lógo informar que , R~solufão. - C.<!lllio parece. Paç~, em 20 ue
o l'e<[uerente não cumpria, apresentando-lhe a Dezembro lIe 1821. -Com a rubrica de Sua Atteza Real.:""'- Francisco José Vieira. -Acha-se no
c~tidão le matricula na Aula do Commel'cio,
sem a quaL não' tinha lugar a ,graça que o reque- Liv. L. de Consultas do Conselho d'l Fazenda, li (l.
rente imnlol:ava, e de que se não fazia credoi',. 198 e v.
de,'endo, portanto, ser despedido do lugar de
:Praticante. Paço,. I? de Dezembro de 18~ 1. -:PROVISIo DE 2lJ. DE DEZEilIDRO.
Com a rubrica do Principe Regente. -:-Carlos.
Manuscripto 'authco tico.
Frederico de Caula.
0

o Conde da Lolizã, D. Diogo de Menezes, etc.
Faço s<fber á Junta da Fazenda Publica da Provincia de Pernambuco, qlle, mõstrando ne te
Maouscripto authentico.
Thesouro Publico o Paure José Felix de ~loraes,
Vigario Colla:1o da Freguezia de S. Pedro Maro CapÚão Mór João Pedro Fiuza Barreto e seu til',
havê-lo Sua Alteza Real o Principe Regente
irmão o Coronel Jeroni01o ~luni7. Barreto requedispensado
rle pagar a pensão annual de 150:t/)
rem, expondo que, na habilitação que se acha
procedendo pelo Con elho da Fazerida, a fim de' rs., impo'ta para a Fabrica da ll,eal Capella desmostrarem serem bisnetos de Jerónimo l\luniz ta Côrte: ha, pOL'tanto, o lDesmo Augusto Senhor
Barreto, Fidalgo Escudeiro da Casa de Sua lHa-' por bem o mandar participar ii Junta para sua in:"
gestade, se-lhe exigem ua Real Junta da Fazen- telligeneta. Antbnio José Gonçalves Villcla a fe7J
da os alvarás originaes; e pedem á SuaI Alteza no Rio de Janeiro, em 24 de Dezembro ele 18~ 1.
Real o,Principe Reg'ente sé digne manda{passar de- João Carlos Corrêa Lemo~, nu impedimento do
creto de dispensa da exhibição dos ditos documen- Contador Gel'al, a fez eSCi'e er. - O Conde da
tos, e que na Real Junta da Fazen.da se proceda LOllZã, D. Diogo de !\Ienetes. -Extraltida elo Liv,.
na justificação, suppl'ida a falta dos proprJos do- de Reg. das Ordens expedi'das d Junta da Fazenúa do
cumentos, e ínandnr que na dita Junta se con- p'ernambuco, a {l. 40,
sulte a re peito da dispensa delles na rónna supplicada. Mandou o Conselbo que, juntos os paPf!)CLAMAÇIo'DE 29 DE DEZEi\mnO.
peis pendente e relativos a este objecto, ho'u \'esColl. Draz.
se vi ta o Desembargador Procurador da Fazenda, que responrleu: - Reproduzo o meu omcio
Pedro aos Fluminense~.
antecedente, que se mandou satisfazer·por despacho.do Conselho, de 1.1. de Novembro proxi-Que dellrio he o "osso? Quaes são os 1'OSSOS inmo passado, para effeito de se desaltender o pre- tentás? Qnerels ser perjuros ao Rei e ú Consti'ente l'equel'imento, o qual até l1e la nado por tuição? Contai Gom a minha pessoa para fins que
pessoa manil'e tamente inepta e ignorante, que, não· sejão provenientes e nascidos do juramento
não só confunde a denominação, deste Conselho que eu, tr,opa e corístitucionaes prestitmos no mocom a da Junta elá Fazenda, que uppõe'ser syno- moravel,dia 26 de Fever-eiro? De cerOO não quenimo, mas até confunde os appelido de alguns reis; e tais illudldos, estais enganados, e, em llUprogenitores tios supplicantes, denominando-os ma p-alavl'a, estais perdídos :e intentardes hum a
Bertalb05 em lugar de Barbalhos, estando aliás outra ordém de cousas, se não seguirdes o cami.de ignauos com estes aPl?ellido6 nos outros dÍ\'er- nho da honra' e da gloria em que já tendes parte,
sos reqnerimentos aqt:ri juntos: be, 'portanto, ma- e do qual 'vos qúeL'em desviar cabeças esquentanifesto qne, aclJando-se rletel'lninac1o pelo sobre- tadas que não tom hum verdàdeit'o amor a El-Rei·
Jito de pacho de 9, cm consequencia do referido meu Pai o SenhoL' D. João VI que tão sabia comeu amcio, ó cumprimento do antecedente dcs- mo pmdcútc'mente nos rege" e regerá em qunnto
pacho de 9 de Outubro' de 1818, pelo qual se or- Deos lhé conservar Ião nepessaria como pl'eciosa
denou que ajuntassem os supplicante certidões vida; que não tem Religião, e que se cobrem
competentes dos respéctivos registos das e tações com pelles de cordeiros, sendo eutro a sociedade Li -boa, por onde se p~ssárão o. a1Yarás d{)s de loUos-de"Voradores e esfaimados.
for{l de Fidalgos de que se trata, havenno-se
Eu nunca serei perjuro, nem ,ú Religi~o, 'nqm,
já respeito aos extravios e incendios OOVó,lmente ao Rei, nem á Constituição. Sabei o que eu vos
allegado no pre ,ente requerimento, não púde declaro em nome da tropa e dos filho_ 'legitimG5.
ter lugal' a di pensa de sas mesma certidões qlle da Constituição que vivemos todos unidos: saa"'ora.preteode, pois que as mercês regia; não bei mais que declaramos guerra' desapiedada e
~e provão de modo ordinal'Ío, se não por.docucru.elissima a todos os perturbadores do socego
mento 'originaes, e e ellas existirão na vel'dade publico, a todos os anti-constitucionaes que estão
não podem deixar de estar registadas na Torre do cobertos eám ô manto da segurança individual,
Tombo, ou lia Secretaria do Registo uas l\lereês. e mu.ito mais a todos os anti-eonstitlJ'tionaes desO que tudo visto, parece ao Conselho o mesmo rnascarados. Contai com o que éu voS' digo, porque ao De embargador Procurador da Fazenda, que, <fuem vo-lo diz hé fiel ú Religião, ao.Rei e á
com quem se conforma. Sua Alteza Real resol- Constituiçao., e por todas estas ires diVinaes
verú o que lhe, párecer mais justo. llio de Janei- cousas c tou, sempre estive, e estarei proU}pto a1'0, -I de Dezembro de 1821. morrer, ainda que fosse só, quanto mais ntendo
RE OLUÇÃO DE
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veLava ús portas dc -'KI11sterdãó; que l?~ljpp"e V
tinha na idéa quando a fortuna o nrne<tçava de .
entregar a Bespanha ao seu rival; quo lIlu trc
Pombal premeditava quando 'o troho ua monarchia pareci,! ir descer aos aby mos abertos pelo
fulCENTE.
terremoto; que Carlos IV jil mui tarde de,scjou
realisar; sim, se os politicos disserão que o navio
MANIFESTO DE 29 DE DEZEMllRO.
que trouxe aO Bl'a:úl o Senhor 0'. João VI alean-Coil. Brnz.
caria entre os antigos Grego maiore h nra do
qúe esse que levou Jason e os Argonautas a ColI.\'lANIFESTO do fovo do Rio de JaneÍ1'o sobl'e a resichos; o Povo do Rio de Janeiro julga que o navio
. dencLa de Sllll Alteza Real no Brazil, dirigido ao
que
reconduzÍl' Sua Alteza B.eal apparedel'i. sobre
Senado da Camara.
o Tejoeom opa l'ilhão da Independencia do Brazil.
111m. Senado.--O Povo do Rio de Janeiro, coTalvez que Sua i\lagestade, ç/eando o Senhor
, nhecendo que os intere ses das nações reunidàs D. Pedro ~rincjpe l1egente do Brazil, lh esse
em hum centro commum de idéas sohre o bcm diante dos olhos estas linhas tl'oça<1ns [Jelo celepublico d'cvcm ser 0.5 primejros objectos da vigi- bre !\lI'. De Pradt: - Si le passage du Lloi n'avait
lancia daquc1les que estão revestidos do caracter eu lieu, le Portugal perdait le Bré5il de deux ma,
de seus Representantes; e demais, convencidos de nieres: prémifll:ement, pai' l'altaque qu'en auque, eas circun. tancias actuaes, se comtitúiria I'es- raient fait les Anglais sous pl"etexte de guerre avec
ponsavel para com as gerações futuras, se n~o ma- lo Portugal soumis al:X Françai8; secondement,
nil'estasse 0,5 sens sentimentos ú vista da medo- par l'ind'épendance dans laqnell.e ce grand pays,
nba perspecli ra que se o~erece ~ seus 'olhos pela
epartr de la métl'Opole par la guerre, ne pouretirada de Sua Alteza B.eal. se dirige oolu a ul- vait manqueI' ue tombeI', comme ont fait le'
tima energia á presença de V. S., como seu legi- I ,colonies es.pagnoles, et par la même raiRon, et
timh Representante, esperando que mereção to- avee,le même succes. Aussi, est-il bien évida a sua con~ideração os motivos que ncste se ex- dcot que si jamais le souverain établi, au Brépoem, para-se suspendel"a execução do decreto das sill'epasse <m P_ortugal, illaissera derriere lui l'inCôrtes sobre o regresso de Sua Alteza Real para dépendauce étaLlie dans les comptoirs de Rio de
antiga sede da monal'chia portugueza.
Janeiro, -Se a passagem do Rei se não ,erificasse,
O Povo, sempre fiel ú causa colllmum da nação, 'Portugal perdia o Bl"azil 'por dOtlsll10c!os: o primeijulga que não se deslisa da sua marcha, represen- 1'0, por ataque qu'e farião os Ingleze com o pretando os inconvenientes que podem resultar de texto de guerra com Portugal submeltido aos FranqQalquer pro videncia expedida, qnando eIla ell- ceze.; o segpndo,pela independencia queinl'aUi vel, contre no local, em que deve ser executada, obs- mente este gl"anele paiz, sepal"adq da metropl'\le
taculQs a e ta idéa de prosperidade publjc~ qne pela guerra, proclamaria, como (jzerâo a'5 A.meo soberano Congresso annunciou altamente á,(a- ricas Hespanholas, com a,mesma, razão e com. o
ce da Europa', e que até o pre ente tem sido mo- mesmo successo. Be logo. bem evidente que, se
.tivo da nossa firme adhe'ião aos principios coo - algum dia o Soherano estabelecido no Brazil voltitucionaes. Na crise actual, o regresso de Sua Al- tal' para Portugal, deixará a poz de si 'a iodepenteza Real deve sei' considerado como huma pro- . dencia firmada em toaas aOs feitorias do Rio de
vitlencia inteiramente funesta aos interesses na- Janeiro.-=Conbece-se qual 1Ie o estado de oscillaçâo e de divergencia em que e l'ão todas as Procionaes de ambos os hemi pberios. .
Não, não he a gloria de ,possuir hum Principe "incias dp Brazil, o unico centro para onde pareda D'ynastia B.einante que obriga opa \'0 a clamar ce que se encaminhão suas vist~s e sua~ esperanpela sua residencia no.Brazil, á ,'ista do mesmo de- ças, he a Constituição; e a pI'Ímeira vantagem que
creto que O chama, além do Atlantico: nós per- se espera deste plano regenerador, he a conservaMel'Íamos com lagrimas de saudade e ta glo.ria ção inalienaycl das attribuições, de que se acha
que acontecimentos imprevistos e mysteriosa- de po se csta antiga eolonia transformada em momente combinados nos tl'ouxerão. abrindo eu~ naroLia, menos para autol'Ísar a rcsideoeia do
tre nós huma -épeca qu~ parecia não' estar mar- Augusto Chefe da Nação, do que pelo g-rande pecada pela Providencia nos nossos fàstos, e ao mes- 80 qu.e o seu cbmmercio de exportação lhe da va
mo tempo fazendo a emancipação do Brazil jus- na ])alança mercantil da Europa, pelas suas difi'etamente na idadeem que; possuido.da iodispcnsa- rentes rehlções com os diver os povos desse anvel idéa de suas forças, começava a erguer o tigotbemispherio, e pelo progressivo desenvolvicolo para repellh' o ystema colonial; mas a p-er- mento de sua's forças physicas e moraes. .
da desta augusta posse he igualmcnte a perda da
O Bl'azil, conservado na sua cathegoria, nunsegUl'ança e da prosperidade destel'ioo e vastissimo ca perderá de vistas as idéas de seu respeito
continente ;' ainda avançamos a dizer respeitosa~ para com a sua illustre e antiga metropole; nunmente que esta perda terá huma influencia mui cp. se lembrará de romper esta cadlla de amizade
immediata sODre 6s de'stillos da m'On al'chi a 'em ge- e de honra que de,'e ligar os dous continentes
ral. Se 0'5 politicas da Europa, mara'Yilbados pela atravez da mesma cxtensão dos ma'res que o 5CresoluçãO de Sua l\lagestade o Senhor D. Jaão VI pãrãó, e a Europa vellá com espanto que, e o esem passar-se ao Brazil, realisando o projecto que paço de duas mil legoas foí julgado mui longo
os BoIla. deze5 concebêl'ão quando LuilG XIV tro- pllra conservar em vigor os laços do Reino \Jnitl1 bpa 6' vCI'cÍac1eil'O's oonstitucionaes que mê sUstém, por amo!" que mutuamente rf\partimos, e
pOl' sustentarem juramento tão cordial e voluntariamente dado. Socego Flumin.en es. -PRIl\"ClI'E
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do, scndo o fiador desta união hum fragil len)lO liticos; porém, êstas classes se consider~a m!l}Jatido pelas ondas c exposto ás cont~ngencias da das e paralysadas pelas diversas focções que as
na,'egação; este mesmo espaço nunca será capaz combatem cpm huma prepotencia irresistivel. Sua
de afrouxar os vinculos de nossa alliança, nem Alteza Real nãa encontrará hoje neIlas mais dó'
impedirá que o Brazil vá ao longe co!Jl mais ale- que intrigas diplomaticas, mystel'iC's cabalisticos,
gria, com a mão mais cheia de rique.zas,- do que pretenções ideaes, .projectos epheme.ros, paria d'antes, engrossa'r a gr.ancle arteria da nação. tidos ameaçado.res, a moral puhlica por toda a
O Povo do Rio de Janeiro, conhecendo bem que parte corrompida, os Iycê<ts das artes e das scien. estes são os sentimentos de seus co-il'mãos bra- cias na mais miseravcl prostitui~ão, huma polizileiros, protesta á facc das nações, pelo desejo tiça cega concebendo .6 abortando; em humá pa-.
que tem, de ver realisada esta união tão nece.ssa- lavra, Sua Alteza Real ach~l'ú em toda a Europa
r.ia e tão indisp~msavel para consolidar as bases vestigios desse ,'olcão que, rebentando ao meio'
da prosperidadc nacional; entretanto, o mais au- dia, levou seus estragos além das ilhas e dos m-agusto penhor da .i~fa\libilidade destes sentimentos r.es. Não, não fói cm crises tão fataes que "iahe a pessDa do Pl'incipe Real -do Brazil" porque jltrão o immortal creador do lniperio da Russia,
nelle reside a grande idéa de ~oda aptidão para ,o Pp.dr,O I, e o grandp. filho ue l\1aria'Thereza, José
descmpenho destes planos, como o primeiro vin- II; assim como outros Principes que voltúrão aos
gadol' do systema constitucional. As Pl'ovincias seus Estados enriquecidos de conhecimentos que
do Brazil, appar~cendo nas pessoas dos seus De- fizerão a prosperidade de suas monarchias. Depois
,pulado! em roda do trOIlO do Príncipe Regente, que o interesse passou a ser; como diz o Abbaformaráõ huma liga. de interesses communs, di- de Condillac, a mola real dos Gabllletes da Eu-'
rigindo sempre a marcha das suas providencias, ropa, a politica começo.u a e~condel' sua marcha,.
se.gundo a per pectiva das circunstancias:sendo e quasi sempre as idéas ostensi vas são inteirallUm. dos seus objectos de empenho eslream"mais mente diversas daquelJas que apparecem nos pIae roais os vincvlos de nossa fratemidade na- nos das negociações. H c, bem de esperar que o
cional.
.
Principe herdeiro de huroa monarchia, olhada
Se o motivo que as Côrtes apresen tão para fa- hoje com ciume pélas nações estrangeiras, não sezerem regressar Sua Alteza Real he a necessidadp. ja admiltido á.communicação dos seus mysterios
de instrucção de eco·nomia politica, que o mes- eleusinos, que veja as novas Tyros e Carthagos
mo ScnhOl' deve adquirir, ,'iajando pelas Côrtes só pela perspectiva de sua economia publica, e
da Europa, designadas no dccreto, o povo julga que se faça todo o empenho para desviai' da coque se faz mais necessario, para a futura gloria do nhecida agudeza de seu engenho a carta dos inBl'azil, que Sua Alteza Real visite o interiol' dcste teresses ministeriaes.
,a tissimo Continente desconhecido na Europa
Nas Provincias do Brazil Sua Alteza Real achará
Porlugucza, e por de graça nossa examinado, co- hum povo que o adora e qne suspira pela sua prerihecid'o, descripto, despojado pelas nações es- sença: nas mais polidas encontrarú homens de'
• tl'angeiras, em cujas cartas, com o ultimamente talentos, bem dignos de serem admittidos ao seu
na de [\11'. La Pie, nós com ,'ergo'nha vamos pro- Conselho; em outras acharú a experiencia dos vecurar as latitudes e as longitudes das Pl~ovincias lhos, que o discipulo ue Xenoronte encontrou naS
centraes, a direcção do~ scus granues Í'ios e a sua· bocas 00 Nilo; conhecerá rle perto as forças 10posição cOl'ograpbica, os justos limitcs que as se- caes deste immenso paiz, el)l cnjo seio ainda virparão hum as das outr'as, e até con heúer a sua ca- gem , .Gomo diz o celebre MI'. De Sismondi, se
pacidade para as riquezas de agricultura, pela' in- . porlem perfflhar as plantações que nutrem o 01'fluencia das diversas superficies que ellas offe- guUlO das margens do ~ndo , 00 Gange', da anti:
recem.
ga Taprobana, e que obrigão o altivo Adamastor
Portugal, c-onsiderando o Brazil como hum a se embravecer tantas vezes contra os E1,1ropeos.
paiz que só' lhe era util pela exportação do ouro Os povos experimentaráõ cstes estimulos de el1e de outro generos com que elle paga o que ir)l- tbusiasmo e de brio que inspira apre ença creaportão os estrangeiros, esquecendo-se que esta dora de hum Prin-cipe; sohre todas as vantagens, .
mesma exportação era, resultado mais das forcas em fim, Sua Alteza Real terá huma quc não he
phy icas do Bl'azil, tIo que de estimulo das ar"tes pei:{Uena, conhecer por si mesmo a herança de
de industria comprimidas pelo mo,rtifero syste- sua soberania, e não pelas informaçõcs dos G 0ma cqlonial, e abandonadas a huma cega rotina ve.rnadores, quetlldo aohão inClallo, atrazado, com
não se dignou em iempo algum entrar no exame
obstaculos difficultoso:; o'u in vencheis para se desdeste Continente ~ nunca lançou os olhos soare o culparem assim de sua inacção, ou para depois
seu thel'l110metropolitico e moral, para conhecer a • mostrar.em em grande mappa colorido ·0 pouco
altura em que estava a opinião publica, e bein que fizerão, deixando entre as sombras as conmostl'a agora pela indifferença com que se an- cussões violen~issimas que soffrêrão as Yictimas
de seu despotismo. Tal he a idéa' que o nosso innuncia. a eu respeito; he, portanto, de primeira
signe Vieira offerece em suas cartas qua ndq ananecessidade que o Principe Regente dê este passo
tão vantajoso para maior desenvohimento .da vi- lysa a conducta destes regulos de báõtão de feiTo,
da moral e physica do Brazil.
praga tão funesta ao Brazil, ou ainda 'mais do
A Côrtes da Europa, hoje decahidas daquelle
que o mesmo systema colonial.
t;Splendor que eUas apresenta,'ão em outras époSendo, pois, csta Tiagem de tão grand'es conseQas." tlinda conserv~o grandes sabios, famosos ..po-. quencias ,para o .progressivo melhoramento ao
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Brazil, fica demonstrada aSllá importancia e a
sua necessidade;' os conhecimentos adquiridos
ppr Sua Alteza Real, sendo confrontados com os
votos daquelIes que possuem a verdadeira estatistica do Brazil, seniráõ muito para organisarem
o plano do regimep que deve rea]li[JJar a sua vida
physiea e moral. Ha huma distancia mui consideravel entre Q meio dia da Europa, e o lI).eio dia
da America: a naturezà humana aqui experimenta
huma mudallça sensivel, hum no,'o céo, e por
isso mesmo huma nova influencia~obre o caracter
de seus individuos; he impossivel que povos c1asificados em opposição physi.ca se possão reunir
debaixo do mesmo systema do Governo; a industr'ia, a agricultma, as artes e.m geral e?Cigem no
B,razil huma legislação particular, e as bases deste no,"o codigo devem ser esboçados sobre os 10oaes, onde dcpois hão de ir ter ~ua exe.cução. Se
o Br-azil, agrilhoado em sua in fanciã c com mui
pouC'as homenagens na sua moci9ade~ avançou rapidàmente atra véz das mesmas barreiras que tolhião sua mm;clla, quanto não avançarú'depois de
ser visitado, e perfeitame.nte conhécido pelo Principe hel'deil'O da monarchia, que, na sua passagem, verú a justiça que se lhe fez, tirando-se-lhe as
argolas eoloniaes, e dando"se-lbe o. diadema? O
Povo do "Rio de Janeiro, tendo em vistas o de'sempenho deste projec~f) verdadeiramente philantropico, e conhecendo que Sua Alteza Real annuncia o mais energico enthusiasmo em realisa-l"o

... ,

com grande vantagem da nação em geral, não
póde, poi'tanto, convir no seu regresso, e julgando que tem dilo quanto basta {lara que V. S. faça
vel' a S.ua Alteza Real a delicadeza' com que o mesmo Senhor se deverú haver nas circunstancias Fi
ameaçadoras no horisonte poJitico d '" Brazil, espera ser attendido na sua representação, de cujas
cônsequencias ( não 'Sen~o) o mesmo povo declal'~ V. S. responsa,'el; igualmente espera que o soberano CongTesso a receba e a considcre como
hum manifesto da vontade de irmãos intcressailos
na prosperidade geral da nação, no renov~ de sua
I1ÍC?cidade e de sua gloria, que, sem duvida, não
ohegará ao zeniLh a que éspera subir, enão estabeleceI' huma só medida para os interesses reciprocos dos dous hemispherios, attendendo sempre ús diversas posições locaes de hum e outro.
Sendo, portanto, de esperar quê todas as P:'ovincias do nrazil se reunão oeste cenLro de idéas, logo que se espalhe a lisongeira noLicia de que- se
não verifi,cou o regresso de Sua Alteza Real, ~ Povo encarrega a V. S..de fater ver ao mesmo Senhor à absoluta necessidade de ficarem por agora suspensos os' dOlls decretos i2l e 125 das Côrtes, porqu(l não se pôde presumit' da.s publicas intenções do soberano Congresso- que deixe de acceder a motivos tão justos e de tão gl'311des relações com o bem geral da nação. Rio de Jalleit'o,
em 29 de Dezembro de 182 I. (Seguem-se as assignaturas. )
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ManURcripto authentico.

Seado presente ao Principe Regente a r.epreJUm. Srs'. do Senado. -O Corpo de Negociantes c officiaes de Ourives de~ta Côrte, ab'aixo as- sentação do Int~Ddente do Arsenal do Exercito"
signéldos, an tevendo as desgráças e mi&eriil5.. que datada de 6 de Dezembro de 182 i, em que'expõ'~
succederitõ pela rçtirada de Sua. Alteza Real des- ter-se adoptado-por in dicação do Brigadeiro Insta n~bre Capital, que tevé a honra de ac.olher e ppctor do mesmo AI'senal, hum novo methodo de
receber a Sua i\Ja'gestade e toda a f"miLia Real pagar as ferias aos operarias por mão tios mescoro agrado e satisfação' em seu seio, quando pela tres de carla officina; methodo, que o Intendensorte .éle Portugal o deixúrão em 1807, vem por te diz ser col1~ra os alvaras do l° de Março de
'e te implorar a VV. SS. para que se dignem, co- 181I, e 12 de Janeiro de 1802, que hemandado
mo dignissimos representantes dn povo, aceitar e observar corno regimento ao dito Arsenal: man, e le1'"al' estas 'snpplicas ú presel'Jça de Sua Alteza, da Sua Alteza Real, pe,la SecrJaria de Estado
. Real, como jit fizeráo em huma erudita falia, em dos Negllcios da Gu'erra, re.5ponder ao dito InAhril, a Sua Magestade, falia que nalla deixa a tendente do Arsenal, que, senrlo o alvarú de 1802
desf'jar, e a que, em re posta, e para a nossa con- regimento para a Junta, sómenle nas cousas que,
solaçã'l, ti vemos o decreto e instrucções de 22 'possão ler vautajo as applicaçõcs ao servi~o do
Arsenal, e que não se at;\lem exprr.ssas no alvará
de Abril.
Os supplicantes, Jllustl'issimo Senado, persua- de 1811, corno sejão;os pagamentos feitos individidos com os mais cidatlãos, l\migos do socego e dualmente, mas sem o conhecimento dos mestres
boa ordem, que o Reino do Brazil se con el'\'aria e apontadores: segue-se que, se o methodo indisempre rcgido pelo primogenito ou &uccessor do c'ado pelo Inspector tiver a vantagem de poupar
Trono Portuguez, como foi assentado em hum tempo e de dar mais consideraçã0 aos mestres,
'Conselho de EstadQ em Lisboa, no mesmo anno huma vez que não oll'entla directamente a lei, dede 1807, e que depois da chegada ue Sua l\lages- ve este seguir-se com preferencia ao que estava
tade, pelas interessantes razões politicas, o elevou em uso, para' verificar pai: expel'Íelocia o que a
ii cathegoria de Reino, que estas razões farião especulaçãú en ina, Paço, em II de Janeiro de
que o augu to Congresso das COrtes tomasse em I822. -Cal'!os Fre.d",rico de Caula.-Acha-se no
con ,ideração o reuni-lo para melhor o conserva- v. de fl, 93 do Liv: 4° de Reg. de Portal'ias dirigirem adhe::rente a Portugal; ,'emos o contrario que das d Janta da Fazenda dq Arsenal do Exçl'cito, Fa'
dividem-no cm Governo' Pro,inciaes indepenuen- bricas e FandtJções.
te~ e arbitrarias, e só com recurso as Côrtes em
tão longa di5tancia. Todo o bOD:\ senso treme, IIPROVISÃO DE 4 DE JANEIRO.
lustl'issimo Senado, quando ponderão na .Qnarclúa incvita vel que ameaça a todo o Brazil, e que'
Manuscripto authentico.
annuncia futuro tri tes e desastrosos: por isso,
D. Pedro 'de Alcantara, Principe Real do ReivV. SS. tambem devem cooperar para evitar esta desordem, e a quem os supplicantes imtão e DO Unido ,tle Portugal" Brazil e AIgan'es, etc._
pl'otestão velas acontecimentos qne por esta falta Faço sabei' 'a vós, ./uiz de Fóra, .Vereadores e
succ 'der, e repre então que estão promptos a mais Officiae's do Senado da Camara des,ta Cidapre tal' para a con enação de Sua Alteza Real, de, que, senuo-me presente, em consulta da Me.·
como o Reg-ente de todo o BI'azil, na conformi- 5a do Desembargo do Paço,. a represenlação que
datle do citado ,decreto e instrucções, os seus ser- a El-Rei meu Senhpr e Pai dil'Ígio o antecedente
viços pe~soae~, corno milicianos, e os seus bens Procuradol' desse Senado, em a qual, ponderanna contribuição de qualquer subsidio que paI'a isso do as rec(\nhecidas vantagens que resullarião ao
commercio, agricultura e progressiva civilisação
,
rôr preci:o.
E certificados que este 11e o meio de nos con- dos po~'os, do estabelecimento de hu ma feira ansen'ar o socego, assim o supplicão a VV. SS., a Dual e mercados semanae5 nesta Cidade, á maquem Deos guarde. Rio, 2 de Janeiro de I822'- neira dos que desde tempo immemofial se achão
estabelecidas no Reino de Portugal e nas dr.mais
E. R. lU. - Seguem-se as assignaturas.
nações c lta~, pedia ao mesmo Augusto Senhor
se dignasse approvar o plano que para este fim
ofi'erecia; guanto á feira, para ter lugar n!» graoJ
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de.Campo de Santa Anua, por 8 dias successivos,
.sepdo destinada para todos os objectos de luxo e
fazendas que não ti verem prohibição legal; e
'lJuanto aos meJ;cados', hum dia na semana para os
-eomesti"eis, vivcres, fructos e pI'oductos da industria e das artes, bem como a compra e venda
.de gados de todas as especies e qualidades, sendo
para os ditos eJfeitos concedidos os pri vilegios ,
isenções e seguros, que, a taes estabelecimentos
são proprios e outorgados por direito commum
e usos observados. E vista a informação, que a
este respeito deu o Ouv.idor da Comarca do Rio
-.de Janeiro, com audiencia desse Senado, e' o mais
ifJue se expendeu na mencionaua consulta, em que
Tespondeu o Desembargador Procurador da CoTôa e Fazeóda, e com o parecer da qual me conformei, pOl' minba immediata resJlução de 11 de
Outubro do anno proxiino passado: hei por bem
determinar aos ditos respeitos o seguinte: 1°, que
se estabcle'ção duas feiras fl'ancas em cada hum
.anno, que teráõ lugar ao mesmo tellJPo no
(;:ampo de Santa Anna~ pa.ra a venda e pel'mnta, ção de todas as eOUS<lS que, por sua natureza, estão
sugeitas as convenções humanas, e no outre Campo de S. Cbristo,'ão para o commemio dos gados
de todas as especies e qUll.lidades; 2·, que a primeira das ditas feiras seja aberta e se dê principio
a eIla no fausto dia 15 de Maio de cada hum a!1no, em devido obsequio ao nascimento de EI-Rei
meu Sel111Ol' e Pai, continuando naquellé e nos
•.dous dias seguintes; e a segunda a 12 de Out1!bro,
dia 'do meu anlliversario natalicio, compt"eiiendendo tambem o espaço de tres dias inteiros; 5·,
que nenJ1Um dos direitos se exijão nas mesmas
feiras dãs permutações e vendas que l1elle se fizerem, exceptuada, porém, a meia. sisa respectiva
dos escravos ladinos, e a inteira dos predios rustioos ou urbanos que se permutarem ou venderem, como póde acontecer nas ditas friras, para
que o imposto das si as se não fraude de huma
maneira insidiosa; 4·, que aos feirantes, compradores, ,'enpedores e quaesquer outros concorrentes, qualquer que p.ossa ser a sua qllnominação,
seja outorgado, o direito e privilegio' de comprarem nos h.g'ares dãs referirIas feiras livremente,
e sem que contra elles se possa procedei', à prisão
por algum crime que não seja de lesa magcstade,
àl'ViiJa ou hum~na, e por aquelles que forem commettido em fragrante nos proprios lugares das féiras, ,<eriticando-se, quanto aos vendedores e compradores, o mesmo pelo tempo necessario de ida
e volta dos lugares de' que sahirem, at-é que a
eIles tornem, como he pratica mui regular e digna de ob en'ar-se; 5·, ao feit-antes, compradores
e vendedores seja outrosim concedido o direito e
privilegio da i'senção de quaesquer lictlnças, alcavalas e (}Ontribuiç~ões, assim como de embargos
pessoaes, de seus esc~avos, moços e apaniguados; .
e de quaesquer socios ou agentes, e em fim dos
seus carros, bois e bestas de qualquer serviço, sem
que autori:la'de alguma, por maior que seja, possa fazer-lhe a estes res,pei-tos o mais leve embaraço, porque, qualquer estorvo nesta materia seria
,de pessimas consequ~ncias, como turbalivas do
commercio que tem por principal alimento a mais
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ampla liberdade, não tendo por isso mesmo os
compradores preferellcia algumà huns sobre os
outros para as suas 'Compras. antes concorrão todos na mais perfeita igualdade, seildo o maior
preço offerecido o uoico principio da pl'etendida
ou desejada prefcrencia ; 6°, que as sobreditas fei- .
Tas sejiio presididas por magistrados de vara branca, a saber: as do Campo de S. Cbristo,'ão, pelo
Juiz do Crime, a cujo bairro pertence o mesmo
Campo; e as do Campo de Santa Anna, pelo JUi7;
de Fórél, encarregados, não só da policia e boa
ordem qu~ nos lugares de grande concorrencia se
devem ma~ter e conservar, mas tambem das decisões que forem neces arias e exigirem os feirantes sobre materias puramente ci v,is, com recurso
'Privativo para a Mesa do~esembargo do P,aço,
a cujo cargoticará pertencendo a final confirmação ou revogação das ditas deci ões summa1'Íamente, precedendorunicamente as informações
necessarias com audiencia e cespo ta por escripto
das partes interessadas; 7·, finalmente, que are·
gulação das feiras, assim como a distdbuição do'
terra do para lojas e guaesquer outros lugares de
vendas, casa de pasto, de bebidas c de habtação
fiquem commettidas pl'ivaLivamente a esse Senado Ela Catpara, para ser o mesmo terrado arrendado em proveito e prol do Conselho or preços
moderados, e segundo os palmos de cumprimento
e largura, como exige.a razão, e se observa em
muitas feiras de Portugal. Além das ditas duas
feil'as de gadC1s, se de,'eráõ con enar todas as semanaes das sextas feiras, que se faiem no sobredito Campo de S. ChristC1vão, tornadas melhor
e ornadás com todos os priviJegio , isenções e
immunidades que competem ás feiras (rancas, fiéando restrictas ao gado vaccum. Quanto aos
mercados semanaes, hei por bem ordenar: 1·, que
tenhão lugar duas vezes eaí cada semana, a
saber: nas terças feiras e sabbado~; 2°, que o
dito Campo de Santa Anna seja o seu assento,
como mais propl'Ío e conveniente; 5·, que teohão
toàos o's privilegios, i. enções e immunidade que
ficão referidas e formão a es epcia das feir'as francas e lhés forcm applica veis; 4·, fi'nalmente, que
nos ditos mercados, além das outras ,eousas vendaveis, entrem ca vallos mansos e bestas mual'es
domesticadas, assim como tambem porcos, cabras, carneiros e ovelhas em lug-~r separado no
dito -Campo, e por toda apraça do Rocio NoV'o.
O que tudo havereis por entendido e executareis
pela parte que vos toca, fazcndo registar esta nos
Ii vros desse Senado. O Principe Regente o mandou For seu especial mandado p~los' l\linistros
abaixo as ignados, do Conselho de Sua Magoestade e seus De embargadore IR> Paço. Henrique
Anastacio de Novaes a fez no Rio de Janeiro, a 4
de Janeiro de 1822. - José Caetano de Andrade
Pinto a fez e crever. -Claudio José Pereira da
Costa. -:- Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira.
- Acha-se a {l, 65 v. a 65 do Liv. 5° de Reg, da3
Ordens que se expedem pela Mesa do Desembargo do
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DE',1822.
de Janeiro, em 5 de Jaf}eiroj <le 1822. -José
Caetano de Andrade Pinto a fez éscrever. - Dr.
Antonio José de Miranda. -Bernardo José da
Çunha Gusmão e Vasconcellos. -Açha-se a fIi.
65 v. e 66 do Liv, 5· de Reg. da3 Ordens que se expedem pela llfesa do Desembargo ,-do Paço.

D. Pedro de Alcantara, Principe Real do Reino Unido de Portugal Brazil e Algancs, etc.
Faço saber a vós, Corregedor do Crime da Côrle e Cusa, que, sendo-me presente o requel'iro_ento dc José Egídio Gordilho de 13arbuPROVISIo DE 9 DE JANEIRO.
da, proprietario do oflicio de Contador, In-.
quiridol' e Di tribuidor do Gel'al desta Cidade, em
:Manuscripto authentico.
que se queixava de que os Escl:ivães e Tabel1iães
",ecchem, sem que preeeda conta ás custas das
o Conae da Loum, D. Diogo de Menezes, 'etc.
sentenças que se extrahem do processo dos ins- Faço saber á Junta da Fazenua da Ilha de Santa
trumentos ordenados em publica fUI'ma, cartas, Catharina, que, sendo presente a Sua Alteza Real
precato rias , protes~os de letl'as que em intima- o Principe Regente a sua, contâ de 25 de Nogão de partes, e de ourt,os papeis em que ba eroo- vembro do anno proximo passado; relativamente
'Jumentos á raza, bem como d.a escripta, das qu-e ÚS meêlidas que ha "ia to'rilado de manda,.. admilanção nas notas, e das certidõ.es que del1as ex- Qistrar no mesmo anno o rendimento do subsidio
trahem, tudo em prejuizo ,do omcio do suppli- litel'ario do telTit,orio desse Governo, fazendo
cante, e em contra,'enção Ú orqenaç50 do liv. 1·, applical' 10g'O o seu producto ás despezas a cargo
li.t. 84 e 91, e do a!Yará de 10 de OutubJ'O qe da. me~i:na JUl1ta pelas nzões pondel'adas na q,ita
1754, cujas disposições pedia fossem mandadas conla: hoU"e por beqt approvar a deliberação
observai' pr ntualmente pelos ditos EscrÍ\'ães}? Ta- PI'oposta, e autorisar a refel'ida Junta, tanto para
,hel1iães, com a ,communicaçiio da dita ordenação administrar, como contractar aquella rerda, dedo liv.
tit. 91, de pagarem ao supplicante ? vendo dar parte do preço porque fôr arrematada,
dobro do emolumento da conta que lhe fizerem e 'enviar, no 'caso de ficar por administl'açãQ, ao
pcrder além do mesmo emolumento, e 1:)em assim Thesouro Publico desta Côrte a exposição do syspf!dia que o Reyedor da Chancel1aria fosse adver- tema que estabelec'er pal'a a cobrança; tendo em
tido para não da: por correntes q?-aesquel' se~ vista sempre ,a conciliação da segurança da mestenças, precatonas e outros papeIs que passao ma, com a_facilidadde da pf!rcepção sem ,vexame
pela Chancel1aria, sem que Jevem nas costas, fei- dos povos, e desperdicios dos ordenados dos prota a cont3 da respecth'a raza pelo Contador que posl"os. O 'que tudo se participa ú mesma Junta
servir. E ,'ista a informação que a este respeito p,ara sua intelligencia e devida execução, como
'deu o DesernJ:iargador dos Aggravos, Sebastião nesta se lli<l" orúe~a. Luiz Venancio Qttoni a fez
Luiz Tinoco da Silva, sobre o que ludo r~!,po-n em 9 de Janeiro de 1822. - João José ltodrigues
deu o Desembargador Procuradol' da Real Co- Vareiro a fez escrever. - Conde da Loum, D.
l'ôa e Fazenda. hOlHe por bem deferir ao suppli- Diogo de Menezes. -Ext7'ahida a ft. 101 do Liv.
cante na fôrma que me impetrou quanto ás custas 6° de Rsg. de Provisões expeJ..ida3 pela Contadoria Gecomputadas á raza; quanto, porém, ús cu~tãs das 1'aL, da segunda Repartição do Thesouro.
,sentenças e cartas que passão pela Chancellaria,
c que na fórma da lei tem taxado o salario certo
Pl\OVISÃO DE 10 DE J !NEIRO.
de 200 r'. POI' cada meia folha de arr:has as partes:, hou,'e por bet:yJ indeferir a pretenção do sup'"
Coll. Braz.
plicante, porque no transito da ChancellaJ'Ía são
examinadas e re1'Íslas pelo Re\'edor, para isso DeD. Pedro de Alcantara, Principe Real do Reiputano, e g'losado todo e qual'qucr exce~so pelo no Unido d.e Portug'al, Brazil c' Algarves, etc.
l'especti '"O ChancelJer, em portaria la"rada nas' Faço sançr, ,aes que esta ilrovisã'.l "irem, que ,a
ditas sent(,nças e cartas, não fazendo o ~eu tran- Junta Provisoria do Governo da Prc"incia de S.
sito pela Chanccllal'ia sem mostrar-se por com- Pa'ulo me representoll, pelo seu officio da data
pelenle recibo qne se fez a devida restituição do de 21 dE: Selenlbro deste anno, ó seguinte:mencionado excçsso, sendo ,este o estilo cons- Que. tendo entrado no Porto de Santos \IlJffi bel'tantemente obsenado na Cafa da Supplicaçã'l do gantim inglez com carga de sal estrangeiro, vin':
:Brazil e na de Lisboa: e hOIl \'e, outrosim, por do c1e,p chado pela Alfandega d(~~ta Cidade do
hem indefcrir a outra pretenção do supplieante Rio de Janeiro, fôra elle atlmittido a descarregar
acerca dos proteo:tos das letras, por n.io laa\~er sem pagar direitos, ú vista da disposição do denesta raza'a contar, e e~laf'cm o salario do ca- creto de II de Maio deste anno, o qual, pela geminho, inlimação e certidão prescriptas pela lei.
neralidade com que estil concebido ..parpce ser
Pelo que vos mando que a-sim o fiquei' enten- extensha ao sal estrangeiro a i,enção de didend,o e obsen ando pela parle que vos toéa, fa- reitos no mesmo outorgada'; e· qne, repetindo'-se
zendo rrgislar e~ta nos competentes livros df'!'se casos semelha'ntes, ficárão malogrados os fins a
Juizo, para a todo, o tempo constar e~la min ha que me ha via proposto de animar a~ importação
real determinação, O Pl'Íncipe lle1!'ente o J.1lan- de genero nacional, de que 11a tanta abundancia
dou pel'.ls Ministros abaixo assignados, do Con. em alguns porlos da monarchia em utilidade daselho de Sua ~lagestade e seus Descm bargadores quellas Prcnincias que del1e mais carecem; me
do Paço. Manoe! Corrêa Fernandes a fez no Rio 'pedia a mesma ilUDIa Pro'Visoria que, a ~m de
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-cõ,m álgl,lma providen~cia a este. 'inconveniente, ·bom'csse en de impôr- o's direitos de
jt15 por' ceri~o cid valorem sobre' todo o sal <estran,geiro que entrar nos portos deste 'Reino Unido,
,pelos qlfaes, ficaria favol'ecidã a importação do
sal naciona~ q.ue,. pcla maioria dos fretes, não p.ó,!
de. conconer em preço com aql1el~e, ,e ao mesmo
tempo nãq soffrerião maiol' prejnizo as rendas
da dita Uro~'i'ncia; aq que, tendo a.tt?nção, e ao
mais que me foi expendido, em consulta d;j Real
Junta doCommercio, Agricultura, Fabricas e Na-.
:vegação deste Reino do Brazil, a que mandei pro-o
-ceder sobre esta rep.'esentação : honve por bem,
.' pela m.inba resolução de 26 d'e Noveqtbro p,oeXimo 'pa.5sado, màndar declarªr, como por esta
declal'o, -que o decreto de 1 de rdaio deste anno,
a respeito de isenção dos diJ'eitos do sal, não obs..
tante a generalidade da sua' disposição, se 'deve
',cntender applica,'el sómente ao sal nacional im_ portado em pavios nacionaes para quaesquer dos
portos deste m~ioo do B-razil, fioando o estrangeiro sngeito aos me'5l11os direitos que p:1ga"ão
ant~s da pnblicação do referido decreto ,em todos os portos do Brazil. O Príncipe Regente o
,mandou por slfa immediata resolução de oonsul.ta, c pelos M.inistros ab~ixo assignados, Depn.·tados do dito Tl'Íbllna-l. José Cupertino de Jesus
.a fez no Rio de Janeiro, aos Iode ·J.aneiro de
.822. - Fez eSCl'evel' e assignou" José M.anoel
Placido de l\1oi'aes. - Antonio Luiz Pereira da
Cunha. - Reg. a
240 do Liv. 5.
.,()c~orrer
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tão do Estado, da justiça ê do bem geral, que de, veis embarcar, e mandei apromptar de antemão
tudo o que era pretiso para a "osSa commodidade
e boa passagem.' Então soldados, pOl'que não
ohedeceis? O soldado que he desobediente 'ao seu
s4perior, além 'de pessimo cidadão, he o maior
, flagello da sociedade cÍ\'i que o veste, nutre e
·honTa. Na execução desta minha real Ql'dem, de
-certo hão fica ma'ncIJada 'a vossa honra, mas sim
Ira .,'ossa incoosiderada e criminosa resistencia.
Quem "OS deu o direito de nomear para "OSSO
General hum intruso e já demittido·do exel'cieio
de· General das Armas desta Côrte e Provincia
em 12 do mez proximo pass do? Ah! soldados,
em qu'e abysmo de desordens e" crimes não precipita hum primeiro passo quando he mal dado!
Olliciaes e soldados portnguezes! Ainda he
tempo: apro;veitai os momentos preciosos que
vos 'dú o vo~so bom Principe; 'lançai do vosso
ieio os homens desacreditados na npinião publi-.
c rebeldes ús minhás ordens. Eu vás mando, 'pois,
'por esta del'J'adeira vez, que cumprais á ri'sca o
que vos ordenei, porque estou firme e inabalavel
'e'm fazer respeitar a minha real autorirIade por
todos os meios que a justiça, a lionra, . a salva9ão do Reino UÍ1ido me prescrevem. Tal he a
minha ultima resolução. Exijo, pois, de ,'ós que
. declareis irrimediatam,ente se, elltl'an~o no verdadeiro caminho do dever, quereis outra vez fazer· 'l'OS dignos do nome de honrados e ,fieis soldados portuguezes, ou, desobedecendo ás minhas
ordens " serdes marcados para sempre com o ferrete rJe rebeldes e fo·ragidos. Decidi! .., .. PRINCIPE RllGE1'ITE.
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Principe Regente do Reino do Brazil á DiColl. Braz.
visão Auxiliadora de Portugal. - Com a maior
~xtranheza, e· cheio de indignação, vi a represellGoverno Provisorio da Provincia (le S, Paulo,
tação que acabão de falJer-me os Commandantes amigo: Eu o Prineipe Regente vos envio muie Officiaes dos CorRos dessa Divisão. Que deli- to saudar. Acontecendo que a tropa de' Portugal
J'io he o "OSSO, 'soldados! Como' lIe Poss!,'el que pegasse em armas, e igualmente a desta Cidade,
tropas portuguelJas que alcançúrão~ hum renome por mera desconfia'nça, dei todas as providencias
immortal nos campos rIa gloria contra a usurpa- possiveis, e con"encioni~rão ~s de Portugal passar
'çãq fl'anceza, esquecidas agol'a de tudo o' q e' fo- para a outl'a banda do .1"10 ate embarcarem,se parão, queirão con?tituit'':'se rebeldes m.anifes'fos á ra Portuo-al; e como por esta medida ficasse a Ci;minha sagTada, autoridade e ao artigo 56 das ba- dade sel~. tropa necessar,ia para a sua guarnição,
ses clã nossa Santa Contituição ,. ameaç-ando ver- e mesmo sem com que se defender, no caso de
tel' o sangue de seus il'mãos, e encher de espan- ser atacada: exijo ge vós, que sois' seguramente
to e luto esta pacifica Cidade, que os agasalhára amigo do Br;úl, da ordem, ,da uniãu de, ambos
e hospedúra titO genel10S3mente? Hornens inseo- os hemispherios e da tranqlllll tI,ade publica, Jl2e
satos! Por vçntura, Osoldado perde jilmais a sua mandeis força, armada em quanlJdade, que, nao
honra c dignidade quando ,obedece aos, seus su- desfalcando a vossa Provinciíl, ajud.e esta e se
p.eriol·es e ao seu Principe? Quando sacrifica fal- consllJ'a o fim por mim e por vós tão desejado,
sos pondenor'cs, filhós da inconsidf)ração ou do p exij~ ,Çom urgencia. Escripta no Pala~io da R~al .
. crime, ao repouso publicg, á segura,:ça· de. seus Quinta da Boa Vista, ás ? horas .e ~eJa da nOIte
concic1apãos e á salvação .9o·Estado? Por veotu- da'12 de Janeiro de 1822.-PnnClpe Regente.
ra, recrescendo novas e imperiosas circunstancias, _ Para o Governo Provisorio da Provincia de S.
Dão he do dever da tlutoridade supr'ema mudar de Paulo.
J'esolução e tomal,'novas medidas? Pretendeis vós ,
illlldir-rbe flor mais tempo com- expressões huALVARA' DE 17 DE JANEIRO. '
milde.s na apparencia, masúiminosas na realidaManuscripto nutbentico.
de, e.diminuir assim a atrocidade da vossa reso.Eu
O Principe l\egente faço saber que, seodolução " de I'esistirdes ?ela força ÚS oroen5 do vosso PrÍtPcipe? Eu vos ordenei, na madureza da 'ra- ,me presente;: em consnlta da M.esa do Desembar-
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go do Paço, o requerimento que a El-Rei meu do corrente anno, mandou Vossa Alteza Real reSenhor e Pai dirigio o Desembargador Luiz de metter a este Conselho, para ser c,OTlsultada, a
Olheira Figueiredo e Almeida, em que, além de representação. do Juiz d'Alfandega d.esta Cidad!l,
outras supplicas, fazia a de ser restituído fi sua an- do theor segUInte: - Illm. e Exm. Sr. - Tendotiguidade, contando-se-Ihe a da Relação da Bahia, se já puhlicado na gazeta de hontem o decreto de
não cJ.esde o dia ~3 de Julho de 1812, em que • 16 de Julho do conente anno, em que as Côr~es
nella 10qJou possc,-mas desdl:l 13 de Dezembro., Geraes, Extraordinarias e Constituintes da 'Nade 1809, em que, pela sua residencia, se mos- ção Porlugueza determinão que, do 1 ° de Agosto
trou, sem.iq1pedimento legilimo, para continuar em diante, se col.>,rem 50 por cento de direito~
no ,serviço, allegando não proceder de culpa, ou dos lalleUC\OS inglczes, e tendo-se tambem feito
omis~ão sU",'a demora que houve em tomar a dita
publica a determinação de Sua Alteza Real de se
po~se, mas da "Viol-enta prisão e despotismo que
observarem, logo que aqui se reimprimirem e
sofl'êra do Governador e Capitão Genel'al do l\la- publicarem, os decretos das Côrtes; desejo, para
ranhão, D. Francisco de l\'lello l\'lanocl da Cama- meu gOYfrno, e a.ce~to que V. Exa. resolva, se
r .., e que dérão ca'usa a grande delonga até a jus- basta p..ra a execução a publicação do .. nnuncio
titicação do supplicante; e conformando-me com citado, e quando deve começar a execução aqui,
p parecer da mencionada consulta, em que foi
visto ter-se em Lisboa marcado huma época paouvido o Desembargador Procurador da Çorôa e ra principig, decidindo-se que o referido decreto
Fazend.. : hei por bem, por minha immediata re- começaria a ter execução com os laoificios que
• so~u~o de 8 de ~ovembro 80 auno proximo sahirem da Gram-Bretanha, do 1q de Agosto propassado, determin.ar que o objecto de que se tra-, ximo futuro. Digne-se V. Exa. transmiltir-me as
ta. se decida '1na Ca-a da Supplicação, por assento ordens de Sua Alteza Real a este respeito, p.ara
tom .. do ·n .. l\'le a Grande, ii vista do requel'imen-' serem promptame.nte executadas. Rio, ~6 de
to do supplicante, e mais papeis re pectivos a OUlubro de 18~1.-Illm. e Exm. Sr, Conde da
.este juntos. E portanto, mando ao Regedor da,S Louzã. - Luiz José de Carvalho 'e l\1ello, ;Justiças da Casa da Supplicação, ou a quem seu
E dando-se viota ao Desembargador Procuracargo servir, assim o faça cumprir como neste se dor da Fazenda, respondeu: - Deve-se executar
conlém. Dado no Rio de Janeiro, aos)? de Ja- o decreto 'das Cnrtes, de 16 de Julho do correnneir.) de 1822. -PR1NCLPE. - Acha-se no Liv. 5° te anno, cobrando-se 50 POl' cento de direitos
de J1eg. das Orden.s Regias, a [l, 22.
dos laniucios inglezes, desde o di .. designado 110
mesmo decreto, logo CLue elle chegar .. esta Côrte; e
sendo neUa reimpresso, fôr remettido competen.'
PORT ARIA DE 20 DE JANEIRO.
temente a este C-onselho, ou ao Juiz d' AI fal1llega,
Manuscripto authentico.
como se' ordena no aviso reg-io dp. '28 de Agosto
Convindo ao bem. do serviço" e para melhol' re- deste' mesmo corrente anno. O que tendo sido
gularidade dos trabalhos do Arsenal Real do Exer- vi to, parece .. o Conselho que a carta de lei-de
cito, que o Brig.. deiro Inspector do mesmo AI'se- 16 de Julho pto'ximo passado, publicada eril Lisnal, Francisco Antouio Rapoza, tique, d'ora em boa, e~ ,'irtude do decreto das Côrles, de 14 do
diante, privativamente encarregado da direcção. mesmp mez, não he geral para todo o Reino Uni-das omcinas daquelle Arsenal, e tIo expedienle do do de Portugal, Brazil e Algarves, mas que he
mesmo, sem que nisso possa ter ingerencia eutra· buma lei particular para Portugal; e p ..rece junalguma aotorirla(le; tioando, oulroSim, responsa- tamenle ao Conselho que não só he partícular
-vel á Secretaria de Estado re pecliva, por on- Fara Portuga~, mas que he da n.. lureza d.. quellas
de deverá dirigir as suas reql:l1sições, e dar con- ·que, sem no "as pTovidencias, não podem ser
ta dos progressos daquelles trabalhos. Manda o -applicadas ao Brazil, c por isso não esta' comPrincipe Regente, pela Secretaria de Estado dos prehendida no numero das qpe as Cárles deNegocios da Guerra, participar á Jun,ta da Fa- o terminill'áo que se fossem applicando ao Brazil,
':tenda dos Arsenaes do Exercito,.Fabricas e Fun- e que Vossa Alteza Re..l, por hum seu decreto
dições, que nesta data ..s im se acaba de' orde- anterior a e t.. determinação lias Côrtçs, tinha
naI" ao mencionado Br,igadeiro, a fim de qne a mandado qne se fossem executando a propor~ão
Juuta, nesta con'foI"midade, se haja de regular, que se ros em publicando, As razões em que
pt'ocurando evitar, como tanto com'ém, qU,e se o Conselho se funda para .dar e te parecer a
Vos a Alleza Real são as seguintes: - Primeil"O
5U citem conl:lictos de autoridade, sempre prejuque tudo, peJa interpre~ação grammatical, se vê
~iciaes ii boa ordem do serviço. Paço, em ~o de
que as Côrtes 8e servirão' da expressão - neste
,Janeiro de 1822. -Joaquim de Oliveira Al-val'es.
- Aclta-~e no v. [l. 88 do Litv. 4° de Reg. de Por- Reino -cuja r.xpressã(l bem deixa. ver que não he
-1m-ias di1'igidas á Junta da Fazenda do Arsenal do lei geral, pois que; se quizessem que fosse huma
lei geral, dirião -IIJO Reino Unido - ; expressão
Exeroito, Ji'abricas e Fundições,
, esta que he leg ..l, porque foi mandada observ[lf
'Por huma oall,ta de lei, publicada nesta Côrte no
dia 16 de Dezembro de dI t5, cuja 'arta de lei
RESOLUÇÃ.O DE 21 DE JANEIRO ••
-ainaa se não acha derog.. da. Tarnbem he legal
l\-Ianuscripto aothcnticlJ ••
'porque<tl~tá escripta no principio da nossa ConsSenhor. - Por portaria da Secretaria de Esta- tituição, cujo Vrincipio já se acha approvado pelo
.to do Negocios da Fazeuda, de 24 de Outubro Soberano Congresso; e tambem he leg.. l ~orque
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está mandada oonservar em t040s os diplomas
passados em nome de EI-Rei. A vista disto, he
claro que aquella expressão - neste Reino- só
se deve entenúer pelo Reino de Portugal, e não
por todo o Reino Unido de Portugal, ,Brazil e KIgarves. AJém dest'e, ainda ha outro argumento
~irado da mesma interpretação grammatical, de~
dnzido do periodo que diz: - Continuando a
pagar por entrada os direitos fie 50 pai' cento que
paga vão antes e alguns annos depois do mesmo
tratado-hypothese esta que se não verifica ,no
·Brazil, pois que asfazenelas blitanllicas nunca pagárão os sobl'editos 50 por cento, ne!l1antes; nem
depois do tratado, visto que antes pagnrão 24 pOl'
cento, em vir(ude da carta regia ele 1808, e depois da ratificação do tratado priocipiárão a pagar 15 por cento; o que tambem deixa ver que, a
lei 11e particular para Portugal, porque ali be que
se éITeituou a diba hypothese. Em segundo lugar,
temos fi interpretação logica desta lci, da qual
tambem infere o Conselho, qUQ ella he partículal' para POI;tugal, porque os motivos que lhe derão occasiãQ I'ol'ão a reforma de huma resolução
de consulta que era particular para aqnelle Reino,
porque só mente ali he que tinha havido aquella
quesLão sobre os direitos que devião pagar as maDufacturas britannicas. E como à dita re olução
de cousulta não determinou cousa algnma sobre
o BI'azil', e nem era em virtude ddla, mas s'm de
ordens aqtedores que no ,B1'azil se recebião 15 por
cento nas manufacturas dc lã britani 'as, e não
tendo a lei abolido muito em particular a referida
resolução de 60n ulta, he evidente que a mente
do soberano Congresso foi fazer huma lei particular para o Reino de Por,Lugal, e não huma lei
geral para todo o Reino Uni tio. Além disto, pelo
tempo que o soberano Congresso marcou para a
execu;ão desta lei, que foi apenas o de 16 dias,
se vê que esta determinação não podia comprehender o Brazi!, pois que sp.ria neces, ario muíto
mais tempo, pal'a que o negociante e tabr.lecido
110 Brazil pode se ser sabedor desta detel'minação,
e podesse, á vista della, I'eg\llar as 'uas especula• ções, dando novas ordcns aos seus corresponden, tes; circunst::jncia esta muito'atlendivol para a
segurança do com'mereio, pois que todas as. leis
que impoem novos tributos, ele que fazem altel'ações no clJmmercio, sempre devem ter attenção
com os qne e5pec:u]{u,ão antes de terem con becimento da lei, para que não sejão victimas destas
alterações, as q,uaes podem prod'l1zir a ruina dos
que tinhão feito a sua especul ação na boa fé que
não haveria mudança algnma áquclle re peito.
Accresce, a tudo o que fica referido, que esta lei
vài enoontrar huma gra'nde di·fficulLlade na sua
execução aqui no Brazil, porque he uppo ta á
disposição do artigo 5° do LI arado de d~ I o, combinada com a carta regia de 1808; vi to que, pela dita carta regia, se e.tabeleceu o direito de 24
por ceoto para todas as nações qlle viessem ne':
gociar com ao Brazil; e no arLigo 5" dó tratado estabeleceu-se que, tanto os' Portuguezes, como os
Inglezes, não pagal'ião, respecti va~ente nos' portos !runs dos ontros, maiores direitos do que pacasse ~ nação mais favorecida Ora, pagando to-
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dos os outros estrangeÍJ'os 24 por cento, como se
póde obrigar aos Inglezes a que paguem 50 por
cento nas manufa,cturas de Jã, o que he contra a
letl'a do tratado. A vista do que fica exposto, he
evidente: lO, que a letra da lei não inclue na sua
,disposição o Brazil; ~o, que os motivos que fOl'ão
a origem delJa não são communs a Portugal e a()
Brazil;' 5°, que esta lei sómente deroga a resolução de consulta de 5 de l\1aio de 1814, sem fazer
menção, nem em geral, nem em particular, de
outras quaesquer leis ou ordens que houvesse a
'este respeito; 4°, que o intcrvallo que se marcou
p~'a que a lei p,'incipia 'se a t.er·execução foi muito
pequeno, de sOrte quc el'a impossivel até o saberse no Brazil dentro desse tempo, quanto mais o
dar contra-ordens aos seus corre pondentes em
Inglaterra; 5°,. que a exeúução de ta lei no Braril trazia com igo grandt:s que tõe , por ser opposta ii legislaçãO privativafieste paiz. Fun~ado
em todas estas I'azões, he que o Con olho he de
parecer que a carta de,lei ele 16 de Julho proxinlO
passado não deve ter aqui execução nenhuma,
por isso que ella he huma lei particular para Portugal, e não he da natureza daquel1as (jue'se podem applicar a e te paiz, coofol'me a determinaçiio das Côrtes, e confol'me o decreto de Vossa
Alteza lieal, não potlendo e tabelecer-, e aqui a
sua determinaç,io sem que, ou se alLere a lei, ou
se de'l'ogn.e a carta regia de 1808, ou se infrinja
a àisposição do artigo 5° do tratado de 1810, o
que só pode Sf'l' feito pelo Soberano Congresso, se
jlltgal' que o deve fazer, Vossa Alteza Real resolverá o que achar mais conveniente. Pal'ece ao
Conselheil'o Caetano Pinto de Miranda MonLenegl'o que o sobredito de~reto de 14 de.T ullio não
pode executar-se P?r ora no Brazil: 1°, porque os
antigos tratado, excepLuado no urtigo :2(i do tra;
tado elc com,mercio de 19 de Feyp.rejro de 1810,
assim como não comprehendião o Bl'azil no tem'po em que forão feiLo , igualmente o não comprchendem agora que se manda continuar na sua
observaocia; e as mesma palana do decreto e o
prazo fixado no § 2° bem mostlão que a sua disposição he só relaLiva a Portug.al; 2·, porqne,
posto elle em execução, vil'ião os panos inglezes a pagar mais que os cJ,as outras naçõe • contra a muito expi'es a e mnito explicita e~Lipulação
do artigo 5? do mesmo tratado; 5°, porque. estabelecendo-se, para evitar a queixa do Inglezesj
o pagamento uniforme, ou de 24 ou de 50 por
cento, seria isto hum'novo arbitl'io que não cabe
nas attribui9õe do poder executivo. Pag<:ndo todos 2{~ por cento não :;e executava o dec"e~o, o
qual manda pagar 50 por cento; e pagando todos 50 pOl' cento, derog3\'a· e' arbitráriamente a
carLa regia de 1808 e as leis posteriores relativas
ao cornmércio e 'trangeiro. Para sal vaI' todos éstesinconveniellte , para igualar o commercio dos'
dous Reinos, e para remover hum ob. taculo que
os separa e desune, encaminhando directamente
o do Bl'azil para os POl'tOS estrangeiros; julga o
mesmo COllselheir'o de absoluta' necessidade o
estabelecer-se, quanto antes, a regra geral qo.
o~ panos e manufactur'ls de lã, tanto inglezes,
como de qualquer outra nação, paguem no Bra-
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zil os mesmos direitos que pagão 'em Portugal; industria nacional, qqe são 'igualmente applicamas para isto be preciso novo decreto em decla- "Veis a este Reino. Quanto á Fazenda Publica, não
ração e,ampliação do de 14 ile Julho. Ao Con- he pl'eciso que se demo5tre, e pelo que diz resselheiro José Joaquim Carneiro de Campos pa- peito aos nossos lanificios, bastará lançar os oIbos
rece que, sem embargo de haver o Soberano Con- para, o mappa estatistico das nossas fabricas, ex-.
gresso legislado especialmente para Portugal, co- trahldo dos que, por ord~m da JIJOta do Commo se colhe da in terpretação literal do decreto de mercio dc Lisboa, formalisárão os magistr.ados,
J4 de Julho do corrente anno, publicado pela nas suas respectivas Pro"incias, e apresentado pecarta de lei de 16 dito; deve todavia ser desde já lo Secretal"io daquelle Tribunal, no tomo Iodas
posta em execução nas'A ll'andegas deste Rei- variedades 50bre objeotos relati vos ús artes, comno do Brazil a disposição do mesmo decreto, por mercio e manufacturas, para nos convencermos'
serem traosr.end~ntes a este Reino as razões cm ' ,do estado dc decadencia em que elIes se achão, e
que el1as se fundão,' e por isso applicavel á pr4i- que~ sem embargo do consumo celto'que lhes se'Videncia dada, segundo a vontade do mesmo So- gura o fal'damento da tropa deste Reino, jámais
berano Congresso, manifestada na sua luminosa poderáõ lutar a,qui com a concol'l'éncia que lhes
proclamação de 15 do sobredito mez, dirigida aos (azem os Inglezes, muito menos continuando estes
habitantes deste Reino, qUr:l, pela sua intima a gozar do exorbitante favor de pagarem sómenun'ão com o de Portuga~, jámais se deve consi- te '15 por cento, Entende, porérq, o mesmo Con9.erar como leis diversas, ainda mesmo as admi- selheil'O, por paridade ,de razão; que os lanificios
nistrativas, quanllo a sua diJ'ferença não seja PI'O- ingl~zes não 'devem pagar nas All'andegas deste
"Teniente de motivos politicos de localidade, cli- Reino do Brazil l:J;lais do que .24 por cento, POI'
e costumes, os quaes se não podem al1egar ser esta a tarifa geral para todos os generos esno caso em questão. O Soberano Con"resso de- trangeiros importados neste Reino, c nem os inclarou' ser erronea e abusiva a pratica de se léva- glezes, segundo o espiriro do tl'atado, deyem parem sómente IS por cento de dil'eHqs pela en- gar em caso algum maiores direitos do que os im-.
trada dos pa,nos, e entre as manufacturas de lã postos nas mercadorias das mais nações. Qs 30
inglezas, applicando-se-Ihes indirer.tamente a dis- por cento, estabelecidos em Portugal, fundão-se
posição do artigo 15 do tratado de commercio pa mesma razão da tarifa geral observada naquellc
de : 9 de Fevereiro de 1810, quando alips este fa' Rein o,
'
'Vor concedido á Gram-Bretanha se acha restricto
A unica difficuldadc que pal'ece ponrlel'avel pae exceptuado pelo artigo 2ê do mesmo tràtado, ra executar-se o mencionado decreto neste Reique manda observaI' a.cerca destas mercadorias o no, he a época do 1· de Agosto, mareada no § ~
quc se 'havia estipulado pelo tratado de 27 dc De- que todavia parece mui curto prazo para o Brazembro de 1705, denominado de -'Methuen-, zil, donde muitos.negociantes, ignorando esta noo qual concedeu sóplente o favor de entrarem em 'Ta providencia p_or não ser ainda publica, fazião
'Portugal, aonde então erão vedados os panos e muitas encommendas de panos e outros estofos
mais estofos de lã; ficando, comtudo, sugeitos de lã aos seus correspondentes em Inglaterra, na
aos direitos que pagavão antes da prohibição, que persuasão de de\'erem pagai' sórnente 15 por cenerão os da tal'Í fa geral para semelhantes merca- to; mas esta difficuldaele inteiramente se desvadorias estrangeiras, qualquer que fosse a r:ação necerá, Ol'denando-se 'que nas Alfandegas do' Bradonde procedessem. Esta errada intelligencia pró-" zil se percebão os ditos 2{l pOl' cento nos despaduzio a prati0a observada neste Reino do Brazil
chos dos lanificios inglezes sahidos ria Gram- Brede se levarem,sómente 15 pOl' cento dos I-anificios tanha depois r da época marcada pelo decreto,
inglezes, e que, sendo diversa da rIe pOI·tugal, deu abrindo-se 'assento aos de,;pachantes que estive- •
motivo á consulth do Conselho da Fazenda da- rem nas circunstilncias referidas, para se lhes
.quelle Reino, datada d~ 28 de SetembJ'o de 1815, restituir o excesso que pagúrão, no c<:so ele see foi ali inh'oduziL1a e legitimada pela real reso- rem attendiclas, as suas reclamações pelas Côrtes,
lução de 5 de Maio de 1814, oa qual' he prova- a quem oevem requerer, Parece au Conselheiro
'Vel que entrassem a consideracão da pratica des- José Fortunato de Brito Abreu Souza e Menezes,
te Reino, e as contemplações com que erão tra- ' que, ri vista dos motivos expressados 00 preamtados os Inglezes. Achando-se assim legitimada, bulo da c,!rta de lei de 16 de Julho de 1821, e ,0
esta prôltica ém Portugal, era preciso huma dispo- que pelas CÔl'tes se acha decretado na applicasição que revogasse a rl'al resolução, pela qual ção que se deve fazer no Brazil da legislação que
ella subsistia, e por isso o Soberano Congresso fÔI' applica,el a este respeito, he applicavel ii dislegislou sómente para Portugal; 00 'Brazil, po- posição daquelJa lei, e necessariamente exequivel
rém, não ha mais do que huma pratica abusiva nesta Alfandega e nas mais do Brazil que, pela sua
nascida da falsa intelligencia do tratado de 1810, e união, compoem o todo compreheudido na palavra
não he, portanto, preciso deCl'eto ou lei para s,er Reio!>, como se enuncia na mesma lei; 3ccrescenabolida. Ha hum CI'I'O, e este se deve emendar, do mais, que são neste lugar inallegaveis quaeslogo que seja reeonhecido, e/achando-se authen- quer razões e motivos politicos que se possão alticamente declarado pelo poder legislativo, já não legal' e ponderar contra a disposiç;ío," appli::ação
pôde subsi til' a pratica que delle se deriva. Além e observància da referida lei, porque, sendo só
desta raúlo assás fundamental, OCCOITcm tambem propria a sua contemplação e admissão do poder
a ponderadas 80 preambulo do menciilOado de- legislativo, he de crer que eIle as tivesse p-recreto sobre os prejuizos da Fazenda Publica e da sentes quando as legislou. Rio de Jancirt:>, em
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14 de Dezeml}To de 1821. -Cnetano Pinto de de Novembl'O proximo passado, pela qual Vossa
Miranda Montenegro. -Leonardo Pinheiro de Alteza ReaJ..order.a a esta Junta eh ~atCn_da elos
.Va~conceJlos.- Francisco Baptista Rodrigucs.AI'sennes do Ex-ercito, Fabl'icas e Fundiçoes que
Dr. Luiz Thomaz avarro de Campos. -Bal'ão dr: conta 7 informanrlo sobre a existencia da trande S" Amaro. - O, Antonio Coutinho de Lenoas- . sacção de pol vora nqui pratieada, pois que ~on!
tre. -Fraucisco Lo~es de Souza de Faria Lemo:. ta\"a a Vossa Alteza Ueal que, por esta repartlçi1o,
--José Joaquim.Carneiro de Campos.-D. Joao se fazião 'pagamentos com polvo~'ií, sem que para
isso esti\'l~SSe autorisada pela Secretaria de EstaCarlos de Souza Coutinho.
Resolução. - Visto que decret-o de 16 de Ju- do dos egocios da GuelTa, a quem competia a
lho de 1821, pela sua interpretação literal e 10- fiscalisação d'as despezasreJativas ao Exercito, Fagica, be só priyativo ao Reino de Portugal, coo- bl'icas e Fu"ndições, mandou esta Junta, ao sel'l
tiuue-sc a cobrar os direitos, como nté pqui se Deputado Thçsomeiro que info.rmasse, o ql,l~l
praticava, até Iloya decisão das Curtes Geraes da respondeu o segui'lte: -Senhor. - Em cumpnNação. Palacio do. Rio de Janeiro, em 21 de Ja- mento da pOl'tadn da Junta da Fazenda Jos Arneiro de 1822. - Com a rubrica lle Sua Alteza senaes do Excrcito, Fabricas e Fundiyões, c da
Real. -Caetano Pinto de Miranda íUooterlegro. copia inclusa da portaria da Secretúia de Estado
'-Acha-se o original no Carfario actual do Tltesou- dos Negocias da Guerra, as qnaes me I'nrão en1'0 Nacional.
tregues no dia 27 de Novembro proximo pa.'sado,
manuando que eu re. p onda sol"l;l'c o conteúdo da
ALVARA' 'DE 23 DE JANEIRO.
dita portaria, na qual exige aber por que ordem
se tem praticado transacções em pagamentos de
lI1aulIscripto allthentico.
diYiuas 'por encontro de polvora: tenho a honra
E:.I o Pl'ineipe Regente faço saber aos que es- de informal' que, não me con tando haver oruem
'te alvarú 'virem, que, ~enuo-rne presente, em expressa supel'iol', mas sim por deliberação da
consulta do Conselho da- Fazenda" de :; de Se- J un ta, com a qu~l nunca me conformci, apesar
tembro do anno proximo passado, a necessidaue de qu~, 11a"'eu:io eu ue muito tempo feito ver á
que havia de se estabeleceren1 orelenaoos propo)'- dita Junta, POI' informações, a desconveniel cia
cionaes dus Officiaes d'All'andega ua Provincia do que se seguia no processo dos paga~entos de uiRio Grande de S. Pedro do Sul, houve por hem,
\'iua' por encontro de granlles pOI'çoes de p h'oem resolução de I? do mesmo mel. e anilO, toma- ra, tanto as·que procedem de compra de sa itre
da na predita consulta., regylal' os mesmos orde- ue ~1inas, CGmo llc polvora ingleza comll1'ada a
nados na fórma nhi declara lIa , entre ·os quaes fi- comOlerciantes pai' ordem superior, resultando
cou perlencendo o de qoo:tj) I:S, annuaes ao officio de tal pl'oces '.) grave prejuizo ao Estado e ao imde ,1 uiz ua sobredita AI fandega. E tendo,- ora, aUeu- portante estabelecimento da Fabrica ela Lagôa ~e
ção ::i pedir-me José Felir:ianno Fernandes Pinhei- Fmitas, cujn opinião conservo, ape ar de ter '1ro, Senen·tuario deste omcio, lhe mandassé decla- do venGido ;'t pluralidade de votos; pois que, senTal' o ,'encimento do uito oruenauo, e a não se do este hum ramo em que de tantos annos tenho
oJI'erecer dI! vida ao Desembargauor Procuraelor experieneia, conheço hem de perto as vantagens
da Fazenda Publica racional, a qnem mandei c desvantagens que lhe pro\ ém c\e taes cnnces 'ões;
ou vir: hei por bem CJue, aO sobreúito José Fe- ou seja pnra pag'umenlos de alitre, ou de polvora
licianno Fernandes Pinheiro, na qualieladc de ir.gleza cOI,nprada a negociantes, de todas as fórJuii dn Ali'andega da sobreuita I'r,ninci'a de S. mas se LOl'Oão ruinosas ao ESlado semelhantes mePeuro do Hio Granele. Iwja da l.1~csma Fazenda didas; por quantfl, conhecendo eu, pOl' experienPublica (I refeJ'Ído orrlcnado de qoo:tj) rs" pal'a cia, que os credores qm: recebem avultada~ porcujo pagamento haverú a competente ordem do .;:ões ele palrara são indnbitnvelmcnte huns atraThesouro PubliL:o Nacional com este all'arú, sen- ,'essadorcs dos illtcl'e ses deste ramo, pondo em
do pl'imeiramente por mim :Jssignado -e passado atrazo a sua liquidação,' dn ql)al ell1anão todas a;
pela Chancellaria, o qual se cumprirú, posto q~e despeza pa1'3 a manutenção da Fabrica ua Lagõa
o seu cJI'eito haja de durar mais de hum anno, nao de FréiLas; pois qur·, revenJendo a estes na terra,
obstante a orllem cm contrario. Pagou de novos e sacrificando-a por menos preço do qnl! se vende
direitos 2001'S. qne secarregúráo ao recebeuor cler- na rcspccti,'a repartição do Ar ena1, deixão, os
les, afI. Jql doliv. Ibdesuareceita,como.eonsta de que delln carecem, de a c9mprar ali, e por isso
hum conhecimento em fórma, registado a fi, 200 de se npurarcm fundos para acudir ús ur~elltes
do liv. IS do registo geral dos mesmos direitos.
d"espezas da Fabl'icn, como são, l'eri<Js~ mantim:nRio rle Janeil'o, 23 de Janeiro d~ 1822.-Com a to para os escravos e gado, que ah trabalhao,
.ruhrica do Principe Hegenle,-Caetano Pinto de ,além de pngarnento a algllns credores de salitre,
Miranda I\lontencgro. -/lcha-,Ir. a fi. .28 do Liv.
a CJuem não conrém receber polvora, e que se sa.1· de Decretos e A (varlÍs da primeim'Repartiçüo do
tisfazem cm receber, ainda que seja cm pequenas
Tltesouro Naciona.l.
.
q-.:antias, a dinheit'o, para assim a1]lOrtisaren: a
sua dirida. Se os CJue receberem grandes porço~s
de pol I'ora a não revelHlessem na terra com notaRESOLUÇÃO DE 28 DE JANEIRO.
rcl impedimento ua que se "enlle no ÂrsenaH sc' o
Manll"criplo aulhentico.
re pectil'o cofre estivesse desempenhado e tivesse
Senhor. - Em cumprimento da portaria da Se- fundos. para acudir ás snas desp'Jzas urgentes, pocreta'ia de Estado dos Negocias ua Guerra, de 5 derião ser ad"missiveis taes encontros, mas nunca

°

r.

TO'MO
lU.
,

li:)

.ANNO DE 1822.
em avultadas porções, pois, ainda assim mesmo
seria preciso providt:nciar que se não vendesse na
terra a outros que della carecem para a exportarem por sua conta. Nada ha mais justo que amortisarem-se diYidas; porém, devendo sempre procural'-se hum meio ajustado, a fim de altender
aos credores._ mas tambem sustentar em equilibrio
aquelle preponderante estabelecimento da Fabrica da Lagôa. Tanto me não conformo com a conces~ão dos mencionados encontros, que antes
julgo conveniente se suste semelhante processo,
e muito principalmente em grandes pO'rções de
pohora, como se tem praticado, aonde com evidencia 5e conhece estancar a vendá no Arsenal, e
por isso deixar de concon'erem com o numerario.
He o que por ora se me offerece a e. Ôl' a. Vossa
Alteza nea!. Thesouraria do Arsenal do Exercito,
Fabricas c Fundições, em 5 de Dezembro de 182 L
-Bernardo José Senão.
Os Deputados, Intendente e Contador tem a
honra de expôL' a Vossa Alteza Real que as citadas
transaççõcs de pohora são praticadas de tal maDeira, que nem mesmo ofl'endem a antiga lei fisoal que prohibia os encontros, porque o credor,
a quem e p·aga.qualquel' impor'tancia, compra
primeiro a pai rora' que pretende, a qual he lançada no competente li\'i'o da venda destc genero;
o seu importe passa a Thesoural'Ía, on-de se carrega em receita ao actual Thesoureiro, e com
elIe sati faz-se ao credor, credor sempre do cofre
da polvora, c nunca do Ar!'enal, pois só taes pagamentos a Junta tem mandado fazer úquellas pessoas que tem venditlo as suas fazenda para manutenção ela Fabrica ria Polvora; pessoas estas
que parecem merecer toda a contemplação, mui
principalmente as que fornecem o -sali re que,
além das immen 'as vantagen-s que daquelle novo
rnmo dc commer'cio interior résulta á nação, he
da primeira necessidi!de pari! o la,'ol' ela Fabrica, Quando Vossa Alteza Real,. pelo seu regio
aviso de 28 de Agosto do corrente anno, ordenou
que se puzesse em execução todos os decretos das
CÔI'tes que aqui fossem reimpressos, parece que
autorisol) a e tn J lOta para receber, em pagamento dn polvora que se v.endesse, qualquer titulo
de credito que se lhe apresentasse, porque o decreto das'Côrtes, de 25 de ~larço de 1821, determina: 1°, .que aos credores originarios do The5001'0 acional e aos seus herdeiros (quanto a
diviclas de herança) se adrniltão "encontros e compensações à respeito de todos os seus debitos;
2°, que, quando em alguma execução fis::al se adjudicnrem ben á Fazenda Publica, se proceda logo ú arrematação delles, recebendo-se em pagamento quaesquer titulos de creelito. Em execução, pois, deste decI'eto, não podia esta Junta eximir-se de receber, em pagamento da polvora que
vende, hum titulo de credito por enccntro, mui
principalmente sendo o cofre da polvora responsavel á satisfnção do mencionado titulo, como
sempre aconteceu, pois que até o presente aipda
se não recebeu algum outro titulo que não estivesse ne, tas circun!'tancias. A Junta da Fazenda, Senhor, obstando a esta tran acção, teria in·(\.orrido no gravissimo crime de não executar o

decretado pejas Côrtes Geraes, Exqnordinarias e
Constituintes da Nação Portuguéza, e a pcrsitiV'a
determinação de Vossa Alteza Real que tlll decretou e mandou cumprir. Além desse crime de desobediencia, elle teri~ concorrido assás para. augmental' a tlecadencia de hum novo ramo de commereio interior; qual o da extracção do salitre
de Minas; commercio este que, desde o anno de
1810 até o de 1818, entretinha a muitos braços e
fazia o soccorro de muitas familias. Este ramo de
riqueza, tendo principiado no nnno de 1808, mostra tel' tão rnpidos progressos, que nos llnnos <le
1815 e 1816 appareceu em tão grande abundancia
que superabundava muito ao necessario para .0
conSUillO da Fabrica da Pol \'ora, e se desde que
elle recebeu o primeiro impulso dado pelo benemerito Ministro e Secrétario de Estado, D. Rodrigo de Souza Coutinho, tivesse sido animado
como con vinha aos interesses nacionaes, talvez
boje se não precisasse receber salitre algum dos
portos da Asia, e as fabricas portuguezas serião
suppI'idas com hum producto nacional; e nnimados os sp.us emprehendedores pela prompta e certa extracção, le,'arião esfe ramo a hum ponto
tal que convidasse ás nações estrangeil'as a viremno aqui buscar, e a preferirem-no ao salitre da
Asia, ji! pela facilidade de transporte, e já pela
sua melhor qualidade. Além dns razões expostas,
accresce, Senhor, que os armázens do depo ito da
polvorn estão abarrotad~s deste genero, e que o
unico meio de dar· lhe extracção he facilisal'-lhe
a venda, atlr'allindo pOl' isso o maiol' nUlnero de
consumidores possivel, o que só se consegue danno-se o gcnero da melhor qualidade e pelo mais
baixo preço e commodidade de pagamento. Não
estando, porém, ao alcance da Junta'o remediar
quanto ú pl'Ímeira proposição, e encontrando algnns emIJal'aços na segunda, ialjçou mão da ultima.. como unico meio qlle lhe restava para conseguir. tão util fim, e-determinou, por isso, qt1e se
'vendesse a polvora, não só a dinheiro corrente,
como tambem a prazos, por letras as ignadas e
endossadas poc neg'ociantes de probidade, e ultimamen te, recebendo em pagamentos os titulos de
credito pertencentes ú mesma fabricn, eO sempre
provenientcs de cnmprn de salitre, ou mesmo de
polvora que por conta da fabrica se tenha comprado, na conformidade das regias resoluções.
Nos depositos de polvora existem q,682 banis de
duas arrobas e 50 de huma al'l'oba, da Fabrica da.
Lagôa, 812 barris de duás alTobas da de Lisboa,
11,960 barris de pol vora ingleza ele di versos pesos,
além de alguma avariada que existe nos mesmos
depositos. O preçe;> porque se vende he o de 26:t/J
rs. o harl'Íl de duas arrobns da grossa, e 2'i:t/J rs.
o da nna. Este preço lIe excessivamente mais alto do que o preço de 22:t/J400 \'S., porque em
Lisboa fe ,'ende a polvora grossa ali manufacturada: e se mesmo no tempo em que a Fabrica do'
Rio de Janeiro tinlla exclusivo fornecimento de
todo o Brazil, menos as Provindas 'do Pará e
Maranhão, e fornecia igualmente todas as possessões da Africa, ,'endeu ro anno de 18 J 9 só a
somma de 55 :61 5:t/J680 rs., e no anno de 1820
49:í95:t/J14o rs., porque não podia concór~r Dj)
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mercado com a polvora estl'angeil'a e com a de obrigado a servir mais tempo do que o prazo de
Lisboa que, em contra,'enção da lei, sempi'e appa- tres annos, findo o qual serflõ impreterivelmente
recia, por j'sso que estas sempre erão vendidas por demittidos os que assIm o desejarem; devendo,
mnito menor preço, como poderá agora ter al- para esse e[eito, os commandanles do~ corpos, no
gum augmento de extracção, tendo tanto dimi- acto de assentarem praça taes voluntarios, entrenuido o numero de consumidores, e ao mesmo gar-lhe huma re ah'a ou cauteUa, na qual declatempo augmentauo o numero de ,'endedores. O rem que. no prefixo prazo de tres annos, ,a contar
Rio de Janeiro, limitado a fornecer a sua Pro- da sua data, ficão escnsos tio serviço, na confor-~
v'incia, tem perdido todos os consumidores das midafle do que vai disposto no presente decreto,
outras Provincias, e concorrendo nas P9sses- a fim de qne, pe1a simples apresentação daquella
sões da AfriC3 com a granrle abundancia de.pol- resal va, se lhes ,'erifique immediata-nente a baiT@I'a que de Lisboa para !lI vai sempre, tem xa, sem dependencia alguma de nova ordem. O
Conselho Supremo Militar o tenha assim enten~e lutar com hum pompelidor na vantagem do
Jhesmo gencto (mesmo genero, considerando-se a dido e faça executar, expetlindo a esse e[eito os
polvora do Rio de Janeiro igual á de Lisboa) e despachos necessarios, Palacio da Real Quinta da
lIue o dá por muito menor preço, do que resul- 'Boa Vista, em 30 de Janeiro de 1822.-Com a
tará sem ouvida huma perfeita estagnação no tra- rubrica do PrinciEe Regente. - JoaqUim de Olinco da polvora do Rio de JaneÍl'o para ali diri- veira Alvares,
gida. Tod:.\s esta.s consiélerações fl)l'ão, além do
decI'r::lo das Côr'tes, já citado, as' que condu1.irâo
DECRETO DE 30 DE .JA.NElRO.
esta Junta a facilitar o mais possi vel a venda da
Manuscl'ipto authentico.
polvora que eSlá commettitla ii sua inspecção e
direcção, não só paI'a acudir aos clamores publiCãeta,no Pinto de Miranda l\'lontenegro, Presicos, como por ali via r o co fre da grande di vida em
dente do Thescuro Publico, ordene ao Thesouque estava, e apro,'eirar, por via de taes pagareiro Mór delle que entregue aos Officiaes i\laiores
mentos, tão vanlajoso preço, por que ella lle ven·
das differentes Secretarias de Estado, as quafl tias
dida; preço esle, que lle impossivel poder-se C9nque forem precisas para supprimentos de despesenar por muito tempo sem grande pl'ej uizo. da
zas momentaneas e de objectos secI'etos de sel''\'ifabrica, pel~ quasi absolula estagnação que disso
.ço
pu bUco, ficando re ponsa reis os respecti vos.
le seguiril. A yi~t'.l, pois, do que, fica exposto,
Ministros e Secretarios de Estado pelo emprego
esta Junta, espera!ldo as reaes- ordens de Vossa
que dellas fizerem, e de que darúõ contas todos
Alteza Real sobre o que deve praticar no proseos trimestres; e com o competente conhecimento
,guimento da venda deste genero, tem determide reciho seráõ abonadas as referidas quantias ao
nado ao encarregado della que niio ,'eOlla porção
dito Thesoureir'o i\lór por este decreto súménte.
alguma senão a dinheiro eJTectivo, até que Vossa
Paço., em 30 de ,Janeiro de 1822. - Com a ruAlteza Real ordene a final sobre e tamaleria. Rio
brica do Principe Rcge'nle. -~osé Bonifacio de
de Janeiro, 17 de Dezembro de 182L-lVlanoel
Andrada e Silva:-Extrahido do Liv. 7 de Reg.
CarneÍl'o de Campos.-Bernardo José Senão.de Decretos dos (LImos de 1821 a Abril de 1825, a
Antonio Caetano da Silva.
Resolução. -Como parece ao Thesoureit'o. Pa- fi. 15.
ço, em 28 de Janeiro de ,822. - Com a rubrica
RESOLUÇÃO DE-31 DE JA.NEIRO.
do Principe Regente.- Joaquim de Oliveira AITar,es.
Manuscripto authcntico.
DEcnETO DE 30 DE JANEIRO.

ColI. Braz.

Tendo em muito particular considel'ação a urgente necessidade que ha, nas actuaes circuns-'
tancias, em que os corpos da primeira linha da
guarnição desta Côrte se acrlão rerluzidos a mui
diminuta força, de os fazer preencher com aquel·
le numero de praças su fficiente para o serviço reguIar, e pal'a mantel' a tranquillidade e segurança publica; e desejando promover por todos os
mei,os de moderllção e brandura o recrutamento
para os referidos corpos; considerando, além dis-.
so, quanto 'importa á disciplina da tropa qU'e esta seja formada de homens "oluntal'io~, bem educados e coni principios de honra: héi por bem determinar que todo e qualquer individuo que li, Ter assentado praça voluntariamente, do lodo corrente mez em diant!l, ou homer de assentar até
O fim do mez de Junho proxi,mo futuro, não seja

Jacinto Manoel de Oliveira requer, queixando-se da demora em que se achava o Procurador
da Lorôa e Fazevela em responder sobre uutro
requerim~nto feito pelo supplicante ao Conselho,
pedindo que os contracladort;s da di,zima da Chancellaria lhe paga 'seUl a quantia de 100:tt> rs. annuacs, por ter o supplicante servido de Juiz da
mesma Chancellaria, petlindo houvesse Sua Alte-2a Real por bem ól'denar ao dito Pl'Ocurador ~ue
respondesse, allegando achar-se aquelle negoci?
parado ha mais de 8 ann05 por aquella falta. Dando-se vista ao mencionatlo Procurador da Corôa,
c exi!!indo el!e todos as papeis, respondeu sobre
o
r
•
elles e com os documentos que Jez Juntar, mostrando a fal idade e calumnia daquella accusação,
pois a demora procedia da falta do upplicante
em satisfazer aos requi 'itos exigidos pelo supplicado na sua ultima resposta em 1815. A vista
do que resolveu a Mesa, em seu despacho, que
não tinha lugar a queixa rIo supplicante. Então,
pedindo vista o sobredilo Procurador da Corôa e
63**
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Fazenda, expôz torlil as I'azõcs em quc se funda- tcceu, e se vê no omcio incluso do E~cri"ão do
"a para arguir dc inJu~ta e temeraria itquclla ac- me -mo Thesouro; be, pOl'tanto, impossivel quci
cusação. que se tOI'03\'a criminosa á face da~ lci~, júmais o Consélho da Fazenda possa~nterpôrh,UJll
c pedio que tudo sc le\'3sse POI' consulta ii Sua seguro pareccr a cerea uo me)'ecimento ou valor
Altcza Real, não exigintjo o castigo e ~a\isfação das rendas, como por vezes lh~ tein sido ·exigido,
que as leis impoem, :m3s para que o rr.csrno Sc- e agora. e exige na portaria de í' de Janeiro, igno.nhor fica sc intt';l'ado dos factos vcrdallciros, c da , rando absolutamente q J I seja 'o melllOdo a:dop-"
innocencia e opinião cm quc devcria ficar o dito tado 110 Thesuuro Publico 'para, an'ec{l(lação das
Procurador. A' vista rlo que, parece ao Conselho rendas que se achão administraqas, se a~l'reQa(]a"1.
lcval' it presença dQ Vossa Alteza Real n requeri- ção está cm dia, se se to mão ou. não contas ao
mento do Desembal''''1I10r P-rocul'allor da Fazen- an~ Admiuist,radores e Thesoureiros, fie cstes tom
'da sobrc O que resnl\'er!l o que hou\'cr por bem. 0\1 não 3lcance, equal será, por orçamento, a renda quc ainda c dcye csperar, limitando-se a resRio, 7 de Janeiro de 1822,
I
Resolução, - Como parece ao Conselho, c fica posta do Escri vão do Thesouro cm o caso de que
ilIibada, na minha real presença, a honra c com'- se trata, I a dizer que sómente se tem recebi\lo do
portamento do Descmbargador Procuradol' 'da subsidio literario a quantia .de 25:2G2,zt>486 rS.l1
\'altando ainda boa parte do que diz respeito á
Cor{\a, da falsa queixa do supplicante. P3ÇIO,5l
de> Janeiro de 18':2, ~ Com 3 rubrica ·dc S113 Al- aguaraente da terra, ! cujo subsidio decorre até'
teza Real. - J()sé nonifacio de Andr3da e Si1v3. ,Iunno' do presente anno, visto cobrar-se por sa-Acha-se 7\0 Livro 1° de Reg.' de Consultas do rra -, sem indicar se 3inda resta a cobrar-se algumn quantia da il1lposi\:ão da carne, e se ,0 que
Conselho da Fq.zellcla, a [l. ) D9 e v,
resta n cobl1nr-se do subsidio tl'agllnrdcnte no 6
mezes que, faltao Rara a safra, igualará ou não ao
'RÉ OLUÇÃO DE '4 DE FEVEREIRO.
que se tem rccebiJo nos primeiros 13 ruezes, pOl"
hUI11 calculo de orçnment~ que sómenlc se pórle
l\Iunllscripto ulllhcntico ..
hayer dos enc3rt'eg,:dos da adminisll'nção. Não
,
Por ,port3ria d3 Secl'et3ria tlc ,E,~tado dos Ne- púdentlo, portanto, o Conselho dizeI' cousa nlgocios da Fazenda, dc 7 de Janeiro elo cOl'l'cnte,: guma em particular com pleno conhecimonto de
mandou Vossa Alteza Re'al quc estc Conselho, il causa sobl'e COIHÍl' ou não an.ematar huma cer. vista de huma rel3ção das' rcndas public3s l1acio- ta c determinada renda, pcrcelJendo della o Thcnae ,que c acl~ão cm. praça, dcclara e quaes somo Publico todo o lIlil que !le possÍI'el cspesejão os ultimos l3nços que se tenlião olferecülo rar-se, fican~o ao contractn~lor sómentc hum lupor eU3s, e qual~o seu parecer acerca do J;uet'e- cro ra7.0avel , visto que lhe faltão os conhecimencim nt() ou v310r tlos mc mos, O que "isto, pare- to neccssa,rios (lo ,'alor-das rendas, e que só pocê aI) Consel ho, em ob erva,nr.i3 da sobredita dem vtr lIas atll1lil)istrnções pem dirigid3s, que
portarin., com data de 7 de Jillleiró ,corrente', le- rodas tem sido feitas até 3gol'a sem a menor in~
"I'ar a prcsença de Vossa Alteza Real a resolução tenenção do Conselho; passa a expôr em geral
pedida das rendas quc estão em pr3ça, satisfazen- a sua opinião, fund3mentando-se.na de totlos os
do á segunda parte da mesma portaria, com o que bons auto:'e~ ele economia PQlitica e no systema,
,'ai expôr a ~o~sa Alteza I\.e31. O Conselho da seg'uido 'pela Gram,13rctanha, de administrar, e
não cOlltractar as rendas public<l- para que se siFazenda, creadu nesta Corte, pelo all'ará de 2S
ue Junho de IS08, nos titulosGo e 7° que Jht~ são ga e tc mc:thodo, nomeando Vo.sa Alteza Real os
l'e pecli\'os, he sem duvida, )lUm'Tribnnal dc Adi\.dmini tradcr.es e Thesollreiros, c dando Q Conministração c Fiscali 3ção da Renda Public3; mas, selho o mcthodo que se dcve eguir lias adminispor motivo~ quc lhe não compete desenvolver e trações, para ser por VOSS;l Alleza Real approvaelucidar, foi reduzido, desde o seu e t3belccintcn- do, e ten tIo toda a del'ida fisca.lis3ção, a fim de
to at,) o prescnte,a cui 131' sómente tle habilitações,
serem castigados (IS prcvn.ric3~lores, c rcmo"idos
a scntanlcntos e 3rrematacões de contractos em os omis os. fie f6ra de questão que, ha\'endo boa
ha ta publica. N~m no § 8° do til. 7°, relativo ao a'dministração, entrará no The ouro Publico huCOI}selho, c que trata de AtlnlÍnistradores e The- ma parte do lucro qu,e perceberião os C0ntractaoureiros; nem em nenhuma outra parte do sobre- dores, lic3ndo 3 outra parle para as de.pezas da
dito 31vará se cxelnio o Conselho da admioi traeão adminislr;)çiio, e ficando ao mesmo tempo os con,da rendas public3s, e de propôr o methodo qlHl, tribuintes lines do ílagello dos contractador~s;
julg3sse mais convenicntc para a sua boa anecada- IDijS tambem he fó~'a de questão qUil, para assim
ção e p3ra seu augmcnto, "igiando sobre a COA- acontccer, he nccessaric a "igilancia sobre os adducta dos emprega<lo;:.,·c cxigindo dcllcs todas as ministradores e prompto castigo, quando o merenoçõcs que.lhe fos -em neces arias~ de facto, po- ção, para o quc mnito 'concorrerú a publicida,de
rém, as im aconteceu, ii ponto' de negarem ao das contas de cada huma administrncáo, Se o
Con elho al"'uma - ior~rmações qne pedio ao The- Conselho da Fazenda niio tem até o p'resente reouro Publico' sohre rcndas que se acha,'ão em pl'esftntado, como agora o faz" sobre a impossibi.l
administracão, como a do dizimo re"l do assucal' IhHHle cm que se tcm visto, e ainda se"vê,1 de dar
e outros, )~eduzindo-sc as respo tas u~licamcote ir opinião accrca do cstado oas l'endns publicas,
conta do que havia no Thesouro, c isto mc mo ,'isto que nenhuma parte tem tido na sua adpor hum modo tão eonfu o, que sempre ficava o ministração, como julga dc\'ia ter pela lei da sua
Con elho cm duvidas, como ultima~cnte acon- c:cação, foi sem duvida por não dar idéa de am-
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bição de jurisdicção, é POI' .!!vitar conflictos com
os· émpréga •.Ios no l'h,esouro PJubliço, que' semprc pl~etendêrão l'al.êr dclle, não'só h casa d'arreca-'
dação das ren~as e da sua di5tl'Í15uiçaó', mas' a da
a~mi\1istl'açãopri,vati va das mesmas re'n'das, accresetlOctO hum ponderoso mbtivo para o seu silencie,
qual foi a resolução di! cO:1sulta tomada em 15 de
N.o,rembro de 1815, em que SU'a ~lagestade ordenou' ~iL1e'a administração de certas rcnuas fosse
feita po'r co'bradores interinos, que mandava no"lueal' debaixo da inspecção d,o Real Erado, e ainda mais (j a"iso de (j de .Junho de 1821, em ql.:e
,sé Pflrticipa' ao Conselho que esta real re'solução
fic<Isse servindo de regra para o l'utUl'O em todos
os rendimentos que se roand<Issem pOl' qualquer
rnoth:o provisoriament~ administrar; bem via o
Conselho (!ue a resoluçã,o de consulta, sendo como he, equivalente a hum decreto, não derogava
expressamente a lei da sua in ,tituição, e muito
menos o aviso em que :e amplia a mesma resolução,;'mas, COl).10 de facto procedeu sempre, e ainda 'procede o Thesouro Publico, al'roga:1do a. :<i
a administração das rendas qpe entra no tit, ?o,
l'elatil'o ao abatimClito com a nova exclusão do
tcrl'Ítorio de Santa Ca'lh<Il'ina, que se d'e'Ve Cner
constar ao lioilante, que, não tendo ainda sido em
tempo alg'um admini.~trada, a renda de 40ó rs, em
arl'ol~a de fumo, coovi.rit igualmente tTue seja posta
em boa.e regular' administraçao, para se conheceI' o que desta renda póde entrar no ThesoUl'o
Puhlico, (lcyendo-se ,bem esperar que por admi- I
!liSlração não se obtenha mellos dI) que a quan·tia de 70:010;jj) 1'5., rpIe o ('onll'actadol: do tl'ieh!lio fil1do, e que bem ,de,'e consultar e attendel'
a seus interesses, o'll'ercce pOl' hum \101'0 trienoio.
Aos Conselheiros F)'ancise(l Ba'ptista Rodrigues, Luj'z Thomaz Nav~l'ro de Campos, José
Fortunato de TIrito Abreu Souza e Menezés pare. cc que c~tit cumprida a prímeil'a parte da portaria de? de Janeiro éOl'l'ente, com a apt'eseotaçã.o
ela relaçãu das rCI)das qne estão cm pl'aça, C,om a
declaração dos ullimo lanços olfcrecidos cm hasta pulJlioa; e quanto ao seu ,parec'h acerca do
seu merecimento ou valor de~tes lancos entendem os mesmoS Conse'lheiros,qu.c, 1ie~do muito
difficil <&u quasi imposshrcl calculai' ainda poràrbitl'io de apl'bximação o nlor das rc'ndas publicas por l'alta de regulameHlo, TIa sua administração, toma-se ne.cessariamente l'allivcl e temerario
ql.1alquel' juizo' que se,intente formal' sobre ti Terdadeira \e'timação das ditas rendas, e principalmente porque ~ão admioistl'adas pelo Thesolll'o
,Publico, sem scie'ncia in. truoli va da sua inspeoçe'io, e sem conhecimentü ou irigerencia alguma
do Conselho, He sem questão que não ha objeoto
mais digno de attenção do que a exacla al'l'ecadação e cobrança das renl]a publicas, para que n;):o
faltem os recursos do Estado,' sem os quaes elle,
não póde bem subsistir. Para melhor conseguir este saudavel fim ha di versas opiniões: querem
huns entre as economistas que o me~hodo das administl;ações bem reguladas seja o melBor, por men~s oppressivo aos po,'os, e mais interessante ao
bem da Fazenda ,Publica; i ulgão outros seI' preferi~eho systelJla das arremata~ões eQl hasta pu-
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blica, onde os licita'ntes se encontrão e descobrenl
.....~~eu interesse, tanto quanto mais pretendcm eneubl'i~10, e aonde em hum ou mais triennios se
descobre facilmente o maior 'l'alor (Jas .rendas
pela concorrencia dos aspin.tntes; c-querem outros
que' nem sempre convém admii1istral', para -o
que mpito concorre a natureza do" contractos e
outl'as cil'cunstancias que e apresentáo na GramBretahIJa', Tenl-se_algumas "czes priricipiado a pôr
er1'J. arremalação C~l'tas rCl1das, para' depois s.erem
administradas com melhor conhecimento do seu
valoi' 'c orçlem de arrecadar; e entre nó ,'he pelo.
meio de administração que sc julga obter mais seg'urámente acpelle fim, pl'incipalmente em contractos 110"OS, ou quando os lici~anles não excedem ou não igl1alão n.os sens lanços o prcço da
ultima' arremalação ou administr<lção, e julga
tambem prel'el'iy~l em cer~os rendimentos p'ouco
complicados, e que podem ser arrecadados por
huma administração simples sel1l depl}ndencia de
tantos administradores que absorvem qU<lsi lod<l a
importancia do que arrecaclão pelos or.lenados que
,se lhes estabelecem, Como quer que seja, se se
consilkl'a o direito e príltica c()oslaote do nosso
Reino, yemos consagl'ado c'delerminaelo o methodo -das arrematações em hasta pub:lica, já no reo-ímento dado aos Vedores da'Fazenda nl?S cap, 1°0,
t13, 52, 53, no dos Contauores das Comárcas nos"
cap. 60,61, ?O, 74, e out~os nas ordenações da
Fazenda, ~lC cap, 16th no r~gimento dr! 22 de Dezembro ele I?ti I, no de 28 de .J un ho ele 1808, e
no alvarú, de 12 de .Junho de 1800, donde no S
1° se diz terlllina.ntemente : - iúi, On]eno que todos os contractos reaes 5ejâo sempre arrematados
em hasta publica, em concurso de licitantes, precedendo edilae,~ na furma das leis da Fazenda, ,ultinlameóte renov'adas pelo all'ar:'i de 22 de Dezembro de I?? 1..--. E COmo fiea slIspeo~o o arbitl'io
dos mesmos Co'nselheiros sobl'e qual seja o melhor methodo de arrecadação, it vista elo direito
constituido; não dul'idanelo de que'muito conviria que 'a Fa,ze.nda- Publica tivesse hunla ,administl'ação a mais bem dirigida nos casos em qpe a
lei a permitte, e que esta pertença 01.1 possa pertenceI' ao Conselho, em oonl'cirmiâa'tle de seu regimento, ~ ele outr<IS resoluções e icis que lhe são
respectivas; e declarão a sU,a judsdicção: per'uadem~se os mesmos ConsE:lheiros adstrictos, a dizei' a sua o[linião conl'orme ao que estit estabelecido por lei ou regimento, e em ,'ista ua resolução de consulta de 25 de Novembro cle'1815, pela qual se ordena que sejão eífecli I'amentc aÍ're~11a
taelas em hasta pub,liea todas as rendas porque se
oJl'erecer maior, ou, pelo menos, igual preço ao"da
antecedente arrematação 01I administração,t con,
servando-se cm praça toJas as que não e tiverem
nestas cireunstancias, n'ão pódc! nem de,'e an'iscar-se a rcnda eerla de 400 'rs. eÍ1l arroba de ru~
mo que, por contl'acto, re,,!deu O tl'iennio proximo passado a quantia de ?O:OIO;jj) ''s., e que de
presente já tem o lanço de 80:ofo;jj) 1'5" 'e póde
chegaI' a muitó maior, não sendo prudente o
apartat'-se da I'egl'a quando algum molil'o muito
imperioso não urge', c só por ,huma especulação
que, POSlQ seja bem fundada', pótle ser menos
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bem succedida, principalmente nas actuaes cir~
cunstancias em que tem sido necessario diminui'
as de pezas, segurar e melhorar a receita para
acudir ás absolutas precisões do estado; assim
tambem pelos mesmos prineipios o entende a respeito do I'endimentõ do subsidio merario, tendo-se presente o ultimo lanço offerecido em praça, constante da'relação qlle sobe á prcsença de
Vossa Alteza Real, com a diíferença; porém, que,
tendo sido posteriormente separado o territorio
d~ Santa Catharina, e dependendo agora do licitante o approvar ou offerecer proporcionâlmente
á parte que se exolua o lanço que aprou ver, que,
, em tal caso não, con vindo este aos intel'esses da
Fazenda, ou não sendo hum lanço ,que convide
pela sua maioi'ia, continue este rendimcnto a ser
admiuistrado até o fim da safra, c de cujo producto se tirará argnmento a favor ou contra a sua
administração. Vossa Altcza Real resolverá o que
hOO"er por bem. ~io, 28 de Janeiro de 1822.D. Antonio Coutinho de J..encastl:e. - D. ManoeI.
de ?ortugal e Castro. - ~lanoel Jacinto Nogueira
da Gama. - Francisco Baptista Rodrigues. -DI'.
Luiz Thomaz Navarro de Campos. -José Joaquim Carneiro de Campos. -José Fortunato de
Brito Abreu Souza e Menezes.
Re~olução. -Como'parece.ao Conselho, o qual
me propor:'t logo administradores que tenbão os
requisitos de intelligencia, zel!? e probi~ade; os
saladas que sc dever:\õ establecer, ou certos e determinados;ou de alguns p.or ccnto; e bem assim as instrucções por onde (leveráõ regular-se
na sua administl'ação, ficando o mesmo Conselho na intelligencia dc que,lhe compete administraI' c fiscalisar as rendas publicas, promover o
seu melhoramento, e zelar a sua exactá al'l'eca:'
dação, regulandu-se em tudo pela lci da sua instituição e mais leis a que esta se refere, sem embargo da resolução de '15 ue Novembro de 1815,
e c\o avisg de 6 de Junho lle 1821. E para que
de ta boa administração 'e fiscaUsação appareção,
sem demora, os I'esultados, como desejo c espe:
ri:>, no 1° de Outubro de te anrio, me consultaql,
á "ista do producto liquido de ·tas rendas que tiver entl'ado no Thesouro Publico, se julga mais
convenientc a continuação do mesmo methodo,
ou se deverúõ ser arrematadas em ha~ta publica
para.o triennio de It.l25 a 1825. Paço. em {~ de
Fe"creiro de 1822. -Com a rubrica de Sua Alteza Real. -Caetano Pinto de Miranda Montenegro -Acha-se o original no CartO/'io actual do TheSOW'ç Nacional.
PROCLA.lIUÇÃO BE
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CoI!. Braz.

Soluados! Não he a ambição qucm vos chama,
ncm a de potica arbitrariedaJe quem vos arranca
do seio da vossas familias: a dereza da Patria, a
ob ervancia da lei, e o respeito á legitima autoridade do Augusto PI-incipe que nos rege, lle
quem vos chama. Buma anarehia espa tosa
ameaça a segurança publica, e o cidadão v.ê-se no
perigo de perder os seus direitos. Soldados, a "OS

pertence sustentar a causa sagrada qúe' defendeis.
Nada tenues a temer: o Portugue~ quando he rebelde, não he Portuguez; marchai com fit'meza;
o vosso valor e subordinação farão com que os re·
beldes entrem na linha do se ti. dever; mas quan~
do a' pertinacÍa e o orgulho .não deixem apparecer
a voz da j'azão e da j-ustiça no meio dos rebeldes
qtle fazem a inquietação da Pro"incia, marchai
sobre elles, al'1'ostai o perigo e a morte; pOl'que
vÍYer sem honra, e na confusão e desordem, não
he viver. Respeitai a voz. dos vossos Chef-es, imitai o seu valor e constancia; e no maior enthusiasmo e patriotismo, bradai Viva a Religião LVh'a a-Constituiciio!- Viva o Rei l-Viva o PrínCipe! -E Viva ~ Nóssa Patria! - S, Gonçalo, em
{~ de Fe,ereiro de 1822.

DIl"r.RETO DE

5

DE FEVEREIRO.

Manuscripto authentico•.

.

.
Havendo, por cFta régia da data de hoje, dirigida ao GoVel'Oadllr da Ilha de Santa Catharina, demittido a Anloni'J Mendes de Carvalho do
emprego' de Jnsp~ctor dos cortes de madeiras na
mesma Ilha: hei por bem mandar suspender:lhe
a gratificação de '35:tiJ rs. mensaes e. dez tostões
diarios de comedorias que lhe forão concedidos
para em quanto "permanecesse na dita commissão,
por decreto de I i de ~1aio do annn passado. Manoel ltntonio Fal'inha, etc. Palacio do Rio de Janeiro, 5 de Fevereiro e 1822. - Com a rubrica
do Principe RI·gente. -~Ianoel1\ntonio Farinha.
-Acha-se a {l. 28 v, elo Liv. 2° de Decretos da segunda Repartição do Tltesouro Nacional.

PORTARIA, DE
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CoI!. Braz.

Tendo-me ordenado Sua AHeza Real o Prineipe Regente, '1>01' conhecer o exaltado patriotismo
que distingue o Corpo do Commercio desta Cidadé, que eH cnni'idasse seus honrados membros
acontl'Íbuir cada huril,segundo assu·asfaculdades,
cm favol' da causa sagrada do bem geral da "nação;
e sendo certo, que muitos Cidarlãos-que não pertencem úquelle Corpo, não dO"idaráõ auxiliar o
Estado, afim de ter as forças que lhe faJtão, para
concluir a gloriosa obra da nossa regeneração:
manda o mesmo Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negodos do Reino', que a Camara desta
Cidade faça abril' huma subscripção, para que todos os Cidadãos livres ,. seja qual fôr a classe a- que
pertenção, possão entrar cm hcneficio do Estado
com as quantias que poderem; nomeando logo a
referida Camara -t1UID .Thesoureiro, para a al'1'eeadação dns Gonati.vos, que se farão publieos pela'
imprensa, com os nomes dos contribuidores. Palacio do Rio de.Janeiro, em 8 de Fevereiro de
18211. -José Bonifacio de Andl'ada e Si\ya.

.
•
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Paço, em l5 de Fevereil'o de 1822•.- Caetano
. Pinto de Mil'anda l\Iontenegro. -Acha-se a fl. 91
Manuscripto authcotic·o.
v. do Liv. 4° de Porlal'ias dirigidas fi. Junta da FaTendo as Côrtes Geraes, Extraordinarias e zenda do Arsenal do Exercito, Fabricas e Fundir:ões•
. Constituintes da Nação Portugueza, por decreto de 2l de Outubro de 1821, estabelecido aos
DECRETO DE 16 DE FEVEREIRO.
Secretarios de Estado o ordenado de 4: 800;jj) rs.:
ColI. Braz.
hei por bem, revogando o ~ecreto de 51 de Outubro do dito anno, que os Secretarios de EstaTendo eu annuido aos repetidos votos e desedo das differentes Repartições venção, desde o
dia 16 de Janeiro proximo passado. o mesmo 01'- jos dos leaes llabitantes desta Cap'ital, e das Pro- denado de 4:.800;jj) rs" deixando de perceber, vincias de S. Paulo e Minas Geraes, que me redUl'ante o exercicio do seu cargo, quaesquer or- querêrão houvesse eu de conservar a Regencia
denados, pen ões, soldos, ou yencimentos, que deste Reino, que meu augmto Pai me ha"ia conpor outro titulo recebessem da Fazenda Publica, ferido, até que pela Constituição c.la l\Ionarchia
segundo se acha determi.nado no dito decreto das se lhe déssc buma unal organisaçáo sabia, justa.
Côrtes. Caetano Pinto de Miranda Montene- e adequada aos seus inaliena,'eis direilos, deeoro,
gro, etc. Paço, em 15 de Fev~reiro de 1822.- e futura felicidade; por quan to de outro modo esCom.a rubrica do l'l'incjpe Regente. -José Bo- te rico e vasto Reino do Bra1;11 ucaria sem hum
nifacio de Andrada e Sil va.-Extralzida do [ ..iv. 7· centrQ de união e de força, ex-posto aos males da
de Reg. de Decretos dos annos de 1821 a Abril de anarcliia e da guel'l'a ·ci vil; e desejando eu, para
~tilidade geral do Reino Unido eJlarticulal'.do bom
1825, a fl. 16.
povo do Brazil, .1' de antemão dispondo e arraigando o systema constitueiúnal, qlle eIle merece e eu jllrei dal'-lhe, formando c.lesde jil hum
PROVISÃ.O DE. 14. DE FEVEREIRO.
centro de meios e de fins com que melhor se susMaollscriplo authentico.
tente e defenda a integridade e liberdade deste
Caetano Pinto ·de Miranda Montenegro, etc.
fertilissimo e gl'andioso paiz, e se promova a sua
Faço saber ú Junta da Fazenda da Proyincia da futul'a felicidade: hei por bem mandar con vocal'
Ilha de Santa Catharina, que Sua Alteza Real o hum Conselho de Procuradores Geraes das ProPrincipe Regente houve por bem, por decreto de vincias do B~'azil, que as representem inteiramen5 lo corrente mnz, mandar suspender a Ântonio te, nomeando aquellas que tem até quatro Depul\lendes de Canalho, Inspector que era dos CÓl'- tado.em, Côrtes, bum; as que tem de q~latl'O até
tcs de madeiras dessa Provincia, de que se acha pito, dous; e as daqui para cima, tre ; e os quaes
demiltido, os vencimentos de 35;jj) rs. mensaes e Procul'ac!ores Geraes poJerúõ ser removidos de
l;jj) rs. diarios tIe comeclorias que percebia por seus carg·os pelas suas re pectivas Provincias, no
aquella commi-são, cujo pagamento se havia de- caso de não de empenharem devidamente snas
terminado ii mesrIla Junta, em provisão de.21 de ob,'fgações, Se a.~sim o requel'erem os dous terços
1\1aio do anno proximo pa~ ado. O que ne ta con- das suas CaLDaras em vereação geral e extraordiformidade as im terá entendido e cumpririt. Nar- nari~, procedendo-se á nomeac,:ão de outros em
•
ciso Antonio da Rocha Soares a fez no Rio de Ja- seu lugar.
Estes Procuradores p.rão nomeados pelos'Eleineiro, a 14 de Fevereiro de 1822,-João 'José
Rodrigues Vareiro a fez escrever,-Caetano Pin- tores de Parochia juntos nas Cabeças· de COD;larto de Miranda l\Iontenegro. -Extrahida a {l. 106 õa, cujas eleições serão apuradas pela Camara da
do Liv. 6° do Reg. de Provisões expediclas pela Con- Capital da Provincia, sahindo eleitos a unal os
que tiverem maior numero de votos entre os notadorilt Geml da segunda Repal'ti(.ão dJ Thesoul'o.
meados; e em ca o de empate, decic.lirá a sorte;
procedendo-se eúl todas estas nomeações e apura~ PORTARIA DE 15 DE FEVEREI.RO.
ções, na conformidade das instrucções quc mandou executar meu augu to Pai pelo decreto de?
l\'Ianuscl'ipto alllheotico.
de Março de 182l, na parte em que fôr applical\Ianda o ~rincipe Regente, pela Secretaria de vcl, e não sc achar revogada pelu presente deEstado dos Negocios da Bazenda, pa'rticipar á creto.
Junta da Fazenda do Arsenal do Exercito, FaSerão as attribuições deste Conselho: 1° aConbricas e Fundições, que havendo-se commettido selhar-me 'tod<ls ~5 ve7.es que pOl' mim lhe fôr
ao Conselho da Fazenda o conhecimento circuns- mandado em todos os negocios mais imp9rtantes
tanciado de todas as folhas pelas q1J.aes se pagão e difficeis; 2· , examinar os graUlles projectos de
ordenados, deve, sem perda d·e tempo, En "iar -reforma que se de,'ão fazer na Administração Gea mesma Junta ao sob,'edito Conselho copias au- • ral e particular do Estado, que lhe fôrem com..
thenticas das foUlas ue ordenados, cujo processo municados; 5°, propôr.me as medidas e planos
e pagamento (\ esteja a seu cargo, annexando, que lhe parecerem mais urgentes e vantajosos
outrosim, traslados dos decretos, avisos, ou ao bem do Reino Unido, e á prosperidade do BrapOTtarias .por onde se tenha concedido 'l qual- zil; 4·, advogar e zelar cada hum dos seus
quer dos filhos das indicadas folhas vencerem m'embros pelas utilidade~ da sua Pro"iocia resaquelles i) ordenados, sem residencia eil'ectiva. pectiva.
DECRETO DE
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E~te Conselho se reunirú em huma sala do meu
Paço, todas as vezes que çu o mandar con vocal', e,
além disto todas as outras mais que pat'ecer 110
mesmo Conselho nçcessado de reunir, se assim o
exigir n urgenein dos negocios publicos,pnra o qne
me darú parte pelo l\linistro e Secretario tle Estado d05 Negocios do Reioo.
Este Conselho serit por mim presidiuo, e fls
suas sessões a, sistirúõ os meu' iUinistros c Secretarios de Estado, que tel'ão nellas assento e "oto.
Para o hom regimen e expediente dos negocios,
nomearúl' o Conselho, por plllralirJaue de "otos,
hum Vice-Presidente' mensal de entre os seus
,membros, filie poderit ser reeleito de novo, 'se assim lhe parecer conveniente, e nomeará de fóra
hum Sccretario sem "oto, que fará o protocolo
das sessões, e redigirit ,e escre"erú os projectos
.approvad05, e as decisões que se tomarem cm
(;onselho. Logo que estiverem reunidos os Pro,curadores ele tres Pro"ineias, elltrarú o Conselho
no exercicio das suas funcçÕes.
Para honrar, como de vo, tão uteis cidadãos: hei
por bem conceder-lhes o tratamento de Exc.ellenElia, em fJuan to exercerem os setlS importantes
I cmpreg-os;
e mando ontro sim que nas funcções
pl1blica~ precerla o Conselho i1 todas as ontras
Corporações do Estarlo, e gozem seus membros
Ele todas as preemjnencias de qne goza vão até
aqui os Conselheiros (~e Estndo no Reino de Portus'al. Josi~ Honifaeio de hudratla e Sih'a, etc.
Paço, ell) L6 de Fel'el'eit'o de 1822, -Com a rubrica ele Sua Alteza Real o Principe Regente.José Donifacio ele Andr<lela e Silya,
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IJaLitantes e Tropas de. ta fiel Capital e P,'o"incin! De obedicncias criminosas e insllrbol"(linação inesp'prada em guerreiros que, por seu valor experimefltado em benefiGio ela Nação e tio
Estarlo, se fizerão credores da c·tima de comp'atrio tas e e:;trangeiros, a1Lerárão a vossa fefiz 1l'an~\Iilli(ladc; sell1eúrfio desconuanças e armúrão pOl'
fim ros.>os braços para defender direitos ameaçados, e fazerrespcitar a minha legitima autoridade.
Abandonando pelo bem puhlico os "O 'os particulares intere~ses, e elesflrendendo-,'os dos laços
que mai' estreitamente ligão o coração do homem, larg<lstes alegres e' prompto' fnmilias e
domicilio>, para afront<ll' a morte, se preciso fosse, na luta que pnr,:cia ine"ila,'cl, peJo ob:Hinado
orgulho ele al[)lIns facciosos ingratos ao paiz que
generoso os hospedúra, c surdos ii roz da razão e
tIo dever. Sem e..;ta rap.i<la decisão d,~ yontade,
edenodalla pre, ença de animo (quando talvez ellea
conta "ão só corn perplexidades ~ temores) eu teria "isto. eom "i va magoa frustrados os meus votos a [aYOl' da humanidade, accesa a guerra ci"il,
e "iclimas de seus horrores poros innocentes,
que anhel<'io "j"el' liHes e tranqllillos debaixo
do imperio das' lei,;. Não )1e só com as armas
tinta de sangue, e em camllos juncados 'de cada~ercs, que se alcança honrada rama; com a "os-

sa judiciosa moderação e segnr,a confra~ça em
meus paternaes cuidados, e ord'ms do ~o"emo,
foi mais helio e honroso p vósso tt'il1mpho do
que Se o conseguisseis em com1Ja,tes, ainclá com
assjgual~da derr ta dos inirrdgos. Se elles reéusitrão algum tempo, por deste.mpel:arlas iué<ls e estolida rebeldia, réspeitar meus mandados, a.vossa heroica resoluç;iç de morrer'pela causa dajustiça os fez al'l'enpe,lidos voltar aos seus deveres; e o
bem precioso d.a paz recuperpu-se com a ventura de
não se empregar o horri véll'ccurs.o d~ sanguinolen.
tas pelejas. entre concidadãos, lle qye res,ulta\'ia a
deplorave.l desgraça de "el' pl'opriedades arruinadas, c"mpos talados, e infelizes esposas e til hos.
chorando indigentes, em misera viu vez e odandade, a perda de seus maridos e pais. Restituidos agora fls vossas habitações e respectivos destinos, repassai na memoria pal'a "ossa propria liçãJ
este triste, bem que pa 'sageiro, exemplo das fataes consequencias da insubordinação e desobediencifl, que, le,Vando o cidadão de el'l'o cm erro,
o chcgão em breve ao ultimo periodo da iniquidade, a olhar com indiJIcrença para a~ de, gral'as d",
EstaLlo, e alé a rego,ijar-se com el1as. Conser,'ai desvelados os generosos entimentos com
<pIe acahais de ganhar o honroso titulo de Benemeritos da Patria: ,praticai as "irtlllles sociaes, '
que reflup.r o systema constitucional; e confiai
que, :íssim como me "istes incansa"el e constante
no ''pl'oposito de afastar para longe os germens
da discordia cil'il,. sem o sacrificio das 'Vossas vi-'
'das', a que o meu cOl"ação não podia accommodar- '
se, sempre tereis em mim d gU:Jl'da "igiJante de
"OSSOS sagrados direitos, e o protector zeloso de
"ossas justas rt:presentações e interesses, pl'omovendo, incessante e so!licilO, a jll"Osljcridade do'
Drazil, de que depende essencialmente a ,"entura
g-eraJ.do Heillo Unido. llio de Janeiro, cm J'} de
Fe\'el"eil'o de 1822, - PU1NCIPE Rege·ntc.
NlRT A.nlA DE
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Havendo siLlo presente; Suá Alteza Rea\ o
Principe Itegente. llue o povo desta Provincia,
nem quer, nem púde resolvei'-se a consentir que
desembarf(uem as tropas que de Portugal se dirigem a esta C(II·te, não 50 porque receia que se re·
novem aqnelles in5ultos, inquietações e allcntados contra LI segurança publica e indjvidu~.l,
que ti verãd lugal" pendentes os ultimos desastrosos
tempos da residencia ua Divi ão Portugue7.a AI}xiliadora nesta Capital; como porque a l>rovincia,
cançada sobremaneira com os esforços que acaba
de fazer com os aprestos igdispensa reis para o
transpol'te c1aquella Di "isão, soldos adiantados,
gl"atificações, comedol'Ías, e saldo de contas, não
póde fornecer o nêcessario para a subsistencia,e
regl'esso das ditas tropas; e finalmente porque o
Ilesembal'qU(~ dc!las he não só inutir, mas pt!'l'iS'oso,
ú'conservação da união c integrillade cio lle'ino
Un.ido; ê senuo, por tanto, indispcnc;avel procurar, por todos os meios, prevenil' os males que
devem resultar: manda Sua Alteza ReaJo, pela Se-
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cretada de Estado dos Negocios da Guerra, que fazer quando estava eJllpl'egado na Thesouraria,
o Governo pro"Visorio da Provincia de Perna'mbu- 'e mandandoc:.H1e esta Junta IOformar sobre a preco, no caso êventual de aportar abi, por qualquer tenção do dito Franç,a, teye então occasião de inmotivo, a tropa que de Portugual aqui se dirige, formar, em data de 25 de Novembro de 1819, que.
lhe intime pelos p0!lderosos moti,'os que ficão tendo mostrado a experieDcia que era compativel,
expendidos, a sua real determinação, para que ou ao menos impraticavel que o ex..t<l'cicio de Esdahi mesmo regressem para aquelle Reino, forne- crivão da Thesoural'ia desta Junta andasse annexo
cendo-lhes o referido Governo provisorio ampla- aq lugar de segundo Escripturario desta Contadomente para esse fim,. os mantimentos e refrescos ria, por exigir cada huroa destas incumbencias
que possão carecer, Espera Sua Alteza Real que huma:assistencia pessoal e tliaria da pal'te do Sero.mesmo Govetno não deixarú nesta occasião de "entual'io, (}tie não jJodia estar a hum tempo em
se pr~star com o zelo, ~ctividade e en~rgia que duas' repartições destacadas, ao m~smo passo que
se I'equer em materia de- tanta importancia e uti- 'de ambas percebia os uteis, segnindo-se desta
lidade para a Nação. Palacio do Rio de Janeiro, reunião ou falta de hum Escripturario na Contaem ) í' de Fevereiro de 1822. - J oaquifi!. dI,: 'Oli- doria, ou a de hum Escri vão na Thesouraria, o
que tinha moti vado Q granue atrazo da escriptul'eira Alvares.
ração dos livros do Deputado Thesoul'eiro, como
era DOtOriO a esta mesma Junta ... pal'eeia-lhe que,
RES?LUÇÃO DE 21 DE FEVEREIRO.
de necessitladp., e até por bem do mp.lhoramento
do serviço publico~ se devia desannexar do lugar
l\1annscripto anthentico.
de segundo Escriplurario da Contadoria o encarSenhor. - Nesta Junta da Fazenda do Arse- go de Escrivão da Tbesouraria, continuanclo o
naes do Exercito, Fabricas e Fundições, represen- supplicante, que, até então o tinha exercido em
tou João Pimentel do Vabo, Escrivão da Thesou- virtude do decreto de 5 de A~osto de 1 8l8, a serraria eleste Arsenal, que, lIa ventlo-Ihe Sua l\la- vil' unicamflote o lugar de Escri vão da Thesouragestade fcito a gr'aça de lhe conferir este lugar, ria sem outro algufIl encargo na Contadori<l, venpera sua real resolução de 15 de Setembro de cendo os mesmos.500.ti> rs, de ordenado all:1ual
1820, tomada, em consulta deste Tribunal, com que p~rcebia pelas dU<ls iIlGumbenci<ls, a fim de
o Ol'denado annual de 50o:tj) I'S., cessando, por- poder residir diarimnente na Thesouraria e fazer
tanto, desde esse momento a gratificação de '.1.00:tj) ,a escripturação que lhe competisse, fiC<lndo vago
rs. e ordenado de "?Joo:tj) rs. que anteriormente na Contadôria o lug~r de segundo Escriptl,lral'i()
percebiâ pelos lugares que occup'a va, ,como clara para ser provido no refel'ido França, que tinha
e termin<lntcmente se'vja da rel'erida consulta, innegavel dircito a eIle. Que, sobrc esta sua inoccorl'Ía ngora coostar ao supplicante que, não se formação, c<)m a qual se confprmoll o Deput<ldo
tendo tomado na respectivn repartição as devidas Conselheiro Fiscal, a quem se deu vista, esta
clarezas, não só se tem continuado, como d'antes, mesma Junta consultou a Sua M<lgestade, em 21
a consitlerar como g;'atificação aquêllll quantia tle Janeiro de 1820, expondo o seu parecer, cuque accresceu ao seu ordenado, mas ainda agora jas palavras transcrevo: -Parece a esta Junta,
se pretende considerar. para ser o supplicanle conform:..o'do-se com o parecer nos seus consul,comprehendido no decl'eto novissimo l'eJ.ativo a tados membros, que, sendo do real agrado de
pensões, com manifesto prejuizo do supplicante, Vossa i11agestarle desannexar do lugar de segu,ndo
que de modo algum de \'e ser cerceado no seu or- Escrípturario da €ontadoria o enc<ll'ga de Escridenado que legjtima, e leg-alment~ percebe POl' vão da Thesouraria, contiriuando o segnndo Esaquélla resolução de Sua l\1agest<lde, conclnintlo oripturario, que até ngol'a o tem exercida, a sera sua supplica com rog<lr a Vos~a Alleza lle<ll que, vir uniC<l111ente o lugar de Escrivão da Thesouratomando em consi~eração as razões alleg-<ldas e a ria com os mesmos ordenados, sem outro algum
sua justiç<l, se digne mandal' se d'~sfaç~, quanto enca1'go na COlJtadol'in, deveri,· ser provido O
antes, n equi,vocação que tem ha,'ido em ser con-~ terceiro Escripturari'o' (frança '\ ao lugar de sesiâel'ado como gratificação aquillo que he legiti- gundo, que então fica V<lgo, visto que elle tem
mamente oruenado, fazcmlo-se para esse efl'eito requiSitos que o fnem, me'reccdor. Cuja consulta
as neccssarias e convenientes clar'ezas. Mantlando haixou, rcsohida -POI' Sua l\lagestade em 15 de
esta Junta que o seu Deputado Contador infor- Setembro de 18~w, pela forma seguinte: -'- Como
masse, o mesmo ~ssim o pl'<lticou, dizendo: ~ pan:ce, Que, a vista, pois, .10 pnrecer desta JunQue, para pÔl' em tpela a sua luz a presente ques- ta, ae que o supplicante dn-el'Ía ficar servindo unit.io, e poder Vossa Alteza Real,. com conheci-men- camente de ESC1'Í\'ão ela Tllesouraria com os mesto de causa. deliberar sobre cUa, devia informar mos vencimentos, que vinhão a ser os 300:ti> rs.
que, ha"cndo requerido José dc'França Campos, de ordenado que "encia como seguntlo Escriptuterceiro Escripturari,o da Contadoria, ser prorp.o- rario d<l Contadoria, pagos pelo corre tlo Arse'Vido ao lugar de segundo, que -então oecupava 'o nal, e os 200:tj) 1'5. de gratificação como Escrivão
supplicantc, ,'isto que, sendo o mesmo suppli- da Thesonr<ll'ia, pagos pelo corre eb Polvora, e
cante emBl'egado na Contadori<l, e ao mesmo igualmente da SObl'cdita resolução tle consulta de
tempo scnindo de EscrÍl'ão da Thesourari<l, hlL- 15 de Setembro do allno P<lSS<lUO, com cujo pama destas repartições ,'inha a soffre~ a f<llta delle, reocr da Junta Sua ~hgestnde hou e por bem
recahindo sobr'e os mais Escriptural'ios da mesma conformar-se, . parece que não tem h<lvido eqlliContadoria aquelle trabalho quc nella deixava de l'ocação alguma na natureza dos venciméntos do
"
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supplicante, que até hoje tem recebido pe~os cofres do Arsenal e PolV'ora aquillo mesmo que antes linha e com as mesmas denominações, sem
que se lenha queixado ou reclamado prejuizo algum, o qual agora he que ,lhe consta, como diz
nO seu reqnel'imehlo, sendo elle o me mo Escrivão ua Thesouraria, por onde se pagão todos os
vencimp-ntos uos empregacl!Js deste Arsenal, quem
lavra as quitações de toçlos, bem como as suas,
e recebendo sempre a importancia do ordenado
pelo cofre do' Arsenal a quarteis adiantados, e a
gratiúcação pelo cofre da Polvora, depois de vencidos, o que prova claramente que elle se achava convenci:lo da natureza uos seus vencimentos,
que agora quer emendaF para escapar ao determinado no decreto de 31 lle Outubro deste armo,
que regulou c modo qo pagamento elas pensões.
Além disto, devia accre~cental' que, se o 5upplicante requereu e obteve de. Sua l\1ages~ade ( depois que passou a Escrivão da Thesouraria) o ficar conservando a antignidade que'lhe competia
na Contadoria, a fim ele, no lugar de Escriviio ela
Thesoural'ia, que occupa'Va, ser contemplado na
concorrencia dos acccs os que hou vessem na
mesma Contadoria, segundo a sua .respectiva antiguidade, como determina o IHiso da Sep.retaria
de Estado dos'Negocios da Guerra, de 3 de Outubro de 1820, parece que não ueve pretender
ag,ol'a que o vencimento de 50o:t/> 1'5". que tem,
seja todo de ordenado, como Escrivão da Thesomaria, mas sim 300:t/> rs. de ordenado, e 200:t/>
rs. de gratiúcação; pois a se julgarem os referidos 500:t/> rs. unicamente como ordenado, não
pórle ue futuro 'vir a ter accesso na Contadoria,
onde o primeiro Escriptlll'ario della só tem 4oo:t/>
rs. por anno, c não 500:t/> rs., como elle quer ter,
no que viria a perder') supplicante 100:t/> rs. logo
que, por occasião de acesso devesse re"elter pa~a
a ContadoriD, na conformidade do mesmo aviso.
Parece a esta Junta o mesmo qne ao seu Deputado Contador, com quem se conforma. Vossa
Alteza Real, porém, resol verá o que fÔI' ju to.
Rio de Janeiro, 28 dc Janeiro de 1822. - l\'Ianod Cal'Ociro de Campos, -Beroardo José Serrão. - Anlonio' Caetanô da Siha.
'
Resolu(:tlo. - Como parece.~ Paço, em 21 de
Fevereiro de 1822. - Com a rubrica do Principe
Regente. - Joaquim de Oliveil'a Alvares.

l\1irand'a Montenegro, do Conselho de Sua l\:la~
gestade, Ministro e Secretario de.Estado dos -Ne~
gocios da Fazenda, ·e Presiuente do mesmo Thesouro Pu'blico; a qual, não só examinará p estado'
actual do referido Thesouro, como tambem me
proporá todos o.s melhoramentos e reformas q'Je
nelle cumpre fazel'-se, e ~gualmente apontará os
meios mais adequados para se restabelecer e consolidaI' o credito publico.
Esta Commissão será presidida pelei Presidente do )'hesouro Publico, esperDIHlo eu delle e dos
-mais membros que a compoem que hajão de corresponder ú minha real confiança em hum objecto quanto interessa o bem geral dos habitantes
deste Reino do Brazil, os ([uaes muito merecem'
o meu amor e patel'l1aes dcsvelos.
Devcráõ franquear-se á Commissão todos os
li,vros e papeis do The ouro Publico rara os exaIlles e averiguações que ella julg'ar necessarios;
e todos os Trihunae~ e Reparti?ões Publicas, Magistrados e Autoridades conslituidas darúõ com
promlHipão todas e quaesquer informaçõcls que a
mesma Ccmmissão lhe requerer c pedir. Caetano Pinto de Miranda lUontenegl'o, etc. Pa'ço,
em 21 de Fevereil'O de 1822.-Com a I'ubrica
de Sua Alte~a Real o Principe Regent~. ..:...- Caetano Pinto de !Vliran~a Montenegro. '
o

RELAçAõ dos Deputados e Secretarios nomeados po...ra
, a, Commisstlo do Tltesoll.ro P1lblico, a que S"B rêfere o decreto desta nleSn!a data.
Consclheiros da Fazenda: - Manoel Jacinto
Nogueira da Gama, José Joaquim Carneiro de
Campos.
.
Negociantes :-Francisco José Fernand'es Barboza, José Antonio Lisboa. .
Secretario, sem voto :,-Francisco l\'Ianoel da
Cunba.
Paço, em 21 de Fevereiro de 1822. - Caetano Pinto de Miranda Montenegro.

DECRETO DE

'22

DE FEVERBInO.

Manuscripto aulbentico.

Hei por bem que o Jal'dim Beitanico ,-mandado
crear com outros,estabelecimentos na Fazenda da
Lagôa de Freitas, pelo artigo 32 do aI vará do I·
de
l\larço de /8.11, da creação da Junta da FazenDECRETO DE 21 DE FEVEREIRO.
da dos Arsenaes do Exerci~o, Fabdcas e Fundi...
. Coil. Draz.
ções, e de que até o prt'senie pertencia o seu conhecimento a Secretaria de Estado dos 'egocios
Desejando eu que a Regencia deste Reino te- da Guerra, passe, d'ora em diante, a ficar debainha por ba e a justiça, boa fé e utilidadc publica, xo da immediata sugeição e expediente da SeCl'emandei proceder a hum exactQ e circun tanciarIo taria de Estado dos Negocios do Reino, a que
halanço uo Thesouro Publico, e querendo ago- mais 'propriamente toca por sua naturcza e ohra, não so auxiliar e promover a execução déste jectos que lhe são relativos. Joaquim ue Oliveira
nece ario trabalho, mas igualmente melhorar e Alvares, etc. Paço da Boa Vista, 22 de FevereiYigtlrar quanto antes hum ramo tão import~nte ro de 1822, -Com a rubrica de Sua Alteza Real.
da auministração, do qual depende sobremaneira' - A cita-se no Arcltivo da Junta extincta'do Arsenal
a prosperidade do Eslaoo e dos cidadãos: hei por de Guerra.
hem crear huma Commi são composta dos De~'
pUlados e Secretario que constãú da relação !lue
com este baixa, assignada por Caetano Pin~o de

.
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DECRETO DE

26

DE FEVEREIRO.

Maouscripto autheotico.

Tenho resoluto que no dia do feliz parto da
uo Reino. Unido de Portugal, Bl'azil e
Algarves, minha muito amada e prezada mqlhel',
e nos dous súccessivos, hajão luminarias, repiques
de sino'e salva de artilheria em torla esta Côrte
e Fortalezas de 1\1arinha, e que estas demonstrações fcstivas se fação tambem no dia do ~aptis
mo, suspendendo-se nos referidos,dias O despacho dos Tribunaes. A Mesa do Desembargo do
Paço o tenha a~sim entendido e faça executar pelo que lhe pertence. Palacio uo Rio de Janeiro,
em 26 de Feve1"eiro de 182~. - Com'a rubrica do
Príncipe Regente. - José Bonifacio de Andrade
e Silva.-Aeha-se a fI. 184v. do Liv. 2° de Reg.
dos Decretos e A lVllrás que baixlríio ci lIfesa do Desembargo do Paço.

Princ~za

PROVISÃO DE

27

DE FEVEREIRO.

.

Mâouscripto autheotico.
.

D. Pedro de Alcantara, Principe Real do Reino
Unido ~e Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço
saber a vós, Ouvidor da Comürca do Rio das ~lor
tes, que, attendendo aos requeriment!ls de Joaquim 1.\'1arianno da Costa Amaral Gl'Ugel, Vigario
Collado na Paroohial Igreja da Villa de S. João
d'EI-Rey, e Antonio Xavier de Sales- ~latos, Vigario Collado na Igreja de S. José da mesma Coo marca, em que me represcntárão, por huma potrte, que os Officiaes da Comarca da sobredita,
Vill~, confundindo as festividades, que se dizem
propriamente pal'ochiaes, com assistencia ex-omcio do propl'io Pal'OcJlO, com aquellas que são
especialmente determinadas pela ordenação do
, Reino, e outras que, por determinações regias
posteriores, se achão estabelecidas e mandadas
fazeI' pelas Camara~, que consistem cm procissão
e missa, pelos diJrerentes motivos de acção de
graças 'que fazem o seu objecto, cômo a do Patrocinio de Nossa Senhora, a do Anjo Custodio
do Reino, e outdls semeIhalltes, súbtrahindo-se a
satisfazer a d~speza necessal'Ía e respecti va a taes
festivicJ.ad(~s; pretendendo que ellas sejão feitas á
custa dos Sllpp!icantes, c em geral dos Parochos
das mesma~ Freguezias, a quem. recusão pagai' os
competentes emolumentos, e por outra- pal.te,
que os mesmos Officiaes da Camara, quando incorporados se encaminhão á Matriz para a sistirem ás ditas festIvidades, exigem que os supp!icantes, na qualidade lle Parochos, os venbão recebeI' fi porta da Igreja, a administrar-lhes a aspersjlo da agua benta: sobre o que, depois de "arias informações, a que se mandou proceder pela
Mesa do Desembargo do P'aço, e respostas do
Procurador Geral das Ordens, e do Desembargagador Procurador da Corôa e Fazenda, aos quaes
de tudo se' deu vista: hei por bem ordenar que
as refel'idas festividades, que fazem o ~bjecto da
presente qu~stão, devem ser feitas pela respectiva
Camara, á custa dos bens do C.on elho, que a missa di~cada huma das ditas fesLi "idades seja can-

tada e celebrada com tres Padres; que nas Camaras, em que, por provi ões regias, os Vereadores vencerem propinas, devem os Parocbos e
mais celebrantes vencer tambem os sens competentes emolumentos, na fórm<t do regimento ecclesia~tico, e não venc~ndo os Vereadores, tambem não venceráõ o ditos Parochos; devendo em
todo o caso as despeza de taes fesLividades correr
por conta das Camal'as; e que, achando-se os Parochos presentes na Igreja ~1atriz, devem pessoalmente ir á porta da Igreja a administrar a Camara incorporada a aspersão da agua benta, e não
se achando presentes, po'derúõ commetter u cumprimento desta ceremonia ao seu Coadj utOI', e na
falta deste a qualquer outro Sacerdpte paramentado, na fôrma do ceremonial, e regulando-se
quanto aos beneses dos Parochos pela pratica
que se ob ena na Cidade de Marianna e Vi\la Rica, de que tiraráõ certidôio para apresentarem ás
Camaras ,'especli\'as. Pelo ([ec ,·os mando que,
na conformidade dita, cumprais, c façais cumpril' esta minha real ordem, como ne\la se con-,
tém, fazelldo-a regisLar nos respectivos livros
dessa Ou vidoria, nos das Camaras das sobredita.s ViUas de S. J oão d'E1-~ei e S. JO:ié, e nas
mais a que tocar. O Principe Regente o mandou
pelos Ministros abaixo assignados, do Con elho
de Sua Magestade, e eus Desembargadores do
Paço. Henrique Anastacio de No vaes a fez no
Rio de Janeiro a 27 de Fevereiro de J 822J-José
Caetano de Andrade Pinto a fez escrever. -ll.ernardo José da Cunha Gusmão e Vasconcel1o . Antonio Luiz Pereira da Cunha.-Acha-se a fI.
68 a tíg do Liv. 5° de Reg. das Ordens que se expedem pela Me$a do Desembargo do Paço.

DECRETO DE

27

DE 'FEVEREIRO.

MaouscriplO authentico.

I

Havendo-me representado o Padl'e Jacob Joye,
Vi-gario CoUado da Igreja de S. João Baptista' da
ViUa da ova Fribul'go, ter-se desencaminhado
o decreto de 5 de Junho de 1 ~2(), dirigido ao
Tbesoul'o Publico, pelo'qual meu áuguslO Pai, tomahdo em consideração a falta de meios que O
supplicante tcm para decentemente sllb'istir, por
pão poderem pOl' ora ser sllfficientes a congrua e
beneses que percebe; se dignou elevar a sua congrua a 50o:t/J rs., da mesma fórma que se acha
estabelecida, por decreto de 6 de Abril do mesmo anno, para os Parochos das Igreja das novas
.A.ldêas de Indios que se formarem na Pro\'Íbcia
do Pará; e determinar que, por tempo de 5 annos,
se pagassem ao sobredito Vigarío, a titulo de pensão, 50:t/> rs. annuaes pela foI ha dos sub idios
que se prestão aos colonos sui 'sos: hei por bem
que, sem embargo daquella falta, se verifiquem
as sobreditas mercês que forão concedidas ao supplicante, da mesma fórma qu.e e tava determinado
pelo mencionado decreto. Caetano Pin to de Miranda Montenegro, etc. Paço, em 27 fIe F.evereiro de 1822. -Com a rubrica do Pl'incipe Regente. - J osé lh>ni.facio de Andratia c SíL va. -
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Ea;lraltido cio Liv. ?o de Reg. de Dec,'etos dos annos
de 1821 a Abril de 1825, afl. 20 V,. . '
PROVISÃO DE

2

DE MARÇO.

lIfanuscripto aulhcntico.

Cactano Pin to de Miranda l\lonlencgro, etc.
Faço saber á Junta da Fazenda da P 'ovincia do
Espirito Santo, que, sendo presente a S4a Alteza
Real o Prillcipe Regentc a sua conta ue 19 de
Janeiro' ultimo, na qual participa a deliberação
que tomou de suspender provisoriamente a cobrança da vintena, ou rcsidencia do pescado, á
l'eclamação. dos pcsca{1ores; e atl~ndendo o m~s
mo Senhol' 'ás razões expendidas na sobredlta
conta, e querendo prestar todo o fa"or a fim de
prbmov'er o augmenLo das pescarins, houve por
bem ordenar que fiquem beuLos daquelle pagamcnto os pe cadores dessa ,Provincia. O que a
Junta assim cxecutar{í. José 'Francisco uc 1\1edeiros a fez no Rio de Janeiro, em 2 de Março
de ) 822. - João Carlos Corrêa Lemos, no impedimento do Contador Geral, a fez ·escrevcr. Caetano PiJito de Miranda ~lontenegro, -Ea;tra!lida do Liv. de Reg. de O"dens expedidas á Junta
da Fazenda do 'Espirito Santo, a.fl. 15 '1).
PROVISÃO DE

2 DE

MARÇO.

lIIanl1scriplo al1lheÍltico.

Caetano Pinto de Miranda Montenegro, etc.
Faço saber á Ju'nta da Fazenda da Provincia de
Goy.az, que, sendo preseQte a Su_a Alteza Real, o
Principe Regente a representaçao que lhe Jez
Paulo Conú~lro de Almeida Homem, Ouvidor da
Comarca dessa PI'qvincia, pedindo decis~o eobre
dever-lhe ou não competir a Presidencia da mesma Junta, não obstante a nomeação ii que procedêra do seu EscriYão Rayinundo NonaLo Jacinto par-a a dita Presil!encia, por porLaria ?C, 4 ~e
Janeiro do corrente anno, da Junta AdmlOlstratlva interina do Governo proximamente eleito:
houve o mesmo Senhor por hem determinar, em
"Virtude da derogação do decreto do I ° de Setembro d-e-J821, pelo de 29 do mesmo mez, e
da impossibilidade dc executtll'-se esLe ultimo, pelos moLi vos acLuaes bcm notorios, qUE a mesma
.Junta ponha em praLica intel:inamenLe, o que se
àb erva cm S. Paulo, onde o Presidente do Governo preside igualmente a JU,nta da Faze?da; ficando na inLelligencia de assIm o cumpl'lr, suspendendo-se a nomeação feita cio seu Escrivão
Deputado, pal'a entrar na referida presidencia o
3cLual. Pre idente do Governo. Narciso Antonio
da Rocha oal'es a fez po Rio de ,laneiro, em 2
de 1\1arço de 1822. -João José Rodl'igues Vareiro a fez eSCl'ever, -Caetallo PinLO de l\1ciranda
l\IonLenegro. -Ea;trahida a {l. 108 do Liv. 6° ql~e
,~e''Ve de Reg. eis Protisões e:vpedidas pela Contadona
Geml'da segunda Repart/:ção do Theso/lro.

DECRETO DE

i2

DE MARÇO.

lIIanuscripto au.theotico.

Tomando eu em consideração quanto importa,
nas aclu,aes circudstancias, proceder ils convenientes e inwspensa veis refo'rmas n C! Arsenal do Exe~'
cito, tanLo pelo que toca ii direcção dos trabalhos
e e~pedil;mte do mesm'o Arsenal, como, mui cssen~
cialmente, pelo que respeita ii ,administração da
Fazenda Naciona'l naquellá rep'artição: Hei P?r
bem crear huma Commisqão cO,m'Po.sLa dos membros que constão da relação que baixa com este,
assígnada pelo meu Ministro e Secretario de Estado (Ios Negocios da Guerra, a qual, examinando miuda e escrupulosamente o estado actual daquelle estabcleCi'ment(l, me haja de propôr, em
consequcncia, quaes as reformas e melhol'(l~cn
tos que com'ém fazer-se cm todos os seus dlffe- •
rentes ramos, indicando ao mesmo tempo os
meios que parecerem mais apropriados e ~ondu
centes ao desejado fim de eSLaJ.>elecel' o systema
de economia e o bom I'egimen na direcção dos
traiJalhos; e por quanto convém que á so~redita
Commissão se facilitem todas as informaçoes de
que possa carecer para o prompto c cabal desempeuho desta impoltante tarefa que hei por bem
encarregar, e cujo bom resultado muito confio
'dos seus respecLivos membros: mando á Junta da
Fazenda, Inspector e mais empregados 110 referido Arsenal, que se hajão de pl'estar a ludo quanto
pela me ma'Commissão lhes fôr requerido para o
s bredito fim. Joaquim de Oliveira J\,lvares,. do.
Conselho de Sua M.agcsLade, meu Ministro e SecreLario de Estado dos Negocios da Guerra, o te.nhá assim entendido e faça executar, expedindo a
esse etreito os despachos necessal'Íos. Palacio d,a
Bôa Vista, ) '2 de Março de 1822. - Com a I'ubnca de Sua Alteza Ueal. - Joaquim de Oliveira
Alvares.
REL.H;:ÃO, das pessoas nomeadas pum lIfemb.-os da
Commissão mandada crem' pOI' decreto dq data de
hoje, para ~ fim de ea:aminm' e propôr as "efOl~~s
e melhoramentos que cumpre fazer na ,'epartLç(w
do A,'se,ull do Ea;ercito.
. Para Deputados: -l\lanoel da Costa. PinLo,
COl'Oncl Inspector de Artilheria; hidoro de A..lmada e Castro C<>ropel Commandante .das Bngadas de A~·tilbel'ia montada; AntoniQ Eliziario
de Miranda e Brito, Sargento-mór do Real Corpo
de Engen heil'os; Fl'ancisco de Paula Vascon.cellos,
Sal'O'ento-mól' O'l'aduado e Ll)!lte do RegImento
ti
' sem
de tlAl'tilberia d"
Côrte; e para S
ecretal'lo
voto, José Pecho Fel'l'o.
Palacio da nôa VisLa, em 12 de Mal'ço de ) 82.z.
- Joaquim de Oliveira AI vares..- Re{jistado a fT.:
1~5 I do Liv. Iode Reg. de Leis ,e Decretos: no A"c!ll1'0 da Junta.
PROVISÃO DE

i4

"
DE M.\.I\ÇO.

1I1anuscripto authentico.

D. Pedro de Alcantara, Príncipe Real do ReiC
no Unido de POl'tugal, Brazil e Alganes , etc.

ANNO DE 1822.
Faço saber' a "ÓS~ Juia: ~as ,scsmarias do Districto
da Villa de S. João do Rrincipe ,.que. sendo vista
a representação em que mé peçlieis houvesse por
bem decla'rár quaes erão as posses que devieis
respeitar nas medições de .algumns sesmarias,
dentro das, ,quaes, achan~<?-se varios indi,viduos,
arranc,bados, se querião estes ÓppÔI' ús mesmas
-medições ~ sobrc cuja materia mandei ou vil' o Desembargador. Pl'9cur'ador da Corôa e Fazenda:
~ei por, bem ordenar-vos procedais nas respecti"\'as- mediçi>es e demarcações, sem prejudicar a
quaesquer pl)~suidores, qne tent.lão e~ectivas culturas .no terreno, POI' qnanto devem elles seI'
conservado~ na suas posses, bastando para titulo as' reaes ordens, para que as mesmas posses
prevaleção úS' sesmarias posteriormente concedidas. visto qlle, na conformidade do decreto de 5
de Janeir<? de 1,81, e da ordem que foi expedida
ao Vice-Rei çio Rio de Janeiro, Llliz de V"sconcellos e. Souza, em 14 de Abril de 1,89. e ao Go.vernador da Capitania de S. Paulo, Antonio 1\laDoel de Mello, em 4 de NO"embro dito ~ não se
devem fazer dcspejar os moradores de qualquer
terreno por causa de sesmarias postel'Íormente
concedidas, e liendo anteriores éIcvem ser j udicialmente C91l\'encldos, depois de serem ou;oidos
com os embargos que tilerem, e que deverúõ
.compet<:ctemente ofI'erecer ús respectivas medi.ções• . O que assim havereis pOl' entendido, e
cumpril'eis' pela pal'te que vos toca. O Príncipe
Regente o mandou pelos M.inistros ahai,xo assignados do Conselho dc Sua 1\lagestade, e seus Desembargadores do ~aço. Joaquim José da Silveira a fez no Rio de Janeiro aos 14 de Março de
1822. José Caetano de Andl'ade Pinto a fez
escre"er. - Doutor Antonio José de Miranda. Claudio José Pereira da Costa. -Aclta-sea fl.
do Liv. 3 de Reg. das Ordel1s, que se expedem pela

'1

.:Mesa do Desembargo do Paço.

por~m, aos dous, Francisco J\ntonio Cardoso,-e
José da Costa Pereira, serão igualmente notificados para' justificarem ó prhilegio de miliciaoos,
que alleg!lrão ter, para, sendo a sim legalisados,
~e proceder ú eleição de Barrete, pela !\lesa do
Desem~argo do Paço, de outros. que substituão
seus lugares; e quando não cumprão a intimação,
serão de .igual modo processados para erem punidos como desobedientes e resistentes á Justiça,
dando vós conta, á mesma Mesa, de assim o ha,'erdei executado, em termo breve. O que tudo
cumpl"Íreis. O Principe Regente o mandou pelQ.s
1\linistros abaixo assignados, do Conselho de Sua
l\lagestade, e. seus Desembargadlft'es do Paço.
Joaquim José da Silveira a fez no Rio de Janeiro,
aos 20 de l\'larço de 1822. - José Caetano de Andrade Pinto a·fcz escre"el', - Claudio José Pereira da Costa. - Doutor Ãntonio José de Miranda.
PORT A.RIA DE

20

DI; MARÇO,

Manuscripto aulhentico.

Tendo o Pl"Íncipe Regente resolvido que se
observe, com as pensões q e erão pagas pelo
Arse~al do Exercito, o que se acHa disposto no
decreto de 31 de Outubro proximo passado, subsistindo sem alteração alguma "s gratificações dos
empl'l.'gados naquel\a Ilepartição; assim o manda
o mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negocios.da Guerra, participar II Junta
da Fazenda dos Arseoaes do Exercito, Fabricas
e Fundições, para sua deviua execução e intelligencia. Paço, em 20 de Março de 1822. - Joaquim de Oliveira Alvares. ..:.- Acha-se 110 ar'chivo do
Arsl7nal a

fi. J)5

v. do Liv. 1'espectivo.

DECRETO DE

23

DE MARÇO •

CoU. Braz.
PROVIS.~Ú DE

20

DE MARÇO.

Manuscripto aulhentico.

D Pedro de Alcantara, Principe Real do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves. etc.
Faço s,!bel' a "ós, Juiz'de Fóra da Ilha de Sant'a
Catharina. ou quem vossas vezes fizer, que sendo
visto o omcio da Camara dessa Villa, de 3 do
m.ez proximo passado, em que me davão parte
de que dos Officiaes da mesma Camara, que eu
havia nomeado para scnirem no presente anno,
só tinha tomallo posse Francisco Borges de Castro, e Antonio Ue Bitancourt Cidade. cscus,andose Antonio'Cardoso e José da Costa Pereira,
,pelo privilegio de milicianos que affirmúrão lhes
competia, e não comp.arecendo Domingos José
da Costa, q e sendo avisado por carta, nem ao
menos responde\l: hei por bem ordenar-vos que
mandeis notificar ao mesmo Vereador nomeado,
Domingos 'José da Costa, para compnrecer e tomtlr posse do lugal' quc lhe foi indicado; e quando desobedeça, o mandareis autoal' e formar-lhe
culpa pal'a se.r punido pelo seu attentado, pr.ocedend~.pelo mesmo auto na fórma da Lei. Quanto~

Tendo as Cortes Ger.aes Extrao'l'dinarias e Constituintes da Nação Portugueza, para assignalar o
faustissimo dia do Juramento das bases lia Constituição, determinado, por decreto de 14 de
1\1arço de 1821, que no Reino de Porlugal, e
Ilhas adj;lCentes, fossem perdoados os réos das
culpas declaradas no me mo decreto, com as
excepções que nelle se e peciucão: hei por bem,
estendendo aquella beneficente detérminação ao
Reino do Brasil, que no referido ifl(~ulto se entendão comprp.!lenllidos todos os réos que neste
Reino estiverem nas circunstancias menéionadas
no citado decreto. A Mesa do De embargo do Paço o tenha assim entendido, e o faça publicar,
para que chegue :'1. noticia de todos: e se execute
como nelle se contem. Paço, em 23 de Março de
1822. -Com a rubrica do Principe Regente. José Bonifacio de Andt'ada e Silva,
DECRETO DE

23

DE MARÇO •.

CoU. Braz.

Tendo de ausentar-me, por moti\'os ponderosos, desta capital por mais de huma semana, c

ANNO DE 1822.

266,

desejando. que nesse tempo não cesse o expediente
ordinario dos negocias, nem se deixem de tomai'
prqmptas provideJlcias acerca tia segurança e
tranquillidade, assim publica, como particular
dos seus habitantes, cuja felicidade desvelada.mente promoverei em todo o tempo: hei por
hem que o COl}selbo de meus l\linistros e Secretarios de Estado continue nos dias prescriptos,
e dentro do Paço como até agora, debaixo da
Presidencia do men l\1ini:'tro e Secretario de Estado e repartições publicas, que será expedido
êm meu pome, como se presente lôra; incumbindo-lhes outrosim de tomarem logo todas as
medidas necessarias, que com urgenciil I'equerem
,a tranquillidade publica e a. bal vação do Estado;
de tudo que me daráõ immecliatamente parte J
para eu o .approvar e ratiucar, pois confio da sua
probillade, just,iça oe zelo p'elo bem publico, quc
nada obraráõ que não seja conforme as Leis ex,istentes, e aes solidas inteL'esses da razão de Estado, O lVlinistro e Secretario de Estado dos Negocios' do Reino o tenha assim entendido, e faça
executar com 'os despacllOs necessarios. Paço, em
z5 rl~ Março de 1822. - Com a rubl'Íc<r rle Sua
Alteza Real o Príncipe Regente. -José Bonifacio
de Andrada e Silva.

PROVISÃO DE

r

26

DE MA,RÇO.

Manuscripto aulbenLÍco.

Caetano Pinto de MÍI'anda Montenegro, etc.
Faço saberá Junta da Fazenda Publica da Provincia da Bahia, que, tendo-se ecp.bido neste Thesouro a letra ele 4:000:t/J, sacada em 2{~ de Julho
de J 820 pela !\Iesa da Inspecção llessa Proyincia,
, sobre o Thesotireiro da Arrecadação' da Alfandega
do tabacq de Lisboa, a fa vur cio Visconde dp. S.
Lourenço, como Thesoureiro-l\lór do Real EI'ario, a qual sendo endos ada pelo actual Thesou':'
l'eiro-M6r José Caetano Gomes, a favor da Junta
do Banco do Brazil, não for paga no seu ,'en,cimenta como consta do protesto, que incluso se
remelle com a me ma letra, para que a Junta pague ao cOl'l'cspomlentes do dito Banco, residentes nesta Pro vincia, a quantia de 4:06~:t/J606 I'S.,
importancia do principal e juros, e despeza do
protesto na rercl'ltla letra, ou remetta outra letra
de igual quantia a faval' do Thesouro Publico ou
da Junta do mesmo Banco. O que SP. participa á
Junta para que a 'sim o execute. Diogo Barbosa
Rego a fez no l3.io de Jane·iro, em 26 de ~farço de
1822. - Francisco l\lanoel ua Cunh<l, no impedimento do official maiõr, a fez escrever:-Caetano
'pinto de l\liranda l\'I ontenegro. - A c/ui-se a fl. 5 J
do Liv. 15 de Pl'ovisões do Thcsom'o; pela terceim
Repartição.

Catharina, Francisco José Nunes, qu~, sendo
examinada .na l\:Iesa do De6embargo do Paço, com'
audiencias do Dese~bargador Procmador da Corôa e Fazenda, a du vida que o vosso antecessor,
Francjsco Lourenço de Almeida, offereceu na sua
representação de 21 de Julho de 1815, ao c.omprimento da pwvisão de 6 de A.bril do cUto anno,
expedida pela Mesa elo Desembargº do Paço,
acerca da medição e tombo da meia legoa de
terra em quadra concedida para o li.sento, lougra.
douro, e patrÍmonio da referida Villa, e achandose implicitamente .excluida a dita du vida pela pro"isão, em quanto determina que se proceda nesta
medição sem por .ora serem expulsos os que se
acharem intrusos no terreno àa dita m.eia legoa,
remettendo-se, porém, ú mesma Mesa, pelo sobredito Juiz da medjção, huma relação circunstanciada de todos os possuidores do mesmo terreno, com especiucação dos titulas e motivos por
u.e se achão na mencionacla posse deHes; sendo
para esse fim ouviJo cada hum delles por escripto,
em ordem a evitar os inconvenientes e inquietações que result,arião desta precipitada expulsão,
podendo aliús sanar-se a incurialiuade e nullidade
de seus titulas na SUól intrusão e posse por outro
meio, sendo isto o mesmo que o sobl'cdito Ju$z
da medição e demarcação, devia praticai' acerca
daquelles possuillores quc se achassem intrusos
nas respectivas mf\rinhas e pra'ias enxutas, que
elle considerou pcrtencentes it Fazenda Real, hoje
Nacional, e ao publico, Gomo taes nullamcnte
aforadas aos ditos possuidMes, em autoridade e
faculdade legitima. E tCf}.do consideração a todo
o referido': ·hei por bem ordenar-vos que sem
demora passeis a cumjJr'í~ a mencionada pl'oYisão
de 6 de Abril de 1815 I (que com esta se vos remetle por copia) corno nellª se .contém, tanto
acerca de huns, como de outros po suidores,
fazendo nesta confOl'midade a medição, demarcação e tombo, sem, comtudo, se expulsarem
os que se acharem iotru os' no terreno da ditá
meia legoa em qnadra, e suas rnal'Ínhas c f!l'aias
contiguas a e(la, e rr.mettimdo ill'efel'ida Mesa do
Desembargo do Paço, a indicada relação circunstanr.iatla de huns e outl'OS possuidorcs, na fórma
acima declarada e prescl'ipta na sohretlita provisão. E esta nlinha ordem'vos fica notarIa para se
vos pedir razão do seu comprimento na vossa residencia. O que assim havereis paI' entendida.
O 11 rincipe t:tegente o mandou pelos ~1inistros
abaixo assignado , do Consel ho de Sua l\1agestade ,. e sp.us Descmhul'gadol'cs' do Paçn. l\1anoel
Corrêa Fernand~s a fez no Roia de Janeiro, a 26
de Marco de 1822.-JO é Ca~tuno de Andrade
Pinto ~ fez e cl'e\'cl'. - Claudio José ela Costa.
- Doutor Antonio de 'l\liranda.
PORTARIA DE

PROVISÃ.O DE

26

DE l\fA.RÇO.

Mannscl'ipto 3,uthentico.

D. Pedro ele Alcantara, Principe Regente do
Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc.
Faço saber a vós, Juiz de Fóra da 'Ilha de Santa

29

DE MARÇO.

l\1anuscriplo aulhenlico.

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente,
pel,a Secretaria de Estado do Negocias do Reino,
cotpmunical' ao Administl'ador do Lazareto que,
ficando sem eJreito a pOl:tarÍa dirigida houtem a
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•
chegadas

cerca dos esc1'3VOS proximamente
da
Cidade da Bahia, permitta a livre sahida delles
conforme, convier ao proprietarío. Palacio do Rio
d'e Janeiro, 29 de l\1arço de 1822. -,José "Bonifacio de Anclrada e Silva. -Acha-se no Liv. 20 da
C61·te, a {l. 68 v.
PROVISÃ.O DE

30

DE MARÇO.

M3nuscripto authentico.

D. -!,er1ro de Alcantara, Príncipe Regente do
Reino Unido de Portugal, llraloil e Algal'ves, etc.
Faço saber a vós, Governo Provisorio da Pro"ineia de S, Panlo que, senrlo-me presente a consulta da l\1esa do Desembargo do Paço, a que
mandei proceder, sob,'e o vosso officio de 11 de
Dezembro do anno proximo passado, representação dos Omciae~ da Camara da Villa de Taubaté
é mais papeis, todl)s relativos ú conducta e fuga
do Bacharel Antonio de Almeida Silva Freire da
Fonseca, sendo Juiz de Fóra da mesma Vílla, expondo-me n} referida consulta, á vista do sobredito vosso ameio, representação dos 01ID:iaes da
Camara, artigos produzidos contra aquelle Ministro, sua dereza e' documentos annexo , bem
como do relat61rio da con1mis'ão, por vós Q1,denada para exame dos ractos imputados ao dito ~li
nistro, ser manil'esto que elle se havia au 'entado
do eu lugar pelo injusto medo e receio cle ser
atacado, attcntando-se até contra sua vida por
machínações dos seus inimigos o Padre Francisco l\1oreira da Costa, o Capitão lór Victorian no
l\loreira da Costa, e o Prores ar Francisco de Paula Simões, no dia destinado para se prestaI' o juramento das bases da Constituição naquella VilIa;
sendo dt':pois.intimado para. não reassumil' o exercicio do dito lugar pelo erimino o e attentatorio
oillcio dos ditos Officiaes da CalDara, dado em 29
de Julho do anno proximo passado, sem haver
para i so' jU,risdicção alguma, ten o manife tamente entrado os mesmlJS Officiaes da Gamara
nesta cabala por eITeito das refel'idas Rlaéhinações
que produzirão, não só' o mencionado officio,
mas 'tambem as repres~ntações que dirigirão, pri,meiramente a vós, e depois ú mjnha real presença, e em qne todas as aCCUSa(lÕeS e imp u,tações
feitas contra o rerel,ido Ministro,. e muito especialmente a flue respeilão á falta ~os juramentos
das base:; da Constituição, semostrão com toda
a evidencia ralsas e calumniosas á vista das cel'ticlões dos juramentos que elle prestou nesta Cidade e na de S. Paulo, e dos mais documentos que
ajunlou, os quaes mostrão igualmente ajustá
motiv9 que elle teve para se ausentar da sobredila Villa naquella occasião, e o ju ti6cão, não
só a este respeito" ma dos demais factos contra
eJle objectados, comtudo se reconheceu no mencionado relatorio e p'arecer da commi. são para 0exame de todos os mesmos factos que muito judiciosamente (l,ese,mpenhou com a maior exactiilao
e eircun pect,:ão ,. senindo por is o tamlJem de
hase o vo so olHcio e parecer; tendo consideração ao rererido e ao mais que se me expendeu na
menciOlpda consulta, em que foi ouvido o De-

sembargador Procurador áa Corôa e Fazenda, e
com o parecer da qual me conformei por minha
immediata resolução de 12 do corrente mez e anno: hei por bem desapprovar e estranhar todos os
indicados procedimentos obrados pelos ditos Officiaes da Camara, e pelo Padre Francisco Moreira
-da Cosfa, o ,Capitão lór Victorianno Moreira da
Costa, e o Prores ai' Francisco de Paula Simões;
e ordenar que o sobredito Juiz de Fóra seja logo
rcstituido ao exercicio cio seu lugar sem duvida
ou embargó algum; o que vos determino façais
assim cumprir e executar com os de-pachos necl'ssal'Íos, sendo tudo I'egistado nos li nos competentes, para assim constar e se acautelar para
o futuro a continuação de semelhantes absurdos
tão prejudicíaes ao socego e tranquillidade publi'ca; e ao Ou vidor da Comarca de S. Paulo se expeúeordem na data desta pal'a processar ~ castigar, se sahit'em crimino~os, os ditos calumniadores e cabeças de motim o Padre Francisco Moreir.a da Co ta, Victorianno Moreira da Gosta
.: Francisco de Paula Simões, como pela antedita
minha real resolução hou ver por bem oUlrosiql
declarár. O Príricipe Regente o mandou por $eu
especial mandado pelos Ministros abaixo assigna'dos, do Conselho de Sua JUagestade e' seus Desembargadores do Paço, l\lanoel Corrêa Fernandes a fez no Rio de Janeiro, em 50 de larço de
1822.-José Caetano de Andrade Pinto a fez escrever.-Bernardo José da Cunha Gusmão e Vasconcellos. - Autonio ,Luiz Pel'eira da Cunha.

e

PROVISÃO DE

1.

DE ABRIL.

1\f3nuscripto authentico.

D. Ped"ro de Alcantara, Principe Regente do
Reino Unido. de Portugal, Brazil e Algarves, etc.
Faço saber a v6s, Gol'ernador e Capitão General da Provinci:.t de S. Pedro do Sul que, sendo
vista a informação que me déstes sobre o requerimento de l\lanoel lVlaria Ricalde l\larques, em
resposta ti minha ordem de I{~ de Novembro do
anno proximo passado, em que exigia juntasseis
por copia a ordem regia qne vos dava faculdade
para conée lerdes pl'Ovisão para ac1yogaI', sgbre
cuja'matería foi ouvido o Desembargador Procurador da Corôa e Faloen,da, me pareceu dizer- ,
vos que fiqueis" na intelligenúia de que os Governadores dessa Provincia não tem autoridade alguma para conoeder provisões para advogar, co~
mo aliús tem ,concedido os vossos antecessores,
até na que veio. junta ao requerimento do supplicante, nem ainda mesmo em virtude do artigo
10 do regimento que ajuntaste por copia á vossa informação, pois ql1e este artigo be relativo
unicamente aos provimentos dos Omciaes da Fazenda e da Jus\iça, estando os de Ju tiça no ca~os da ca rta regia de I I de Dezembro de 1799,
visto que as provisões para ad vogar são da'compl'tencia da !\lesa do De embargo do Paço pril'atil'amente. O que a sim cumprirei', fazendo regi tal' esta no competentes livros desse Governo.
O Príncipe Regente o mandou pelos l\linistros
abaixo a signados, do Conselho de Sua l\'lages-
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tade e seus Desembargadores do Paço. He.mique
Anastacio de Novaes a fez no Rio de .Janeil'O, ao
1° de Abril d,.e 1822. José Caelano de Andrade
• Pinto a fez escrever. - Antonio Rodl'igues VelIo50 de Oliveira. -Dr. Antonio Josó de l\Iiranda.
-Acha-se a {l. 75 v.11o Liv. :;0 de Reg. das Ordens f/ue se expedem pela'lIfesa do Desembargo do
Paço.
PROViSÃO. DE

1

DE ABRIL.

Manuscripto authentico.

D. Pedro de Alcantara, P;'incipe Real do ;Reino Unido de Portugal, Brazil e .(\.1 gal'Ves , etc.
Faço sáber á vós, Governo Proviso'rio da Provincia de Minas Ger.aes e Reverendo Bispo da mesma
Diocese, que, tomando em considel'ação a representação dos povos habilantes da Comarca do Paracatú do Prineipe, snbr,e a necessidade que ha de
serem ali creadas huma cadeira de rethoriea e out'ra d~ philosoph,ia racion"l e moral; pQ~que, s'em
embargo de serem os sertões daquella Comarca
e de todas as outras proximas ao Uio de S. Francisco do Norte muito populosas e abundantes dos
viveres neces al'ios a m"nter as principaes necessidades da ,'ida; a falta de numeraria priva a scus
llabitantes tl,e frequentarem aquelIes estudos fóra da sua.patria pela grande distancia da.s terras
onde se acbão ~stabel~cidas as competentes aulas;
e desejando eu promo,'ell quanto be passiveI e
instrucção publica pelos grandes beneficias que
della resultão á Igreja e ao Estado: hei por bem
crear'na Villa do Paracatu do Principe, cabeça da
Com"rc", hum a Cadeira de rethorica e outra (!e
philosophia raciol)"l e ..moral, cujos 'Professores
vencerúõ os ol'denados que se acbão estabelecidos
para as cadciras desta natureza em Vil1as ~eme
lhantes. Pelo que vos mando que, nl1 fôrma das
reaes ordens, ponhais a concurso as referidas C:<deiras, a fim de que, segundo as mesmas, sejão
neHas pro,'idos 05 que forem da melhor conducta
e saber. Cumpri-o assim. O Príncipe Regente o
manrlou pelos Ministros abaixo assignados, do
Conselho de Sua iUagestade e seus Desembarg'adores do Paco. Manoel COl'l'êa Fernandes a tez
_ no Rio de Ja"neiro, em 1 de Abril de '1822. -José Caetano dc Andrade Pinto a fez escrever.-Antonio 110drigues "eH050 de Oliveira. -Dr. Antonio José de -Miranda. -Acha-se a fl. í4 'O. c 75 do
Liv. 5° de Reg. das Ordens que se expedem pela l1fesa
do De~embargo do Paço. .
PORT AlUA DE

3

DE ABIUJ..

•

ra que os referidos operarios sejão effectivamente
pagos dos seus jornaes "encidos, não obstante a
falta daquellas formalidades; detérminando Sua
Alteza Real que tI'ora em diante se haja dp observar litel:almente o que se acha dispOSlO no alvará
com força de lei, do 1° de t\Iarço de 1811, que
deverá ~ubsistir em seu vigor, lIão só ao sobte~.
dito respeito, mas em toda a sua exten~ão e conteúdo, sem embargo de quaesquer outras '~uas
anteriores disposições em conlrario, em quanto
o mesmo Augllslo Senhor não tomar deliberação.
a, vista tio resultado dOi exames a que mandou
proceder no sobredito Arsenal pela comm'issão que
para esse efIeilo acaba de nomcar. Paço, em':;
d~ Abril de 1822. -Jo:lquim ~e Oliveira Ah'ares. -Acha-se a {l. 97 v. do Lív. 4° de Reg. dePol'tarias dirigidas fi Jltnta da Fazendã.. do Arsenal do
Exercito, Fabricas e Fundições.
DECRETO DE

Coll,

6

DE AnRIL~

~raz.

N50 podendo eu existir nesta Província d~ l\Iinas Geraes, scm que tenha hum Sef'retario de Estauc para referelldar os meus reaes decretos, e
passar pOl:tarias conforme as circ'Jnstancias o exigirem, e para em tudo mostrar o meu modo. de
proceder constilucionalmente: hei por bem que
o Desembargadol' da Casa da Supplicação da Côrte do Rio de J aneiro, ~stevão Ribeiro de Rezende,
sirva de m,:u.Secretal'Ío de :Est;ldo intel'inamente, em quanto eú não mandar o contrario, e estiver nesta PrO"incia. Pac o da Villa de S. José do
Rio" das lU artes , 6 de Âbril de 1822. - Gom a
rubrica de Sua A1teza Real.
PORTAl\1A DE

6

DE ABRil..

Coll. Braz..

Manda Sua Alteza 'Real o Príncipe Regente,
que o Doutor Antonio Pau!ino Limpo de Abreu
OlJ~'idor interino da Comarca (lo Rio das Mortes,
se e tenda com os Commandantes da tropa de linh:1 edocorpo de milicias existentes na Villa de :5.
João d'EI-Rei, para bem regular as rendas militares, ou seja por tempo ou promiscuamente, de
sorte que se mantenha a seguran9a publica' dos
habitantes da mesma ViI1a, ficando o mesmo Ministro em responsabilidade, e obrigado a dar immediatamente conta a Sua Alteza fieal, onde quer
que esteja, de quaesquer acontecimentos. Paço
da Villa de S. José do Rio das l\1ol'te~, 6 de Abril
de 1822. -Estevão Ribeiro de Rezende.

l\Ianuscripto authentico.

Tendo sido ultimamente admHtido aos trabalhos da officinas do Arsenal Real do Exercito "arios operarias, os quaes se .achão a'inda por pu'gar dos seus rcspecli vos j,ornaes, pelo molh'o de
niio ha"erem procedido as formalidades da lei á
sua admi são: Manda o Pl'incipe Regente, pela
Secretaria de Estaria dos Negocios da Guerra, que
a Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabl'icas e FUlldifões expeça as precisas ordens pa-

PORT ARrA LE

8

DE

~BRlL.

Coll. Bmz.

Sua Alteza Ueal o Principe Uegente ordena 30
Commandante do primeiro regimenlp de cayallaria da Comarca do llio das Mortes <[ue, sem perda de tempo, reuna o seu regime'nlo, e faça immediatamente partir para a Capital de Villa nica,
por esquadrões, toda a for.ça-que fôr re~l1indo;

DE

ANNO
c espera que o mesmo Commandante cumpra ~
'em'Pre<7ue toda a actividade nesta importante di'ligen(;i~, que vai sálv'ar agueHa Capital dos horrores que alguns malvados te01 preparado com
; otrimsa da liberdade constitucional dos povos, e
dos interesses verdarleiros da Provincia de l\'linas
Geraes e do Reino Unido. Paço ela Viila de Queluz, 8 de Abril de 1822. -Estevão Ribeiro de
Rezende.
'
D'o mesmo thElor se expedirão ao segundo e teroceiro I'egimentos, e ao Commandante do Esquadrão avulso da campanha.
pÔnTARIA DE

9

DE ABRIL.

PORTARIA DE

9

DE AnRIL.

CoU, Bl'az.

Manda Sua Alteza Real o Principe Regente participaI' ao Govcrno Provlsorio desta Provincia,
,que o Tenente Coronel José Maria Paulo Peixoto
fica continuando no exercicio doGoverno da Armas da mesma Prorincia, até que seja provido o
dito posto, em conformidade do decreto das CÔI'tes Geraes, e que o me mo Governo a sim o faça executar. p;)ÇO do Capão do Lana, 9 dc Abril
de 1822.-Estevão Ribeiro de Rezende.

10 - E

ABRIL.

Col!o ]3raz.

Mauda Sua Alteza Real o Príncipe Regente
communicar ;)0 Go'verno Provisorio de 'ta Provincia que, tendo em \'ista accon1[nou~r ·os pal',tidos,
'lue, era constante haver na mesma PrOVll1Cla, to,,:
mau a resolução ~e a visitai' e observar por SI
mesmo o espirito publico. Em Barbaoena., em
S,' .João d'EI-Rei, em S. José, em Queluz, e por
todas as estradas por onde P;)S501l, upparecêrão os
maiores rle ejos de união; as l1i!Icrenles cam~
ras e povos (ainda por oude Sua Alt:za Real nao
passou) reprcsentilrão a firme ;)dl~es~o e resolução de o conhecerem como Prll1Clpe Regente
Constitucil)nal do Reino do Brazil, por ser essa
à unica medida capaz de o salvar dos males que
o ameacão. Semelhcntes repre. entações erão confirmad;s pelo inexplicavel ellthusiaSIllO com que
todo o paTO o recebia no meio de vivas que 'por
talo proelamavão. O mesmo Go"erno .~rovlso
rio en viou dous dos seus membros a bel Jar-Ihe
mão e protestar-lhe os mesmos principio? de obediencia e subn~issão; mas, aproximando-se li Canital de Villa Rica, soube, com grande magoa
dé seu coração, que na·mesma C;)pital se tem
formauo hum pequeno partido, il1sinlj;)ndÇ>-se
,até o modo porque o povo, debaixo de p~nas, ha
ele dar os "iv;)s na sua presença·e ~'eCelJ101ento,
C0m o fim, sem dU"ida, de se negar a Sua Alteza Bo,,1 o reconhecimento da Regencia porqne os
plHOS ill5lão. Não querendo Sua Alteza Ueal; nem
usar· de força armada, nem expôr o povo inerme,
é, a tropa de iguaes sentimentos a serem sacrifi\ cados pai' oS'e pequeno partido armatlo .que lhe
consta existir, snspentle, em consequenCla, a sua
entrada na mesma Capital, até que esse Goyerno declare exp.licita e formalmente os seus sentimentos, e se reconhece ou não a Su.a Alteza
Real como Príncipe Regente ConstitUCIOnal do
Reino do Brazil', pl'e~tando-Ihe a devida submissão e respeito, com o. centro do Poder ExecUtivo
aeste Reino do Brazil, Fara depois deliberai' se
ha de ou não entrar na mesm.a Capital, onde Sua
Alteza Real de cerlo não entrarú em que o Go"el'no proteste rendcr-lhe Q respeit~ c obedi~ncia
que cumpr~ ú ua real pe soa, Paço do Capao do
tana, 9 de Abril de 1822. - Esteyão Ribeiro de
Rezende,

ª
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PORT ARIA. DE

Coll. Braz.

,TOMO

1822.

Manda Sua Alteza Real o Principe Regente que,
na Secretaria dó Governo desta Provincia, se registe· o decreto da copia inclusa, assignada pélo
Omcial Francisco José Teixeira Chayes, para que
fique constando a nomeação que fez do Oesembal'gndor Estevão Ribeiro de Rezende pará seu
Secretario de Estado interino. Paço de Villa Rica,
10 de Abril de 1822. - Estevão Ribeiro de R.e,
.
zende,
Igual para aCamara, e na data de 12 ús mais
do Sabarú, Paracatú, ViUa do .Pdocipe e Intendencia dos Diamantes.
PORTARIA DE

10

DE A.BRIL.

CoIl. Braz.

1\Ianda Sua Alteza Ileal o Principe Regente que,
ha,'endo attenção 30 que lhe repre cntou 1\Ianoel
Ferreira da Silva Cintra, pronunciado e fugitivo
por crimes de que foi accusado por força de opiniões politicas na OCC;) ião lIa inst311ação do Governo PI'ovisorio desta Pl'o\'incia, e por se achar
na me ma ratão dos trc presos ql:le no dia de
bontem milOdou soltar, seja considerallo o ~o
bredito CiAtr3 compl'ehendirlo no mesmo indulto,
e {Jue não seja perseguido po'r este mal fundado
delicto inycDt3do para terror dos povos desta
Provincia, privados da liberdade que a ConsLituicão'lhes dit, Paço de Villa Rica, 10 dc Abril
de ~1822. - Este,oão Ribeiro tie Rezende.
l'ORl'AnIA DE

1i

DE ABnr;r...

CoII. Dr3z.

- Manda Sua Alteza Real o Principc Regente que
o Governo Pro"i orio desta Pl'o"jncia, immediatamentç quc lhe fôr apresentada pelo Governador das Armas intcrino a rclação dos oldos adiantados e v('ncimentos de fardamento do batalh,io de Caçadores que parte para o Rio de Janeiro, faça pagar pela Fazenda Publica, a fim de
se poderem promptificar quanto antes, e que o
mesmo Governo dê logo tambem a neces arias
pro,'idencias para o regre~~o do E quadrãu de Canllaria de Linha que se acl1a naquella Côrte" O
qual ha ele ali partir p~ra o seu Quartel de Villa.
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Rica immediatamente que chegue o dito batalhão.
Paco de Villa Rica, lIde Abril de 1822,-Este'Vã~ Ribe.iro de Rezende.
PORTARIA DE

i1

DE ABRIL.

Cnll. Braz.

l\1an.da Sua Alteza Real o P rincipe Regente que
o Juiz de Fóra., pela lei, mande, sem perda de
tempo" soltar o par·lo Miguel, escravo dc Antonio Luiz Pacheco, "isto que, segundo a informação do Desembargador Ouvidor interino desta
Comarca ela data de hoje, o mesmo escravo se
acha presó sem culpS formada e sem razão legitima que ~utorü,e taes procedimentos, e J'ecommenda que o mesm:> Juiz cm'ie a e~ta Secretaria
de Estado a relação de todos os presos~ e culpa
porque o forão, com declaração do tempo da prisão e -estado dos processos de seu li I'l'amento; Õ
que ordena Sua Alteza Real se execute no prazo
de 24 horas. Paço de Villa Rica, lIde Abril de
1822. - Estevão Ribeiro de Rezende.
PROVISÃO

DE

i2

DE 'An·RIL.

Mannscripto authentico.

D. Peclro de Ã.lcantara, Principe Hegente do
Reino Unido de Portugal, Brazil e Alganes, etc.
Faço saber a vós, Ouvidor da Comarca de Goyaz,
que, em con. ulta da l\1esa do. Desembargo 'do
Paço., me 1'01 presente o reqnel'lmcnto que a ElRei mcu Senhor f' Pai dirigio Jenol'eva Cabra,
por si, e por seu filho de tenra idade, por nome
Jo"é, em que expunha que, tcndo sido escrava
dc l\lanocl Barboza, 01';' fallecido, e D. Quiteria
Narcisa de Matos, dessa cidade, fôra asupplicantc,
com engano e fabidade, ,alienada no julgado Chrixas, pelo irmão daquella Ignacio d.a Costa Matos, a Rila Ribeiro Leite, filha de Marianlla Ribeiro, a quem os ditos. p.us senhores. cOjlhecen do
o dolo propozerão hum li!.Jello de revindicação da
supplicanle. e obtendo 'sentcnça a ,eu favor, da
qual appellúrão as supplir.adas para a relação do
districto, fôl'a nesta julga·la a appellação por deserta e lião seguidn; expedida a senlença, se juntára ao feito pl'inciral e l'ôra mandada cumprir pelo Ministro competente. Que qualificados assim
os dilos seus senhores no dominio e p(lsse de
que forão dolosamente esbulhados, passárão 11 sup~
plicante hum titulo de oa liberdade, ,do qual ella
gozill'a por espaço de doze annos ate Novembro
de 181 g, em qUt! fôra della privada: sem ser ouvida nem cun,'cncicla, lançada em hUDla prisão com
o dilo seu filho como, fugida, a requerimellto d'a
supplicada l\lal'ianna Ribeiro, epor f)rdem ,Ie vosso antecessor o Desemhar~adol' Antonio José AIvar6S l\lilrqlle da j:o 'Ln e Sil \'a, que, sem attender
os requerimentos que a supplicante lhe fez para
Slla oltura, fundado nas leis e nos principios de
direito natural c posili "O que lanto e tão em fa"ór
da libernade em semclbantcs casos, até chegilra á
cn.eldade de negar-lhe o ser deposilaua em casa
de huma das pessoas mai~ abonadas 'dessa capital,

que a isso voluntariamente se prestava; e porque,..
por estes e ontros motivos de injustiça dellp. agravára a supplicante para a Casa da Supplicação, não
só deixára de responder ao aggl'a vo ccmo el'a do
seu dever, mas tambem passúra a praticar actos
de jurisdicçãO cnntra a su.pplicante, e novas violencias e de~potismos, a fim de em baraçar o seu
recurso sem lhe antolhar a ~umma pobreza e miseria em que ella se achava n'hum duro carcere,
em que para não apodreceI', bem como o dito seu
filho, recorria extraordinal"iamente ao paternal
poder d'EI-Rei meu Senhnl' e Pai, implorando
efficaz remedio a tanta injustiça e crueldade; e
visto o seu requerimento e in formação Ciue se
houve do Governador e Capitão General dessa
Provincia, com audiencia do Ouvidor da Com,ll'ca
e da parte interessada por escripto; e por quanto,
foss'e qual fosse o direito qne se podel',.i considerar á supplicatla Marianna Ribeiro, ilO dominio da
pessoa da ~upplicante como sua e~crava, he manifesto que, achando-se decidido es~e pretendido
direito, por sen~ença defini Li va proferida contra a
mesm,! supplicada em acção ortlinaria, não se
podia prescindir da antol"idade da cousa julgada
na referida senten(:a, devendo por isso a mesma
supplicatla impu\al' a si o descuido e negligencià
de lião seguir a appellação que interpôz da dita
sentença, da maneira que roi competentemente
julgada deserta e não seguida, reduzindo·se a estado de se dar a execução do que se segue, que
estando assim excluido aquelle pretendido direito
do dominio da supplicada, nenhum tinha ella pa~a fazer capturar a supplicante como sua escrava
a titulo de fugida, sendo por isso estran ho e irreguiai' o procedimento desta captura ordenada pe-.
lo dito "OSSO antecessor, e por elle m~smo sustentada com a maior obstinação, e estran has tergiverções contra a posse ela liberelade em que a
supplicante se achava e da qual niío devia ser privada nem pertul:baela, em quanto não fosse ouvida e convencida por competente acção ordinaria. Tendo cu consideraçãu a todo o referido, e ao
mais que me fOi presente na antedita consulta, em
que foi ou ddo o De 'embargador Procurador
da Corôa e Fazemla, e com o parecer do qual me
conformei por minha iml1lediata resolução de 17
de Dezembro do ann o proximo pas~ado: hei por
bem façais SOIl31' a snpplicante Jenoveva Cabra
e o dito seu filho José, ficandv salvos á supplicada Mariana Ribeiro os meios e acções orclinarias
q'uc lhe competirem, c tanibem salvas a continuação e progre 50 dos embargos de terceiro pendentes. Cumpri-o assim, fazendo registar esta
minha real determinação no conlpetente livro do
registo dessa Ou vidoria, p1\ra que a todo o tempo conste. O Principe Rf'gente o mandou por· seu
especial mandado, pelos Ministr'os abaixo assignados, do Conselho de Sua Mag'e~tade e seus Desembargadores do Paço. l\1anoel Corrêa Fernandes a fez no Rio de Janeiro, aos 12 ele Abril de
1822. - José Caetano de Andrade fJinto a fel
escrever. - Doutor Antonio José de Miranda,Antonio Luiz PereÍl'a da Cunha.

ANNO DE 1822.
l!.ORT AlIIA. DE

12 DE

ABRIL.

ColL llra-z.

Manda Sua Alteza Real o Principe Regente
participar ào Coronel Pedro Gomes Nogueira,
Commanrlante do ,Regimento de CaYal!aria de Mi·
licias da Villa de Nossa Senhora da Concaição do
Sabará, que a sua carta de 9 do corrente, entregue pelo Sargento l\lór do ~eu Regimento, sensiEilisou seu paternal coração pela fidelidade e heroismo com que o mesmo Commandante e o seu
corpo protegem e sustentão, com a causa da Constituição, a sua llegencia neste Reino, e a união
desta com as mais Provincia,s., a fim de não serem degl'adadas ria I'epresentação que merecem;
e que 56 podem conseguir fazendo todas hum
corpo moral, e tendo por centro a Régencia de
Sua Alteza Real. O mesmo Senhor manda agradecer ao sobredito Commandante e ao seu Corpo
p. sua firme adhesão ri sua real pe soa, e ao systema constitucional que élle, primeiro que nin-guem, promoveu no Reino do Brazil, promettendo visitar os POYOS da Comarca' do Sabará,
antes da sua pai-tida para a Côrte. Paço de'Villa
Rica, 1.'2 d-e Abril de 1822. -Estevão Ribeiro de
~
Rezenue.
PORTARIA DE

.12

DE ABlHL.

Go11. Braz,

Manda Sua Alteza Real o Principe Regente
participar á Camara, Clero, Nobreza e Povo da
VilJa Real de Nos a Senhora da Conceicão do Sabará, que recebeu a sua carta ele 9 d'o corrente
mez, por mão do Sargento l\lór Jacome Timotheo de Araujo, e que o patriotismo, heroismo
e fidelidade que t-ão bem r1esenvol vidos se achão
nas expressões da mesma carta merecem bem os
íãgradecimentos que Sua Alteza Real lhes manda
dar, em quanto com a sua re1l1 presença não vai
satisfazer os desejos de tão bons e sensatos subditos, que, zelos'os do verdadeiro be,m, e herança
que hão de deixar a seus filhos e posteridade,
pugnão, com solidos fundamentos, pelo centro
de união no Brazil, e pela sustentação da Constituição, de que Sua Alteza Real he l) mais firme
!apoio. Paço de VilIa Rica, 12 ue Abril de 1822..Estevão Ribeiro de Rezende.
PORTAlHA DE

13

DE ABRIL.

ColI. Braz.

]U.a~da Sua A~teza .Real o Principe Regente
parliclpar ao Brigadeiro Governador das Armas
desta Provincia, mande sem demora recolher ao
Deposito do Trem o cartuxame e balas que lhe
consta tel' o Batalhão de Caçadores, de que he
~ommandante Carlos Martins Penna, para se disSlpar de hyma vez o susto dos pacificus habitan~es desta Villa, pois que não ha motivo algum
Justo para o mesmo Batalhão se conservar armado, daudo conta por esta Secretaria de Estado,
do cumpriij1ento desta sua Real ordem. Paço de
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Villa Rica, 15 de Abril de
ro de Rezende.

1822. -

PORT A.RI A. DE

13

Este,'ão Ribei-

ABRIL.

ColI. Braz.

Manda Sua Alteza Real o Pdncipe Regente,
que o Governador Provisorio desta Provincia de
Minas Geraes, expeça as ordens necessarias aos
Ouvidores e mais autoridades respectivas, para
que fação reunir nesta Capital, até o dia 20 elo proximo mez de !\laio, todos os E1eitol'e de Parochias, a fim de se proceder na eleição elos sete
membros de que se ha de compôr a Junta Provisoria do Governo desta Provincia, removendo
o mesmo Governo logo a duvida quP. p6de suscitar-se, de ser ou não precisa a nomeação de
novos Eleitores, pois que, ii vista do § 2° da carta
de lei do Iode Outubro do ann o passado, he
evidente que devem sel'vir para esta nomeação
os mesmos Eleitorcs de Parochias, que já servirão para a eleição da presente Legislatura. Sua
Alteza Real espera do zelo e actividade do Governo Provisorio, que se expeção já estas o,-dens "a
fim de se verificar a installação do novo Governo
no dia 20 de l\laio proximo por assim o exigil'em
os negocias publico deste, e do Reino Unido,
que fazem indispcnsavel a sua re iJencia na Côrte do Rio de Janeiro. Paço de Villa Rica, 15 de
Ab'ril de 1822. - Esteyão Ribeiro de Rezende.
PORTA.RIA. DE

13

ABRIL.

Col1, Braz.

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente,
participar á CamUl'a da Villa Nova d'a Rainha de
Caethé, que recebeu a sua carta de f) 110 corrente,
e que agradece li mesma Camara, Clero. Nobreza e Povo os sentimentos que tem desenvol vida
de fidelidade e amor por sua real pessoa, e enthusiasmo com que tem proclamado e defendido
a sua Regencia para consolidarem o centro de
união das Provincias do 13razil, corno unico meio
de salvar este nascente Reino das cadêas e ferros,
qu;e de novo se lhe preparão, procurando-se com
errada politica desmembra-las, para depois de desagregaelas darem o ultimo golpe de sua ruiua e escravidão. Sua Alteza Real previne a todos os
povos desta Provincia e do 13razil, que, sendo elle
quem primeiro fomentou a liberdade dos povo~
deste hemi3pherio por meio da Constituiçiio que
está jurada, devem todos consülerar radicado~ no
sen paternal coração as raizes de ta arvore libertadora, e espera que todos concorrão com eIle
para sustcntar a união de tão dcas Provincias e a
cathegoria de hum reino qúe, ligado ao-de Portugal
em firmes bases, faril hum dia a inveja de toda a
Europa. Paço de Villa Rica, 15 de A.bril de 1822.
- Este"ão Ribeiro de Rezende.
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ANNO DE 1822.
PORT ARIA. DE

1.3

DE ABnrL.

ColI. Braz.
~Ianda Sua Alteza Real o Principe ReO'ente
participar ao Brigadeiro Govemador Jas A~'mas
dcsta Provincia, que, sendo sensivel aos muitos requcrjmc~tos que tC,m subido ú sua Real presença,
dc Officlaes e Solctados do Batalhão de CaçadoI'CS, c conhecendo que, em geral elles desejão antes voltai' aos seus dcstacamentos, dilisões e
corpos donde farão chamados c tira~los para o dito corpo, do que ffiLlrcharrm para o Rio de Janeiro como Sua Alteza Rcal havia resohido para
l'ender o Esquadrão de Cavaller'la que ali se acha;
e querendo tlm tudo satisfazer aos votos dos Of:ficiaes e Soldados do mesmo corpo: ha por bem
detcrminar, que o mesmo Governador das AI'mas faça cons.tar, que Sua Alteza Real manda recolher {IS suas di"isões todos os que dellas vierão,
e quc os mais que quizercm assentar praça nas
me;smas di vi~ões sejão admitidos; e aquclles que
q~I~e..rem bmxa, huma vez que não pertenção ús
dlvlsoes, ,promptamente se lhes dê, E que quanto
aos Officiaes e Officiaes Inferiores do sobredito
corpo donde farão tirados reintegrados nos postos
que tinhão DOS mesmos corpos, c o mesmo se entenderá a respeito das praças ue Cadetes e Soldados, ficando-lhes, porém, li \Te o pedirem a sua
demissão, que logo se lhes daril, Constando a
Sua Alteza Real, l)elas partes dadas pelo mesmo
Govel'Oadol' das Armas, as muitas deserções ,que,
tem havido nos ultimas dias dos Saldados do sohredito Batalhão, e desejando Sua Alteza' Real
dar mais huma' prova da bondade de seu pat mal
cOI'ação, manda fazei' publico o pcrdão que outorga a todos os desertados até o dia de hoje, hu,·
ma ,'ez quc de~lt~'o_ do prazo de tres mezes se apre~
sentcm nas drvlsocs a 9ue pertencião, sem que
estc seu real indulto se estencla a maior prazo.
Paço de Villa Rica, 13 de Abril de 1822. - EsteTão Ribeiro de B.ezende.

PO~T A. lU A

DE

ColI.

1.4

DE' ABRIL.

B1'3Z.

Sua A.lteza ,!teal manda., ~em perda de tempo,
commUnIcar tao grata notlcUl ao Governo Pro"isorio de S. Paulo, par~ satisfação dessa Provincia
que tão digna se faz ua sua Real consi ler'ação ~
encarrega ao Official desta diligencia expôr' d/viva "oz a unanimidade c fraternidade que vai reinar. entre as P.rp."in0as do Reino do Brazil, por
effeltn lla de!Jberaçao que tomou au'aves dos
g~andes i?commouós ue tão penosa jorna,la , de
VIL' por SI mesmo observar o espirita pnblico
tendo a cordial satisfacão
de con cO'uil'
,.
" os seus'
:fins sem o sangue de buma só 1'iclima orliada pelos poxo , 'Logo que Sua A(.[eza ,Real tiver installad? o no;o Governo a prazer' dos povos, e consolidado o systema do Governo de ta ProYincia,
ha d~ regr~ sal' Ú Côrte do Rio de Janeiro, Paço
de VIIla RICa, 14 de Abril de 1822. - Estevão
Ribeiro de Rezende.
Nesta mesma data se expedia portada ao Go~

'vernador das Armas para dar dous O.fficiaes hum
para ir a S. Paulo, outro ao mo de Janeir;.
PORT A. RI A. DE

1.6 DE

ABRIL.

ColI. Braz.

1\13nda Sua Alteza Real o Principe Regente,
que o Bacharel José Antonio da Silva Maia Juiz
de Fóra e Ouvidor interino da Comarca dc Sabará, proceda sem demora a hum summai'io de test~mpnhas so.bre a accusação que na representaçao. N. I' laz o. Tenente Coronel Joaquim dos
ReiS, con.tra o Jm.z .d?_Fóra desta Villa, já suspenso, CaSSIano Spll'ldlaO de l\1ello Matos assim
como da ontra N. 2° contra Pedro dll Cos~ Fonsec~, servindo as mesmas denuncias de corpo de
deltcto, e comprehendend:I o mesmo summal'Ío
Caetano Machado de Magalhães, e Antonio José
Ri~eiro Fernandes FOl'bes ; paI' ser publico e notono serem elles os autores do incendiaria motim, que houve nesta Capital antes e no dia que
Sua Alteza Real deu sua entrada na mesma Capital; concitando os animas pacificas a pegarem em
anuas., offerecendo polvora 'e bala, e attentando
contra ordem publica, e contra a causa geralmente proclamada e!:J. Regeneia de Sua Alteza Real,
chegando a tanto a perversidade do dito Cassiano
Spiridião de Mello Matos, que se atreveu a derribal' idéas de e formal' an tes de quatl'O annos huma cC'nfederação de estados unidos independentes
desta com outras Provincias; promo vendo a desunião e perigo da .Provincia de l\linas Geeaes com
a do Rio de Janeiro por muitos annos, e principalmente quando se oppôz com outL'os anarcbistas (que se '1nquil'irá quaes farão) ,debaixo de capciosos pretnxtos ú partida da tropa que o Governo
Pro"isorio, por exigpncia rlaquella PrpvÍllcia, ordenou sahisse em ~~u SOCCOITO: Sua Alteza Real
ordena que o mesmo Juiz de Fóra do Sabará
chame para Escrivão deste processo ao do contencio o da Fazenda nacional desta Villa, Antonio da
Cruz ~1aehad~, e que findo o processo, e pronunçiados os ré os que estiverem nessas circunstancias,
segundo as provas, e feitas asmais diligencias que
julgar precisas, renletta .eom os réos p1o'esos ao
B.egedor' da Casa da Supplicação, para os fazer
julgaI' competentemente, dando de tudo conta
pai' esta Sccretal'Ía de Estado. Espera Su a Alteza
Real que o l\1inistro encarregado desta diligencia, s~ haja nella com a circunspecção e ze'lo que
o tem clistinguido em outras muitas do serviço nacional. Paço de Villa Rica~ 16 de ~bril de 1822.
- E ·tevão Ribeiro de Rezende.
Na mesma data se expedirão duas portarias,
huma ao Governo Pro ViSOl;io, e outra ao Governo
das Armas, a daquelle para fazê-lo sciente que
pela J unta da 'F ::zenda mandou sentaI' praça a
dez Pedestres para as pal'adas do commando, durante a estada do mesmo Senhor, a 200 l'éis por
dia, e a deste para dar huma orden~nça ao Juiz
de Fóra de Sabará em diligencia nesta Villa.

ANNO DE 1822.
l'OnT Anll DE

17

DE ABRIL.

CoIl. Bt-az.

l\1anda Sua Alteza Real·o Principe Regente
participar ao Coronel Jacinto Pinto Teixeira, que
recebeu a sua carta de 14 do corrente, e quc
agradece ao mesmo Coronel e ã toJo o corpo do
seu com mando , assim como a todos os habitantes a delibcração qne tomúrão que da juncção em
que cstão para servirem de baluarte á sag,'ada
causa da união desta com as mais Pro"incias do
:Brazil, para sustentarem a sua )'epresentação politioa, e o ponto elp. dignidade que merece tão heroico e brioso povo, e para terem na sua Real
pessoa, como Regentc deste Reino, o centro do
poder executivo, sem o qual serião quebradas as
vozes levadas a duas millegoas. Sua Alteza Real
já anticipou aviso ao sobre dito CMonel, que alguns espíritos elesorganisadores desta Capital já
tomúrão a vereda da razão, e por isso he prudente que a sua tropa se recolha a seus quarteis, até
segunda ol'llem, coberta, porém, de louvores?
que Sua Alte.za Real muito recommeoda lhe dê no
seu Real nome. Paço de Villa Rica, 17 de Abril
de 1822. - Estevão Ribeiro de Rezende.
PORTARIA DE

17

DE ABRIL.

Coll. Bl'az.

Manda Sua Alteza Real o Principe Regeute participaI' ao Capitão Mór da Villa Real do Sabarú,
José de Araujo da Cunha Aharenga, que recebeu
a sua carta de 12 do coro'ente e que agradece ao
mesmo Capitão Mór e a toda a sua corporação,
de cujo patrioti mo ha muito "ive inteirado, a
adhesão á sua real pessoa, ao systema constitucional e ao eentro do poder executivo, que he mister exista no Reino do Brazil para o sal vaI' da
queda que lhe ião preparando a inveja, o capricho e a ignorancia. Sua Alteza Real declara solemnemente que mais con titucional do que elIe
só póde ser' a mesma Constítuiçãp, e que, em
consequencia devem os povos de Sabará e de todo o Braúl e Beino Unido ter confiança no seu
Govel'Oo, sendo todo o seu empenh'o fazê-lo pa•ternal para todos os seus subditos. Paço de Villa
Rica, '7 de Abril de 1822. - Estevão Ribeiro dI::
Rezende.
Expedio-se huma igual ao Capitão Mór das
Ordenanças do Termo da Cidade de Iarianna,
Antonio Januario Carneiro.
PORTARIA DE

17

DE ARRIL.

ColL Braz.

Manda Su~ Alteza Real o Principe Regente participar ao Sargento Mór do primeiro regímen'to
de cavallal'Ía de milícias da Comarca do Rio das
MOI'tes, Antonio Constantino de Oliveira, . que
por esta Secretaria de Estado subirão ú sua real
presenç:J, os seus dous oalcios de 1 I e 12 do COI're.nte, com as mais decisivas provas do patriotismo ç,om que se haure no arranjamento dos es-
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quadrões, que, em cumprimento de Suas reaes ordens, devião march?I' pa~a esta -Capital em soccorro de seus habitantes, cuja liberdade se achava opprimida pelo partido de meia duzia de insensatos, que, conhecendo malas seus interesses
pessoaes e os commans de todo o BI'azil~ pretendêrão oppôr·se ú sagrada causa da união das suas
Provincias, sendo este o unico baluarte que póde qu'ebrar os ferro da escravidão que se lhe preparava. bnda Sua Alteza Real agl'adecer ao mesmo Commacdante, e a todo o seu corpo, a firme.
za do seu caracter, e a hOOl'a com que se tem comportado, e quemuiro coadjnvo'u para a paz e tranquillidade em que fica esta Capital. Paço de Villa
Rica, '7 de Abril de 1822. - Estevão B.ibeiro de
Rezende.
PORTAnIA DE

con.

17

DE ABRIL.

Braz.

lUanda Sua Alteza Real o Principe Regente participaI' ao Ouvidor interino da Comarca do Rio
das Mortes, o Bacharel Antonio Paulino Limpo de
Abl'CU, que recebea a sn3,. carta de 12 do COITente, que ficou o mesmo iUinistr'u na intelligencia
que deve cumprir a ordem ,'ocal que lbe deu Sua
Alteza Real para substar na remessa ás Camaras
do officio do Governo Pro"isorio de 22 de Março,
e dos mais papeis que acompanhúrão o dito olllcio, servindo-se sómentc do Jeereto de J 6 de Fe,'ereiro, e da ordem de Sua Alteza Real para a
nomeação dos Conselheiros de Pro"incias, pois
que lIe ta parte devem, sem demora, produzir o
seu deddo eíl'eito as ol'dens do Governo Pl'Ovisorio, anteriore e posteriore;; ú chegaJa de Sna Alteza Real a esta Capital. Paço de Villa nica, 117
de Abri,l de 1822. -Estevão RibeÍlo de Rezende.
PORTARIA DE

17

DE ABRIL.

CDU. Bl'u.

Manda Sua Alteza neal o Principe Regente que
a Junta da Fazenda desta Provincia mande, sem
demora, assentar praça a dez Pedestres que ficão
designados para as repetidas paradas que, durante a sua residencia nesta Provineia, convélÚ expedil' para a Côrte do Rio de .J anciro, a fim de se
evitar o grande incommodo que sentem os moradare das estl'ada , na promptificação de cavaLlos
para as paradas militares e pelu falta que ha de
soldados de cavallaria de liuha; que devendo os
dito'S Pedestres ficarel11'postados em distanciasregulares entre esta e a Pro,incia do Rio de Janei1'0, parà o mais brol'e e promplo erviço, no que
farúõ maior de"peza em ratão da ausencia de suas
casas; ha o mesmo Senhor por bem mandar arbitrar-lhes o soldo de ?OO r . por dia, e que o Escrivão da mesma Junta determine os pontos em
que devem ser postados, mandando logo a mes'ma Junta a e ta Secretada de E tOldo a relação dos
nomes dos sobreditos Pedestres, e dos lugares ou
. fazendas que forem designadas para· as pal'adas.
Paço de Villa Rica, J 7 de Abril de 1822. - Estevão Ribeiro de Rezende.

ANNO DE 1'822,

274
PORT ARIA DE

17

DE ABRIL.

ColJ. Brnz.

Manda Sua Alteza Real o Principe Regente participar ao Brigadeiro Governador das Armas desta Provincia que, subindo á sua real presenca o
seu omcio de 16 do corrente, que acompan'ha o
requerimento de Carlos l.\iartins Penna, Capitão
do Corpo de Engenheiros, ·no qual supplica sua
demissão pelos moti vos que expõe: ha o mesmo
Senhol' por bem indeferir, por ora, este requerimento, e ordena que o mesmo Governador das
,4rmas faça partir este Official, dentro em II dias,
para a CÔI te do Rio de Janeiro a unir-se ao seu
'corpo, apresentando-se ao Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Guerra, por cuja Secretaria, logo que Sua Alteza Real regresse áquella Capital, poder'" requereI' o que melhor lhe con"Vier, e que, do cumprimento desta sua real ordem,
dê conta por esta Secretaria de Estado. Paço de
Villa Rica, 17 de Abril de 1822. - Este vão Ribeiro de Rezende.
PORTARIA DE

17 DE

ABRIL.

ColJ. Brat.

Manda Sua Alteza' Reai. o Principe Regente participar, POI' esta Secretaria de Estado, u. Capitão
. 'MÓI' da ViIla de Barbacel1a, José Pereira Alvim,
que, sendo·lhe pre ente" sua carta de I o do corrente mez, em que offereceu seus 7 filhos e o
corpo do s~u pommanrlo para serem empregados
na defeza da causa commum do Brazil contra o
'Partido incendiaria, que cabeças i~sensatas tinhão
seduzido nesta Capita I; agradece o mesmo Sebllor tãfJ leaes e generosos sentimentos do mesmo
Capitão Mõr e de todos os hanitantes do Termo
de Barbacena, que bastantes pro,'as tem dado de
amor ú sua real pessna, e adllesão á nausa constitucional e a união desta com as mais Pro"incias
para sustentarem sua represenlação politica, fazendo Sua Alteza Real saber que tem já cessado
os motivos que o obrigarão a chamar as trupas da
'Comarca do Rio da Mortes em soccorro dos bons
e bODl'ados habitante desta Capital. Paço de ViUa
"'Rica, 17 de Abril de 1822. -Estevão Ribeiro de
"'RezenJe.

muito a~ Governo Provisorio .a sua vigilancia a
tal respeIto. Paço de VilJa Rica, 18 de Abril de
1822. - Estevão Ribeiro· oe Rezende.
PORTARIA DE

19

DE ABRIL.

Coll. Braz.

!\1anda Sua Alteza Real o Principe Regente que
a Junta da Fazenda Publica desta Provincia faca
' ,
sem d emora, remetter ao Theso!lro Publico da
Côrte do Rio de Janeiro toào o dinheiro existente nos cofres da mesma Junta, assim em barras,
como em ouro em pu, a fim de se reduzir immediatamente a moeoa provincial na casa da Moeda,
e poder logoo regressa-r para esta mesma Pro~in
cia para se veri?~ar .o T:C\$"amento de hum spmestl'e para a admlOlstraçao da estr'ada dos diaman!es ~e Tejuco, e enxugar as lagrima~ daquelles
lOfehzes e de outros das mais repartições. Ol'den<l TIl<li' Sua Alteza Real, allenucnuu ú impossibilidade das caixas da mesma J unta, que das notas do Banco existentes na caixa geral póde fazer
remessa ao Thesol1l'O Public.o das quantias apuradas prrtencentes a bens de ausentes, imposto
d.? Banco e contribuição ,'oluntaria para as precisoes do Esta.do, a fim de se n~o desfalcar o pouco numeral'JO que ha na Provincia. Paço de Villa Rica, 19 de Abril de 1822. - Estevão Ribei-'
1'0 de Rezende.
PORTARIA. DE

Coll.

19

DE ABRIL.

Br~z.

Manda Sua Alteza Real o Pcincipe Regente que
a Junta da Fazenda Publica desta Pro"incia immediatamente mande sm:pender de seus empregos e ordenados a João Joaquim da Sil a Guimarães, Cont<JdOI' da Contadoria da dila Junta' a
AntoniQ José Ferreira Brelas', Escrivão da Pagadoria, a .10sé Bel'Oardo Ferreira ria Gama Lcborão, terceíro Escriplurario da mesma Contadol'Ía'
e a Caetano .1osé Machado de Magalhães, Fiel d~
Thesoureiro Geral, devl:ndo os dous primeiros,
segundo as ordens de Sua Alteza Real, serem notificauos pelo Escrivão rIo Contencirw hoje mes'
mo, para no dia d'nmanhã partirem pal'a a Côrte do Rio de Janeiro, a apresentarem-se ao Ministl'l) e Secl'etario de Estado dos Negocios do
PORTARIA DE 18 DE ABRIL.
Reino, assim como Caetano José Machado de
l\'1agalhãe~, que ,'ai preso. Ordena Sua Alteza Real
Coi!. Broz.
que a me. ma Junta assim o execute, dando Gonta
Manda Sua Alteza Real o Principe Regente re- por esta Secretaria de ESlado do inteiro cumpri.mcUer ao Governo Provisorio de~ta Provincia o mento desta sua real ofdem. Paço de Villa Hica,
.requerimento de Pedro Antonio Ribeiro, a fim de
19de Abril de 1822.-EstevãoRibeiro de Reencarregar ao Ou vidor da Comarca do Riu das zende,
'
Mortes o conbecimento ex-o meio da veracidade
Na mesma data se participou ao Governo Proou falsiJade da denun:lia (lada no mesmo reqne- , visori.o. o conteúdo no omcio supra.
,ri.mento, a re.speito do injtJ to caliveiro dess!1s IndlOS flue se dIZem bomen li vres, por as 'im o exiCARTA nEGJA DE 20 DE ABRIL.
girem as lei~ didnas e humanas, e a deci,ão ge,.
ral que houver a respeito r1e todos servirú de baColI. Bra-z.
,sé para a decisi'i o do caso particular do suppliGamara
e
Pov~
da Comarca de Sabará. Eu
cante, guiando-se o mesmo Ou\'idor na conformidade da lei, e Sua Alteza Real recommenda o Principe Regente vos envio muito saudar. ..Der
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vendo; por circunstancias que urgem a minha
presença no Rio de Janeiro, partir, quanto antes, não posso deixar de vos agradece!', louvar e
bemdizer pelo honrado e heroico comportamento e intt'epirlez com que vos ha,'eis mostrado a
bem da nação em gCl'al e do grande Brazil, de
quem me p~eso ser Itegenle, Eu ,"ou, seguramente, com o p1eu real coração mui tdste, porque não
pude pessoalmentc, como deseja va, congr'atularme comvosco. O Sabará existiríl na minha lembrança, em quanto vida tiver, e contai que hei de
fazer todas as diligencias, segundo me permittirem os neg'ocios publicos, para voltar á Provincia, de que me aparto saudoso, fazendo caminho para e ta Capital pela vos 'a Comarca, a fim
de'vos mostrar o meu reconhecimento. Fazei publica esta minha real demonstração por torlas as
Cam:lras e difl'erentes corpos de tropas da "ossa
Comarca. Paço rle Villa Rica, 20 de Abl'Íl de l82~,
- PB.INClPE REeE TE. - Estevão Ribeiro de Rezende, -Para a Camara e Povo da Comarca de
Sabará,
DECRETO DE

29

DE ABRIL.

Coll. Braz.

Desejando economisar todas as despezas, e 'diminuir o excessivo nnmero de empregados publicos, que serve para augmontar o gTavame dos
povos: hei por bem que o Administrador da Alfandega da Repartição do mar, João da r,ocha
Pinto, passe, em virtude só deste decreto, a ser'Vir o omcio de Sellador, vago por fallecimento
dI" Jo é ~laria de AI aujo Corr(\a dp- Lacerda, com
o me mo I!rdenado de I :'1.oo:t/Jooo réis pagos pela folha da AI fandega; pon to-se a competente
'Verba no registo do dccl'eto porqiJe foi nomeado
Adroini 't,rador, pal'a C'lOstar que fica ce sando o
ordenado e ajuda rle custo, flue nelle forão concedidos; que a f'scripturação rio Se1lo seja feita
na Mesa da Abertura, declarando-se e encan'egando-se em cada bilhr.te a iOlportancia do Sello
~as fazendas neile compreherlllida , a qual será
cobt'ada pelo TlIesoUl'eiro como os outrOS direitos;
que a despeza seja I'egulada por ol'dens do Juiz,
em cllnsequencia das requisições do Sell"dor, e
l'esposta do Administrador; e que o mc mo se
pratiqne pelo flue respeila aos operarias precisos
para este expediente, os quaes serão apontados e
pagos como os ue outros serviço 'Ja mesma Alfandega. Caetano Pinto de Miranda ~lontenegro,
do Conselho de Sua ~lagcstade, Ministro e SecretaI'Ío de E tado dos Negocios da Fazen da, e Pre'sidente do Thcsouro Publico, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos necessarios, Pa1acio do Rio ele Janeiro, em 29 de
Abril de 1822. - Com a rubrica de S'Ja Alteza
Real o Príncipe Regente. -Caetano Pinto de Miranda Montenegro.

" PORT A.RIA

DE

4.

DE nulO.

l\fanuscripto authentico.

Ma da Sua Alteza RellI o Principe Regente,

21&

pela Secretaria de Estado dos Negocias do Reino,
participai' á Junta da Fazenda dos Arsenaes do
Exercito, Fabrica e Fundições, que ha por bem,
derrogando o determin ado no Aviso de 28 de
Agosto do anno proximo passado, sobre a execução que deviâo ter neste Heino do Brazil, as providencias decretadas pelas Côrres Geraes, que
nenhum decreto das me mas Côrtes ,c execute,
sem Sua Alteza Real lhe pôr o cumpra-se, depois
de discutida em Conselho, a applicação que póde
e deve ter no mesmo Reino, Palacio do Rio de
Janeiro, em 4 de Maio de 1822, -José Bonifacio
de Andrada e Silva.-Acha-se a {l. 102 V. e 105
do Liv. N. 4 de Reg. de POl'tm'ias dirigidas á Junta
da Fazenda do Arsenal do Exel'Cito, Fabricas e
Fundições.
DECRETO DE

8

DE MAIO.

Coll. Braz.

Sendo de urgente necessidade, nas actuaes circunstancias, fazer preen::hel' o Bata!llâo da Brigada Nacional e Real da Marin ha, de~tacado nes·
ta Côrte, com o numero suffieiente de praças,
para o serviço do navios ue guerra; e, df'sej;lOdo
promover, por todos os meios de moderação e
brandura, o reel'lltamento para o referido Batalhão; con ideraudo quanto importa ii disciplina
da tl'opa , que e~ta eja forrnaua de homens voluntarios, bem educados, e com principios de honra: hei por bem detet:minar que touo e qualquel'
indh'ic1uo, que tiver as entad~ praça voluntariamente. do 1° do corrente mez em diante, ou
honver de as entar até o fim ele Outubro proximo
futuro, não seja obrigado a servil' mai' tempo
do que o prazo de 3 annos, findo o qual serão
impreterÍl'elmente demitliuo os que a sim o desejarem; devendo para este efl'eito o Commaoctante do mencionarlo Batalhão, no acto de assentarem praça taes "01untarie ,entregar-lhes resalva ou cautella, na qual declare que no prefixo
prazo de 5 anno , a contar da sua data, ficão escu os do seniço, na conformidade du que vai
di posto no presente deGl eto, a fim de que, pela
simples apresentação daquclla re alva, se lhes verifique immediatamente a baixa, sem r1cpondcncia
alguma de nova ordem, O Conselho .Supremo
!\1ilitilr o lenha assim entendido, e o faça executar
CClm os despachrn; necessario '. Palacio do Rio de
Janeiro, em 8 de iVlaio de J 822. - Com a rubrica do Principe HegerÍte. - ~lanoel Antonio Farinha,
PORT.ARIA DE

17

DE MAIO.

Col!o Braz,

Sendo presente a Sua Alteza Real o Principe Regente o omcio de 25 do mez prOXiOlO passado,
em. que O Intcnuenle Geral da Policia interino,
informando sobre o J'cquerimeuto do' venderlores de cal, telha, tijolo c madeira, que sê queixâo de pngar duas contribuições pelas competente Iieença~, declara qual 6eja a origem de semelbante procedimento, como se 1I.e orden~ra por
portaria expedida em data de 17 do mesmo mez,
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pela Secretaria de Estado dos Negocias: manda
(} mesmo Senhor, pela dita Secretaria de Estado,
participar ao sobredito Intendente, para sua intelligencia, que os mencionados ,'endeuores só
devem pagar contribuição por huma licença,
ainJa que nos mesmos armazens vendão outros
generoso Palacio do Rio de Janeiro, em lide
1\laio de 1822. - José Bonifacio de Andrada e
Silva. - Eslá conforme. - Francisco de Paula
Vieira de Azc,'eelo.
RESOLUÇÃ.O DE

11

DE MAIO.

Manuscl'ipto auLhcntico.

Senhor. -Hnendo esta Junta Ja Fazenda dos
Arsenaes elo Exercito, Fabl'icas e Fundições
feito subir á augusta presença de Vossa Alteza
Real huma re'prefentação em data de 22 de Fe·,'ereiro do corrente anno, ncompanhada da copia
da con1;ulta, que em :; de Outubro do anno passado, tinha levado á Ueal presença, na qual, entre outros artigos, expunha a precisão em que ella se achava ele que Voosa Alteza Real se dignas. se \declarar~lhe se as rcsolucões, de consulta se
devião ou não j'eputar como "decretos, para então poder com acerto mandar fOnTIal' as folhas dos
ordenados e mais vencimentos dos empregauos
deste Arsenal, visto que, determinando o decreto
das Curtes Geraes e Constitni;;tes da Nação Portugueza, de 12 de l\Ial'ço do anno passado, que
ficassem extioctos lodos os ordenados, pensões,
, gratificações, propinas, e quaesquer outras des- ,
pezas que não se achassem estabeleeitlas por lei,
qu decreto, não eomprelJenuia as mencionadas
resoluções de consultas,;que, hem como os deure·
tos, são aS:iignados pelo punho regia. Foi Vossa
1\1agestade servido, pela sua Real resolução de 28
do precedente me7., resolvel' que se cumpra o decreto das Côrte', desde o dia ela publl.::ação nesta
do Rio de Janeiro. E por quanto, para esta Junta
'poder religiosamente executar como deve, não
só aquelle decreto das Côrtes, mas até esta ultima resolução ele Vossa Alteza Ueal, se lhe faz necessaria que Vossa Alteza ReaL lhe declare se as
mcnCiOl'\{lelas resoluções de consuitas se devem,
ou não comprehendcr na classe dos decretos, "isto que, como csles fão igualmente as ignados
pelo Soberano; declarLlção ou intelligencía esta,
que nã\) entra nas allribuições Jesta Junta o podê-'
]a fazer, e que só pertence immeiliatamente a
Vo a Alteza Real como Principe Regente do Reino elo Brazil, em quem reside () Poder Executivo;
urgindo tanto mais a C1eclaração que e pede sohre eSle objecto, quanto a maior parte QO empregados deste Arsenal se ach",'5:o providos por
tae diplomas. Esta J unta, cheia do muis profundo respeito e acata menlo, e desejanuo unicamente aCertar nas sua deliberações, em cumprimento
das ordens superiores; se anima a levar ú aug'usta presença de Vos a Alteza ReaL esta sua segunda reprcsentação, rogando a Vossa Alteza Real,
se digne declarar se as re oluções de \:oosultas
se devem entender decI'ctos, para ficarem comprehenelidas na disposição fa vora"el daquelle de-

creta, ou se os providos por taes diplomas, que
não tenhão por titulo lei ou decI'cto anlerior, que
sanccione a sua legalidade., deverúõ ficar privados
dos seus veneimentos, bem como se La de praticar com todos aquelles que tenbão sido conferidos por avisos da Secretaria de Estado, e que já
farão mencionados na sobreclita consulta de :; de
Outubro do anno passada, que pai' copia sobe
junt;lInente com esta. Espera esta Junta que Vossa Alteza Real, por eJl'eitos da sua Real beneficencia, annuindo a esta tão justa rogativa, haja
de illustra-Ia sobre o que deve praticar a este
respeito. Hio de Janeiro, 22 ue Março de 1822.
-Manoel Carneiro de Campos. - Bernardo José
SeJ'l'ão. -Antonio Caetano da Silva.
Resoluçii9. -A re, olução de consulta Le decreto. Paço, em 11 de iUaio de ,822. -Com a I"U-'
hrica do Principe Regente. -Joaquim de Oliveira Alvares.
pnoVISÃo

DE

18

DE MA.IO.

'!I'Ianuscripto auLhcntico.

D. Pcdro de Alcantara, Principe Regente do
Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc.
,Faço saber a "ás, Ouvidor da Comarca das Alagôas, que, tendo-se-vos determinado, por provisão da Mesa do men Desembargo do Paço, désseis ú mesma conta do estado uas serventias de
todos os omcios dessa C Olllarca, c do pagamento
dos novos direitos devidos C"), que suspendeis os
(') P01' al'iso da Sccrctaria de Estado dos Negocios do
Brazi!, dc 21 de JnllJO dc 1812, mandou Vossa Altcza
Real remeUer a este Consclho, para consultar, hum rcquerimcnto que á Junta da Fazenrl'! 'da CapiLania dc l\linas
Gcraes fizcl'ão 13ernal'l!ino dc Scnna e outros servcntnarios
dc oficios da Villa e Comarc', do Sabar(, da mesma Capitania, cm que prctcndião " iscnçiio dos novos direitos 1,'05'
pccti\'os Ú suas scrv"otias, cm I'azão dc tel'em os mesmos
oficiaes IJI'opl'idarios, com cnja nomeação os sCI'\'ião, os
quaes proprictario. uavião pago delles os mcs,mos dircitos
na occa.ião do seus rcspcctivos encal'tes. Este rcqucrimcnto uavia sido dirigido por aquclla Jnnta á Voss \ Alteza Real, em oficio de 22 de Fcvcl'ci,'o do G'lcsmO anno,
depois dc ser uuvido soL,,, ellc O Procuradol' da Fazenda
da Capitania, cuja rcsposta. vai aqui LranscI'ipta depois
da copia. du mCsmo reqll"rimcnto, que hc a scgninLe:Scnhol'. - Dizcm n~rnardino de 5,'nna e Costa, Antonio José dc Almeida Bastos e Manoel Teixeil'a Lomba,
como sC"l'cnLual'ioSl do oficio dc Es. I'ivão da Ollvidoria,
'Manocl Tcixeira TOl'rcs, L?,'ancisco ele Paula Percim e
Fran cisco de Paula Lopcs, como sel','entNarios do ollicio
ue Escrivfló da Pl'ovcdo"ia, c Manoe! Rodrigucs Lima,
como sel'vcntnal'io do oficio de Escrivão dc Orl'ãos, todos
da Villa e Comal'ca du Sabm'á, quc elIcs acahão ue scr sequestt'adus rOl' mandatos do DI'. Ouvidor da mesma Comarca, em conseqlleocia da ol'dcm C pl'Ovi~ão ,Ie Vossa
Alteza Rcal, do Iode Fcvereiro dc 1811, para pagarem
os nOVnS dircitos dos ditos oficiaes que servi,'flo por provimcnto ua mcsma OU"idoria, á excepção dó \ o e 2 0 suppl'Cntes que obtiverãu provisôes dcsta Heàl Junta COD! as
nomeaçõcs dos ,:espcctivo, pl'opl'ictarios pelas comp,'as 'lue
fi7,erão aos mcsmos don"tarias. Porem, Beal Senhor, os
supplicantcs vcm cxpôr a Vossa AILeza Rcal COm o maior
e sempre devid,} respeito as I'azõc. que parcc~?s deve ex·
cusal' de tão "'randc oons; po" quanto, a ICI de 11 de
Abril dc 166 ,"que scrve UC I'egimento aos novos dircitos,
no § - t : os que forem providos- parece que tl'~ta dos ~er
ventuarios que desfrutáo toda 11 renda dos officl(~s na lalta
dos proprietarios, e não quando estes os arrendao ,<JOrra.
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S~rventuarios que nãõ"apresentassem proviçnentos dados pela referida l\'lesa, e que procedesseis
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execut,ivamcóte contra elles- p'ara inteira art'ecadação dos novos direitos que estivessem devendo,

culdade regin.,~gozàndo todo o uti! de que não,pagãó os
os devem 'conservar no mesmo estado pelo direito 4e reJ'espectivos direitos pela regra: - QlIi per alillm faDil - , .versão. E ultimamente, parece que, mandando Vossa
tirando os supplicantes huma pequena paga do seu traba·
Alteza Real entregar todo o preço dOi mesmos offieios na
lho, e nem essa mesma muitas vezes, e quando houvessem
CÔrte do ni" aos donativos pelo Regio Erario, sem dede os pagar, parece que deveria ser sómente dosJseus indnzir os mesmos direitos, confirma a exposta douto'ina;
teresses, como se colhe de todo o espirito do referido repelu que, e mais que tudo pela sua immediata piedade.
gimento, pois que do eontrario poderião até vir a pagar
pedem os supplicantes a Vossa Alteza Ueal se digne. lten·
mais do que gozá1'ÜO e ser a parte maior do que o todo a
der á sna miseria e representação, mandando·os declarar.
respeito dos supplicantes. Em segundo lugar, sendo aquel.
ou isentar dos ditos novos direitos, ou manda-los cobrar
te regimento do dito anno, e refnrma do de 1642, elle
dos proprietarios que recebêrão todo o util, ou finalmenhe coevo á lei de 22 de Junho de 1667, para os propriete, mandar avaliar 05 pequenos interesses. dos supplicantarios não poderem receber mais qne n.terça parte, com O tes, e pagarem s6rnente por elles os direitos qne pareceque os sel'ventnarios melhor poderião pagar os novos di·
rem justos, E. R, M.
reitos; mas não tendo sido adoptada nas conquistas aquel.
la disposição, como traz Franc. :i Mend. artigo 50, parece
RssposT.\ do Procurador da Fazenda da Capitania de Minas
com o tnesmo repetido respeito que o não roi o dito § do
Geraes sob,'e o roquorimento acima escl·ipto.
regimento, e por isso em todas as Ouvid~rias desta Ca·
O regimento de I I de Abril de 1661 que determina se
pitania, e mesmo por esta fieal Jul1ta se passárão os repaguem BOVOS direitos de todas as graças (! mercês, as
feridos provimentos sem pagar os ditos direitos; taes faleis mais exuberantes, pois que atl:' determina se não
rão as provisões que por Vossa Alteza Real se passárão a
guarde alvará, carta ou privilegio que escuse de os pagar,
Bernardino de Senna e Costa, a I I de Fevereiro de .802,
e a Antonio José de Almeida Bastos, a 5 de Abril de 1805, e impoem penas aos magistrados que mandão' passar os
e aquelle até servio por conta e risco do proprietario e por provimentos sem preceder a competente paga dos mes·
mos, a quem os passa e quem serve o afficiu sem os pa·
huma congrua certa. Em terceiro lugar, não vallendo a
gar, e aõs que sem isso dão posse, e deixão servir tem si·
.ignorancia de direito aos doutos delle. favoreee aos igno·
do postergadas nesta Capitania fl'eqnentemente com norantes e l'Usticos, e ccrtamente o são os supplicantei nestavel prejuizo da ~eal Fazenda, e o mais be que, tendo
ta }}arte á vista da pratica dos Magistrados e Trib1unal, e
en prolllovido por diJI'erentes modos ha mais de dous anpOl' conseguinte tendo elles negociado com os proprieta.
nos
a sua observancia, uão se tem podido conse~uir, antes
rios na dita boa fé, e pago nessa snpposição , e os proprie·
sou ainúa "gora obrigado a responder a este reqnerimen.
tarios absorvido o util tndo dos officiQs, parece digno de
to; que de nada mais Serve do que dehuma prova do dito
~oda a eqtúdade, e sem oJI'ensa de justiça, que Vossa Alteza
prejuizo e da contntnacia na falta de observ"neia do mes·
Real man.de haver os mesmos direitos dos proprietarios,
mo reD'imento. Depois de se ver que o mesmo rp.gimento
que certamente os viráõ para o futuro a pagar, aioda que
os m.~da pagar por todas as graças, e que determina que
indirectamente, cOlllputando os serventuarios :'o sua conos pagoe os providos por tempo inoerto do impedimento
grua com essa despeza, evitando assim Vossa Al~eza Heal
dos proprietarios, vendo,se no mesmo tempo que os proas renhidas demandas que os suppl'icautcs iráõ ler com os
"idos pelo Desembargo do Paço e ouh'os Tribnnaes, os
ditos proprietarios para o dito lim e justo rcsareimento.
tem 'paD'o,
não se deve"ia oJI'erecer este requerimento, em
Em quarto lugar, parece c6mprovar-se a isenção dos dio
que se dá huma inteUigencia criminosa ao mesmo regireitos dos supplicantes pela provisão do Erario Regio di.
meuto, e com razóes, ou sopbisticas, ou nada concludenrigida a e<te.mesmo Tribunal, de 18 de Abril de 1776,
tes. A lei de 23 de Novembro de 1770 que deroga o snpque declara i.. coherente que, pelo mesmo identieo tempo
posto dil'eito eonsuetudinario nos officios, expressamente
de serventia de hum officio, se cobrem duas vezes novos
declara que t090 o dOIl)inio nos offieios está no Principe,
direitos que por. huma s6 vez de\'em pagar. E que 05 proe que o official nada mais tem que o onus do ministerio do
prietarios os tem palío dorante a sua vida, cnnforme o calseniço, em quanto o seu procedimento curresponder á
culo do regimento; be constante das cartas de propried\l'
Tegia confiança qne deUe se fez. ISlo. mesmo bavia dito
de que elles tem apresentadn neste Tribonal, se ha alguPortug. de Donat. li\'. 2·, cap .• 3, n.· :; e 90, nas pai....
ma disposição que pareça oppôr·se, clle se concilia pelo
vras: ofliDia clIim 1I03,.e1l1 ossibus Prillcipis, DI i/Íorlllll dopr!mei~'o e segundo argumento. E':l qui~to l,ugar, o pro·
miniam llOll transit in conccssionnrium, sed ,'c,nanct penes
pnetano Manoel llel'l1ardes, no omelO de Escnvão daqueI·
p,.incipelll. Por isso, e por ser de seu dever o conbecila Ouvidoria, de que forãó sen'entnarios os tres primeiros
mento d" aptidão e requisitos du serventu3rio, nenhuOl
,upplicantes triannuallllente desde J802 até 1810, sómenomcio, ainda mesmo no impedimento do prop~ietario,
"te obteve o.todo do dito officio p~la posse de 12 de Maio
para que se não verifique a queixa que os povos 'fizerão·
deste mesmo anno, tend'o até entãó tido a unica mercê
em o cap. 6 das Côrtes de Coimbra ao Senhor Rei D •
da sel'\'entiá , epagando as terças'partes a Vossa Alteza
Real, COIIIO consta dos livros respe'lltivos deste mesmo Tri.- .Affon o V, de se darem officios aos bomeos, e nâo homensaosofficios. Nada mais eonfirLKa isto do qne a ord.liv. 2,
punal, e por consequencia se veria obrigado a pagar dous
tit. 45, § 24, aoude, concedendo-se ao senhores de ter·
~ovos direitos do mesmo tempo e da serventia do mesmo
ras, por suas doações, o podeI' por Tahelliãcs, não podeOl
officiú perfeitamente como os al'l'ematados neste mesmo
os mesmos pro\'el' de serventuarios no impedimento dos
Tribnual, quando os arrematantes os não podem servir,
proprietar'ios, e a razão que ahi se dá he porque isto a nós
com os quaes Vossa Alteza Reàl ainda se uão tem digsómentc pertence. Daqui "em a dizer o me ruo Portu"',
nado ter o mesmo, p~ocedilllenlo. Em sexto lugar, pare·
ce que os noves direitos' procedem das mercês regias, e -no n,· 34, qne', qua'ldo o Principe concede faculdade de
a,quelles nfficios (e suas se,'ventias co?10 ~arte d~lle~) da. ·nomea,' sel'Ventuarios, não hc isto mais do que bum seu
mandato pelo q.ual constitue procnradur que nomêa, III
dos pur Vossa Alteza Real aos propnetarlOs, ficao fora do
mudus minister regis; graça que, de\'endo ,'erificar-se em
eeu real patrimonio em quanto elles vivem, e os serven5· que he dilferente da de poder nomea,' concedida ao 1'1'0tuarios os hãu dos donatarios, servindo os provimentus
prietario, e que be em ntilidade e do intel'esse do ser\'enmais de àpprov~ção da pessoa dos.mesmos serventuarios,
tuario, porém a este na ourignçãu de pagar os respectivbs
ç para 0,.5 autorisar e legalisar, do que de mercê, a qual
recebem pela compra qne fazem aos donatarios, sendo esno\'os direitos, sem que me"'~ça att'lmção a despropurção
que \'ai da quota ql1C pagão os proprietarios a que pagão
tes os que vem a servir por ;nterpu ta pessoa com a faculos sel'~entuarios, por ser bastaute que a lei determine as~ade que Voooa Alte.,a Real lbes concede, o que não
si1l}, e porque aus proprietarios vem de ordiuario em re·
acontece quarrdu os Ministros livremente nOllleào nus imiuuDeração de serviços, o que não sueeede aos serventua.
pe~imentos,do~ donatarios, e P?reee ser a especill do re.
rios DO sen impedimento. Seria bastante isso POI' resposterldo § d<t regImento. Em' sel1mo lugar, não mandando
ta, mas julgo dever dizer sobre cada hnnl dos fundamen·
~ossa Alt~za ~e.al pagar os mesmos direitos aos que ser·
tos.do requerimento. Funtia·se, em primeiro lugar, Cm hu·
!Jre~ n Jmpedlmento dps arrematantes, em virtude do
ma má intelligencia do § do regimento, que principia ; l'effl'J,Q..o _aviso do Regia Erario, parece que os donatarios
20MO lU.
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dando conla do resultado; advertindo-se-vos,
'Luc não désseis IP'o1'imeutos para serventias de

omcios fora do caso- posjtivo da ordenação do
liv. .} 0, tit. 97" § 7°" no .qlil a1 s.e não' deve j ámais

e os que forem providos-, porque ahi mesmo diz, em
quanto durar o imped1mento do proprietario. A di-pensa
lei de 22 de Junho de 1667, se be que a teq> alguns prop,rielarios, não olil'iga os s~rventuarios a fafer negoeios
que lhe sej50 preju'ujciQes, nem a liberdade ,que elles,. te·
nhão em tal C"50 pal'a se poderem J;'rejudiear; p'oçJia fuzel'
oul:Joo tanto á Real Fa'zenda, e que detesse ser alterada a
taxa determiuada no regimento. Se os supplisantes lherão negocio com os proprietarios, como !ião ~ ente,nder,
deverião er immedialameute excluidos de laesserventias,
por se porem na necessidade de prejudicar. os ,'assallos e
exceder á legal importancia das custas, qne apenas he per·
mitlida cm pena de temeridade de litigar. Ao scgu.n......
do, que importa que não fosse adoptada nas conquistas
alei de 22 de Junho de 1667, se o foi o mencionado regimento, que determiua nas IDe,mas, como elle declara;
mas, ape ar desse julgado em França a Mendes, o contrario tem praticado esta Junta cm todos os omcios que
tem provido por admiuisl:J'ação, percebendo a Real Fa·
zenda sómente [, terça palte, assim vierão [!rovidos esse
Manoel Bernardes, de que se falia, em 5° lugor no om_cio
da Ouvidoria da mesma ComarCa, e o Capitão Fr~)1cisco
Xavier Machado DO da Ouvidoria desta; e se até agora
se passárão provimentos pelas Ouvidorias sem se pagarem,
não deve bum crime ser fuudamento para se dever reite·
rar, lIem se /leve presumir que aJunta da Fazenda o
praticas~e cc>m es es em 1802 e 1805, tendo cm ,'ista a ordem do neal Erario, de 10 de DezembrQ de 1"'95, que,
pqra tirar toda a duvida, usa das palavras :-Todos os serveutuarios os devem pagar, tenhão ou não tenhão, 0S officios proprietarios-; o decreto de 20 de Outulno de 1798
que decide oos termos seguioles::- De todas as serventias
intel'inas se deve pagar os novos direitos na coo(ormidade
do regiP1ento da Chancel1aria - , a01l.d e unicamente eX,cep,'
tua ll~ que forem das repartições do Real Erario e dq Real
:l\Iarinha. Ao terceiro,.he bastante o ver que a Jgnoloancia
da lei jáma.is escnSOtL da sua observancia, ep.le ella obniga
'depois de tres mezes da sua,publicação na Cbaucellania;
conforme a ord.liv. 1°, tit. 2 § 10, e que a falta da observaoeia das mesmas pelos competentes magistrados, já·
mais furmou costqme que possa ser allegado sem crime,
segundo a lei de 1'8 de Agosto de 1769, § 4. '" Ao quarto,
respoodo com a posterior ordem do Real Erario, que dei·
xo referi\la, e decrelo posterior á mesma COm o regimen·
to, e finalmente, com n razão de di1l'erença que se rJáen'
tre esles omcios dados de propriedade gratnitamenta, e as
cujas ser~'e'ntias forão tomadas e alienadas por tres an~os,
por hum contracto oneroso, e não por graça ou mercê;
vendida a serventia de hum ollicio, e impedido o comllrador, era neeessario que elIe pudesse, ppr outro, utihsar·se do qneera seu, para não ficar impossibilitado de
cumprir com o preço. Ao quinto e segu,iótes se responde
que os novos direitos são devidos por toda e qualquer gra·
ç a; que aSeita a Manoel Bernardes, c m reserv" á terça
parte, he dilI'erente da que se faz a quem haja de servil:
no seu impedimento, e que a estes os manda pagar o regimento e ordens que deixo referidas, o q.ne be bastante
para dever ser desatlendido este requerimento em todas
as partes da sua altel'Dauva. Deu 1DOUVO ao sobredito re·
querimento a provisão CO,llsta.;tte da copia appensa, ellpedida pela ref't'rida J unta da Fazenda da Cap'tania de Minas Genes ao Ouvidor da Comarca de Sabará, para pro,ceder na cobrança d.,s novos direitos que tivessem os ser·
ventnarios dos oIDeios respectivos que tio hão propcietarios, conforme requereu o Procurador da Fazenda da
nl~SDla Capitania, como se explica a referida Junta 00
omeio com que faz subir á real presença. de Vossa Alteza
o Iuesmo requ~rim~n to, pela repantição do Real Erario,
donde bou re Vossa AlLeza Real por bem maoda·lo remetter ao Conselho, depois de ouvido sobre elle Il Desembar·
gador Procurador da Fazeoda. Mandou, pois, o Cooselho ioformar.o Superinteodente dos ~o"os Direitos, o qual
respondeu pelo tbeor seguinte: - Senhor. - O reqneri·
mento incluso be eootra o regimento dos novos direitos
• que os maoda pagar, não sómente das mercêz, mas tambem dos provimentos dos omcios de Justiça e Fazenda;e
tanto que 00 § 5 expressameote diz: - Em que foz:em

providos pOr tempo incerto, em quanto durar o impedi.
mento do proprietacio, daráõ fiança a pagar os direitos dO'
tempo ,que servirem, cpmputanU:oJbe .nn fórmlL do capi·
tqlo an tecedente ~ e seoo impedimento durar mais de tres
IJ;Iezes~ pagaráõ càda tres,lnezes o que lhes 'tocaT.-E nisto
se fUl.lda a puatiea, sempre observada\ de pagarem oS'se~
ventnarios, sendo poc.seis mezes, olltde hum annll, os-novos direit(lS, segundo a taxa do regimento, quer tenhão.
os omcios I?roprietarios, quer os oão teohãu, pois 'assim
naquel1e §, como em todo o regimento sempre entende
que tanto são obrigados a pagar os proprietarios, como
os serventual'ios, pois cada hum paga do tempo que s'erve, Os nrgumentos do requerimento não clJneluem nada,
antes sã,o ,lc.agciosos, qnerendo fuze ... parecer que, 'tenda
pago os proprietad'os os direitos no seu en.carte, os serven·
toados, pagllDdo pelos provimentos, vem a pagar:se duas
vezes, porque isto he suppOr que este tributo be imposto
á cousa, e não á pessoa, COIllO são os tributos das Alfandegas; quando elIe imposta.ás pessoas ,que obtem mercêll .
ou provimentos pa!:a exercitac omcio publiaô, como se'
vê do I'egimento, e pov isso, todo o que tira... titfilo deve
pagar, segundo o tempo desse tituto, para o poder exer~
citar. A nomeação do proprietario não dá mais,dil'eito do
que a nllmeação do Tribunal para esc.usnr 'dos direitos que
esse provido deve pagar, e mostra bem se~ argumento.
inutil, porque a graça de uumear não ha a de entender a
mais do q'!e eHa ue, pois somente,se di";ge a escolha da
pessoa, e não póde dar isenção de direitus., 'pois a graça
não trata deste o.bjeclo; muiro mcnos o arrendar o'pro.
prietavio por ,'Imito, ou por pouco, pela terça pal'te, ou
por meoos della, porque estes contractos particulares,
bem feitfts, ou mal feitos, não podem prejudicar os direi·
tos do Soberano; e se.os serventual'ios são nisso prejudicadus, com os pvoptietarios he que se devem haver, para
serem resarcidos no preço do arrendamento, na parte em
qu.e fér injusto, ou contra a lei. Por isto, me.rece ser indeferido o prese'nte requecimento, pois todos aqueUes -olliciaes c!eviãu servil' com pçovimentos, cemo he da lei, e
não se podião passar sem pagarem o~ novos direitos, e
neUes ser incertq o conhecimento, cumo he do regimento,
e ue de pratica e constante que, tendo servido algum
tempo sem os pagarj devem pagar os interp'oladós eco·
brarem-se os novos dineitlJs de todo o tempo' qlle os não
pagárão quando se lbe passou novo provimento. NagueHa
Gilpitani. havião tarifas m\1Íto modicas, em atteução a
que os oIDei~es pagavão terças partes; nenhuma injuri! se
lhes faz cm pagarem por ellas desse tempo das arremataçoes;
mas depois diijSo devem pagar, tanto os proprletarios como os sCl"'CDtuarios, por lotação, ou arhitl'amento e val?t
do oIDciu; pois a Fazenda Real não fiea com outro ren·
dimento nem pensão, senão com este I'ributo, antigo dos
novos direitos, quehe para as despezas militar'es: Yossá
Alteza Real, porém, determin3rá o mais justo. Rio de Ja.neiro, '),.7 de Agosto de 1812. - O Superintendente dos
Novos Direitos, José Maria Rapozo de Andrade e Sou7:a.
E dando·se vista ao Desemb.rgador Procurador da Fazenda, exlgio este que se ajuntasse ao requerimento em
questão outro qce, em caso identieo, coi'rêra perante q
Conselho, por parte de João Dourado áe Klbuquerqu8,
..secventuario do oIDeio de Escrivão das Execuções destll
. Côrte, 'cujo assumpto então'se acha'Va decidido, e consta
dos papeis q.ue ora sobem a real presc:nç de Vossa AJ.teza cnm esta consulta, por serem parte integraute deIla,e
satisfeita aquella requisição do dito PToeur'ador regio teS"
pondeu o seguinte:-Offereço neste lugar o meu oIDeio laVI:ado no requerimento do Escrivão das Execuções dest~
,CÔrte, João Dourado de Albuquerque, que vem aqUI
juntos, em consequeneí'a do meu requerimento a,ntece'
dente, para se haver, como parte do presente oIDeIO, de.
algumas Comarcas da Capitania de Minas Genes, que
pretendem ser isentos d()'" impreterivel r!'agame~lto dos
novos direitos das suas sCl'ventias naquelles oID,clOs que
tem proprietarios, 'Pois qne, auxiliando O sohredito meu
oIDcio, a representação do Conselheiro Escrivão da Fazenda sobre o despi1.cbo do Conselho, proferiqo em 29 de
Julho do anoo proximo passado, a favor do so~rodito Escrivão Serventuario, João Dourado de AIImqu-erque, que
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entender~ comprehendi8.o~por 1!0meação d'Os prodan~e de PI~oprietarios e lS'er ve'ntuarí os dos menprietarios nos omcios que os tem: hei, ora, por' cionados omcios, nem mesmo para as serventias
hem ordenar-, os, d'eferim:lo ao 'vosso omeio de 20 dos mesmo, por bem das nomeações dos prode Fevereiro dn anno proximã. passado, c~nli- prietarios que te}n faculdade para nomear serveuDueis alproceder, (lando conta á sobredita Mesa tu,wios, pois que pertence tudo i l'ó ti dita lesa
pel.e qlle pentel'l€e 'lIO mappa individueI da :falta do DesemlYarga dp Paço pri v'ati vamentc; devende<titulos e 'suspensão, mas .na parte respe'ct~va , do-se procedeI' a cel'ca do Escrivães Ajudantes
ao recebimento dos novos diceitos' vos dirigireis restt'íctamente na lllrma determinada na citada
ao ConseUlO da.FaZ'enda, ao qua1.'1:ocão privati- ordenação do lrv. 1°, til. 97, § 10, e do decI'eto
mente as execuções fiscar.s, bem como, quanto.[1 novissimo de 16,de Janeiro de 1819. CuOlPl'Í-O
pauta' das,lotações d@s eferidos afficios, que no assim. O Principe Regente o manp.ou pelos l\1imesmo omciu asseveráis cstarirl'egular e incurial- nistros abaixo a signados, do Cou elho de Sua
mente formada por não ser isto da competencia Magestade e seus De embargadol'es do Paço. Hen·
da sobredita l\'lesa, mas do Gonse1ho da Fazen- rique Ana tacio de Novaes a fez no Rio de Janei• da, declarando-'Vos que, nem a v,ps, nem ao an- 1'0, a 18 de Maio de 1822. - J o é Caetano de
tigo Govecnaclor 'de sa PrOV~fJilcia tocava passar Andrade Pinto a fez escrever. -UI'. Antonio JO,S'é
proviment@s -para <advogar, e para S'arvir de Aju- de Mir'anda. -.:. iJo é Albano 'FI'agozo, - Achtt·se
,
alI. ",8 v. e 79 do Liv. 5° de Reg. das O,~dens que
se expedem pela Mesa do Desembargo do PaFO.

o ·scnta"'n de. Eai.nr nov,os'direitos pelá sna 'scrI'ehtia, oom
afundamento de que o'seu óontracto da mesma serventia
- não era com a Fnenda Real, mas sim êom o proprieta·
rio .do mesmo olncio que já tinba pago os competen·
tes novos direitos quando neUe se encarton, produzia o
ãesejado eJI'eito de fazer mudar de parecer ao Conselbo
( como b~ pI'óproio dos sabias) man.dando que o sobredito
Escrivão Doul'ado pagasse os ditos novos dit'eitos pelo subsequente despacho, de 23 de Novembro do mesmo anno,
que determinou ficasse de nenhum elFeito aquelle outro
depanbo antecedente, de 29 de J uIbo do dito 'anno. Be,
purtanto, que, sendo agora presente' neste lugar e encor-,
parado na consulta que sobre o presente requerimento ha
de subir á presença augusta de Vo~sa Alteza Real, juntamente com' a jdditiosa resposta do Procurador da ,Corôa
e Fazenda da Capitania de Minas Geraes. se.deve cons\llt~l1"negativamenle ao mesmo Senbor o dito requeri·
menta, pOIS que, além de não ter entrado jámais em duvida a obl'igação ile pagarem os serventu31~os os mencio·
nados novos direitos, e das razões do direito que, em con~
firmação .desta obrigação se de envolvêrão '1IOS refel'idos'
officios, superabundão as reformaes palavras da p.rovisão
do Real Erario, de 10 de Dezembro de 1795. Todos os
serventuarios os devem pagar, tenhão ou não tenbão os
officios-proprietar,ios, bem COmo as outr,!s formaes pala·
vras do decreto, de 20· de Ol1tubl'o 'de 1798, de todas as
sllrvenLias"interinas se de"rem pagar os novos direitos,.na
conl'OI:midade do regimento da pbancellaria, o que tudo
servia já de fundamento á decisao desta mesma questão
que inci'dentemente se exciton pela Mesa do Desembargo do' Paço, -, a respeito dos serventnarios de semelhan·
tes olncios da Comarca dé 1íiUa I1'ica, e que cu promovi
em razão do meu'clncio, expedindo,se,'em con eqllencia,
ordem ao Ouvidor da mesma Comarca, em 10 de Dezembro do lÍito anng proximo passado, na qual se extcanhava o abuso de se passarem por aquella Ouvidoria seme·
lhnntes 'provimentos sem o eJI'ecti,vo pagamento dos respectivos novos direitos c com prestações de fiança até a
decisão desta ,questão, a qual deverá terminar agora pela
maneira acima proposta c já adoptada pelo Conselho, expedindo,se do seu Tesultado ordens circulares á Junta'da
Foz6nda e aoS Ouvidores da Comarca da mencionada Capitania. O que :tudo sendo Nisto, p:l1'ece ao Conselbo o
me~mo que ao Procurador da Fazenda, por serem pusiti·
vaseexpressas as disposições do regi,aento da ChanceUaria
de 11 tle Nbril de 1661 nos §§ 5· e 26·, e na citada provisão do ,Real Erário de ~o de Dezembro de 1795, e decreto
de 20 de Outubro de 179?' Vo a.Alteza Real mandará o'
que fÔr s-ervidlJ. Rio, em 7 de Maio fIe 1813.-Visconde de
Condeixa. - Antonio Jose da Fra'ltça e 'Horta. - O. Ma·
nee\lde 1'0Ftugal e Castro -'FrancisGo Lopes de'Souza de
F~a~mM.
•
Resolução. - Não ha sueodeferir. Paiacio do Rio rdeJaneiro, 18.deJunhode 1813.-Com, arobrica do Pl'Ín.ei·
pélkgetrte Nosso·Senhor. -Aeha·se a {l. 38 a 46 do Liv.
2ldé.R!:g, dd1lJonfuÚa no-Oai'tor-io actual tdo".TllCsoltro Na-.
c401l4L
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Manuscripto authentico.

Caetano Pinto de ~liral1da l\lontenegro, etc.
Faço sabei' á Junta da A.dministl'ação c Al'l'ecadação da, Fazenda Publica ,da Pl'ov'neia de Pet'Uam~uco, que, .ha"endo-se-lhe expedido, em 1 7 de'
Julho -do anqo. ':pa~sarlo, pnovi ão para mandar:
' abrir o,,oecessa1'Ío ,assenlamento aos empl'egados
no Tribunal da Relação: ha Sua A.lteza Reélll o
ErincipeJlegent~·, pOl',betn maudal',declaral', que
os Des~mbat:gadores da rkferida Relação, na confOI'midade do § 8· do. alvará de 3 de MlIio de
18)'.2, l'en~ãD de ordenado 600:tiJ l'bis, e,.300:tiJ
Eéis -de pl'opiQffS, e mais 500:tiJ l'éis de ajuda
d~ custo,' em cooformidacJ.l} do decreto de 6
de Junho de 1820.· O que se partioipa á Junt~,. ,para que assim o eoceoute. - Amano Velho
da Silva BitancouFt a feJ: no Rio de Janeil'o,
aos 22 de Maio de 182 ;-João Carlos Cor"êa
Lemos, no impedimento do GQl1tadol' G-el'al, a
fez escrever.- Caeffino Pinto dé-3lil'allda ~I{)nte
negro. -Ef];tra!tida do Li)). de Re"isto de Ordens
expedidas á Junta da Fazenda de Pernambuco, a

{l.
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ColI. Braz.

Falta que d_'Sua Alteza Real o Principe Regente
Constitucional e DefensO/' Pel'petuo do Reino do
Brazil, dirigio o Senado 'da Gamara desta Cidade,
, pela voz do' sea Presidente, no acto de apresentar
ao mesmo Senhbr a "epl'esentapãa do paliO desta
Cidade, sobre a conoocapão de ftuma 4. ssemúléa
Geral nestft Côrte.

Senhor. --:..Se a lei suprema da sal vação da patrJa e'Xigi~ a ficada de Vossa Alteza Real neste
Reino, ~omo remedi o unico Ide a conservar unida, lista mesma lei impera hoje, que se coo voque
já'llesta Côrte hum'd Assembléa Geral das' PI'ovincras' do ,Braúl; pois bem que estas, achando em
Vossa MteZ'a Real o centro da ,sua' nião, "Vlenhão
66**
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correndo a formar cm torno delle huma SÓ" causa, tra hoje da traição que alguns destes, intentáráu
el1as sentem, todavia, a falta da dil'ecção, confian·· usar com elle.
• ça e garantia que só hum Corpo Representativo
E como, Senhor, es.quecerá o Brazil, 'que ó
Brazi!eiro 'lhes promette.
primeiro decreto de 29 de Setembro, co'nfiando ás
B~ penetrados da intima convicção destas versuas Provincias o Governo Civil economico, e
dades IJrofündas, que .zelosos da salvação da pa- administrativo sómcnte, e guardando á dispositria, nos apressamos em trazer á presença augus- ção immediata de Portugal a força ,armada, en:'
ta de, Vossa Alteza Real, a representação junta cobria o sinistro fim de o di vidir .e desarmar, para"
do povo desta Cidade; o qual reassumindo osseus o reduzir ao antigo estado de c.olonia e eS011a.
•
direitos indubitaveis por si, e em nome das Pl'O- vidão ?
vinci!15 colligadas, pretende c requer: que Vossa,
Como esquecerá o Brazil,' que Portugal ~nten
Alteza Real haja por bem mandar congl'egar nest~ tou roubar-lhe em Vossa Alteza Real o centro da
Côrte' huma Asseml.>léa Geral das Provincias do sua união, actividade e defez~, pelo segundo
o.,
_
Brazii, representadas por hum numero compe- decreto da mesma data.
tente de Deputados, nomeados POl' novos EleitoComo esquecerá, Senhol', que o Soberanó
res Parochiaes eleitos pelo povo com poderes es- Congl'esso lhe negou dire.ctamente o mesmo ceri·
peciaes para este fim; cujas attribuições sejão:
tI'O da sua unidade coro os votos que regeitárão a
Deliberar em sessão publica' sobre as justas indicação de huma dlelegação do Poder Executivo
condiçõe~ com que o Brazil de,'e pe~man,ecer
neste B.eino? E quando o Drazil esperava qne
unido a Portugal.
.
esta se lhe liberalisasse sem a mais pequena opExaminar se a Constituição que se fizer nas posição, com que 'espanto não oüvÍo dog'matisar
Côrtes GCl'a~s de Lisboa 'he no seu todo adap- a alguns illustres Dep'utados, que se não d~y.ia
tada ao Brazil; e, sobre as bases ali decreta- conceder, porque o Podel' Executivo. não pode
das c aqui juradas', estabelecer. as emendas, sér delegado? Ora, dá-se absurdo semelhante? E
refórmàs e alterações, co~ que a me~ma Cons- seria, po~ ventura, esta blasphemia de direito publitituição deve ser recebida, e jUl'ada no Brazil. ,co hum e,rro i,nvoluntario de ignorancia ~rassa dos
E porque este 'não está seguro, e menos póde seus principios? O Bl'3zil sabe que não: e acerta
prosperar sem hum Corpo Legislativo Brazileiro; quando pensa que foi huma refinada maxima de
a mesma Assembléa Geral entraná, apenas instal-' perfidia empregada com o decidido fim d~ es''':
'lada, no exercicio do Poder Legislativo; q?e'lhe cra visar! ! !
be essencial.
E como vel'á b Brazil com indi.ff~rença, que
.A Assembléa Geral se instaUarú logo que estive- Portugal désse por decididà a'imporlante questão
rem re.unidas nesta çôrte d'uas terças partes. dos . da Séde da Monarchia, sem audiencia 'dos Depu~
ífi'
Deputados das Provincias coLligadas.
tados deste B.eino? como se o Brazil não tivesse
A respeito das Provjncias 'aill da não collige.'das" direito igual, se não maior, a pretender que
pe1as quaes esperamos, terá perfeita applicação o "ie se estabelecer no coracão do seu vasto,
rico, e poderoso Imperio! .
.)
artigo 2 1 das bases.
A mesma Assembléa Geral tratará de se coooComo verá o Brazil a sangue frio qlle ao Sobemunicar por escripto com as Côrtes de Lisboa, a J rano Congresso não lembrasse a necessidade de
fim de se manter a união com Portugal, que o dar a este Reino hum Corpõ Legislativo BrazileiBrazil deseja conservar,
'
ro? Poderia eIle manter-se e P!'osperar sem este?
A Assembléa1Geral marcará, depois que estivcr Acaso da Lr,gislaturil,de Lisboa viria ás remota~
plenamente reunida, o lugal'~onde deve residir a Pl'ovincias do Br~zil 'o remedio prompto d'ls -proSede do Centro go,'emati 1'0 do Bl'azil.
videntes leis, 'que devem animar a sp~ popula-:
Eis, Senhor, os ,'otos do povo desta Côrte, e ção e agriculbura, a"sua industria, artes, navega. : , ção e commercio? 'E serião habeis, para as fazer'
estes os votos são do Braziltodo.
E quem não vê a importancia desta medida? adequadas Deputadós, que, não'conhecéndo ~
Ou se considere o Brazil pelo estado das suas re- Brazil senão pelas cartas geographicas', como elo
lações politicas com Portugal, ou pelo das suas les mesmos con fessão, batem todas' as moções
Pro illcias entre si, a necessidarle de con vocal' dos Deputados deste Reino, se PQr venturá algu~
huma A sembléa Geral nesta Côrte,. a todos os ma vez se atrevem a requerer os direitos offendiolho se apresenta COJl1 nrgencia.
dos da sua patria', e os vencem 'erripre em votos
Olhemos para Portugal: que vemos? Bum ter- porque os superão em nnmero ? ,De, 'graçado ~e
rivel quadro de errada politica.... temeradas e _ ti, Brazil! se não velasses os teus direitos, nunca
atrevidas expres õe insultadoras'd.a dignidade do serião respeitados!'
(
.
Brazll ... decretos injustos.... e hostil conducta de
Não parão, porém, aqui as qúeixas do Drazil:
algu nas ordens do Governo de Lisboa, fontes fa- este recordarú sempl1e com indignação, que POI'.J
taes de queixas, e desconfian;:a dos offendidos tugal intentou fazer l'evel'decer o inj usto imperiq
Brazileiros I Ah! se fosse dado lançar-lhe o véo do.seu senhOl'io anti,go., chamando a Lisboa a dede esquecimento eterno! Mas não he p'ossivel, pendencia de todos os negovios geraes da monarSenhor, dcixar de apre entar a verdade em toda' chia, e os desjlachos do~ enipr~gos civis e'm~li
sua lu7., quando se trata da salvação da patria.... , ta.l'e~, lúcrativps e honorificos. .
-'
. I
Tão prompfo foi o Brazil em se confiar cegamente,
E p,o'rque prinéipio. ê1~·li,qb.rali~inó? Int~re.ssa
á di po ição de seus irmãos de Portugal, pl1ov.a' p.or ventura a Nação Pnrtugue7.ai ql,le o GtPvern~
de sua candura e bôa fé, como.ressentido se mo.s.:r de Lisboa guarde fechada na sua dextra a dispen'"
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8a de todós os empregos do Brazil? Não certamente: longe dp. interessar, perderia; porque o
verdadeir,o. interesse de huma nação livre 'exige
que todos os cidadãos que a compoem gozem
com igualdade bem entendida os maiores commodos possiveis: principio que se não combina com
a dura lei de obrigar cidadãos do Bra~ a que,
lúctando com as perigosas ond;!s de duas mille- ,
guas, vão sollicitar daquelle Governo o despacho
de empregos, que devem servir neste Reino; para
regressarem J depois de muitos mezes de fadigas,
despezas e opprobrios, mais pobres do que forão., quási todos sem despacho: como sabem por
cxperiencia pr~pria de Ires seculos, e virão com
dôr e magoa, que aconteceu li maior parte de seus
irmãos de Portugal, que tiverão a deploranda sorte de pretendentes nes'!:a Côrte!
E se esta não era a partilha que devião esperar
os Brazileiros, appal'eção na lista dos cargos publicos os nomes dos que tem údo empregados no
l\:linisterio de Lisboa, no Conselho de Estado, no
Corpo Diplomatico , ou pelo menos nos Govel'Oos
das Armas das Provincias do Brazil !
l\'1'as retiremos, SenhOl', retiremos para longe
deste lugar de escandaio, as vistas que involuntarias nos aoresentão bom t\ladeira europeu elevado a Btigâdelro com arbitraria declaração de
estranha antiguidade, que náo tinha, nem lhe po·
dia competir, só a fim de roubar o Governo dás
Armas da Bahia a hum benemerito BI'azileiro,
Brigadeir.o antigo! Dá-se maior arbitrariedade?
Oh! Constituição! oh! Justiça! oh! Lei! aonde
estais, que vos náo Tingais? . Manes sacrosantos
dos t\1artyres da Bahia, nós vos saudámos! Aquellas
ultrajadas, pisadas e av.iltadas, .'. Estes massacrados pOI'que amavão a liberdade da patria que,
os vio nascer, . " O Brazil todo offendido! ! ! Eis,
Senhor, o resultado funesto de hum passo que o
despotismo antigo, apesal' de exaltaclo, nunca se
atreveu a dar.
Talvez, porém., que o Brazil esqueça hum dia
todas estas queixas, porquê « dilferenças entre ir.
mãos podem admittir esportulações amigaveis ,
mas nunca azedume decidido n ; e o Brazil ama
do c'oração a seus irmãos de 'Portugal : mas como
podel'á esquécer que o Gov.erno de Lisboa lhe
fez huma ·declaração hostil, pro'hibindo a importação de munições rrúlitares e navaes para este
Reino, cnmo offieialmente intimou o Gonsul Portuguez em Londres a 1\11'. Bounet Secretario de
Seguros daquella' praça !,
Que be i to, 01l! PorliUgal! Pelo decreto de
29 de Setembro, premeditaste pôr-no; indefesos,
deixando ficar li tua immediata clisposição a nossa
força aimada, 'e a tua... , depois enviaste-nos novas bayonetas 'que não queriamos.... dé te ordens
para que se retirasse deste Porto a sua melhor artilheria ! !! e agora intim.as ás nações que não
importem munições militares nem navaes para os
nossos .poçJ:os? Ah! Portugal, que tu deliras!
acorda, se não te perdes! Corre ás armas da razão,
da justiça, e da igualdade, se ainda he tempo ..••
más talvez já chegues tarde!
Povos 'da ter'ra, sede tr.stemunbas fieis da boa
fé do 13razil e da: conducta irregular de Portugal?
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Se este fez o rompimento, naquelle a reacção he
o resultado necessario da sua acção ....
Sim, Portugal quer a sepahção, porque insiste no conato efficaz de dividÍl' o Brazil para O dominar. He prova incontestavel, quando outras faltassem, b parecer da commis ão especial dos negocios politicos do Brazil, enunciativo do espirita
do congresso :·no qual o remedio proposto contra
o mal da di visão, principal queixa do Brazil, he
o augmento do mesmo mal: porque tendo-se dado a conhecei' que este Reino quer hum centro
unico de união, e sendo a todos os olhos visto que
a sua integridade não con vém mais, pareceu á
commissão quç se lhe concedesse bum ou dois;
e outros tantos, quantas fossem as Provincias
que se quizessem separar.
E quem poderá combinat' em boa fé tão COI}tradictorias d~cisões? Regeitou-se nas Sessões
de 11 e 15 de Fevereiro a indicação de 110ma Delegação do Poder ElCecutivo no Brazil, porque
este não podia ser delegado, e em 18 de t\'Ial'ço
não só se admitte huma delegação do mesmo poder, como convinha.á unidade do Brazil, mas facilitão ·se mais·em opposição da sua vontade e verdadeiro S' interesses?
Apesar, porém, de ter sido tão irregular, extranha e offensi va a conducta dp. Portugal relativamente ao Brazil, ainda lá se deplora o engano
em que laborão os Brazileiros, e não se concebe,
como se possão attribuir ao Congresso "lstas contrarias aos sentimimtos liberaes quê lhe derão nascimento.!
E tambem sel'á engano que as suas baionetas
auxiliadoras tem derramado por tres vezes o sangue brazileiro, já no tempo da regeneração? Será engano que o Congresso enviou tropas ao Bl'azil, contra a vontade deste e contra os "0 tos de
quàsi metade do mesmo Congresso?
Tambem será engano que no Congresso se tem
forjado; e talvez esteja á barra decretado o iniquo
e devastador projecto de tornar a fazer em Lisboa
o emporl0 e exclusiva feira do commercio do Brazil, com ruina cer!'a da nossa agricultura, opposição ao levantamento das nossas fabricas, e vio-.
lenta infracção da pl'opriedade dos nossos lavradores, que hum direito inviolavel tem de vender
os generos da sua colheita a quem lhes oJferecer
melhor mercado?
.
Será tambem engano que o Govct'Oo de Lisboa tem entrado na tentath'a de rcstituir Monte·
Vidéo a Buenos-Ayres, talvez só par·a roubar ao
Brazil a chave da guarda. das fronteiras do Rio
Grande?
Não são enganos, Senhor, são factos incon testaveis. , .. e só nos resta ver se he verdadeir'a a
noticia, que vai cor'rendo, sobre os partidos commettidos pelo Governo de Lisb,oa a outras nações, inimigos da no~sa liberdade e segurança,
oífensivos da nossa propriedade, e destruidores ia
prosperidade e gloria que bum futuro abençoado
nos promette!
Tal he, Sen hor, o deploravel estado das relações politicas do Brazi.l com P')rtugal! E a coosequencia mais favo1'3vel que daqui resulta, he
que o Brazil pel'deu a confiança que tinha no 50-
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berano Congrésso! E ~erá mais vantajoso o eitado das sua Provincias? Certamente não. : . por..,
que a .separação daquellc está de facto ameaçada,
a união de ta não !:lstá consolidada I
_ Zelosas da sua liberdade, que principião a S'ostar, vacillão entre o imminente perigo de perdêla, que lhes ameaça por huma parte a Con titui~ão de Lisboa, se cónsentirem nena tal qual lá se
fizer; e por outra, se a não abração o' antigo despotismo, se', por "entura tomasse a ,levantar a
mal esmagada oabeça; desconfiadas da mú fé que
tem descobetto no Congresso dc Lisboa, eIlas querem .fugir deIle porque Q temem. . . . E, carmentada, porém, das de graças e oppnessãô, que do
Rio de Janeirú aquel1e monstro lhes enviou em 15
~mnos, lemem reunir-s'e cm hum polito dond~
tanto mal tem recebirlo! Amantes de Vossa Alteza
Réal, pOl'que chegárão a convencer-se da sua cons';
titucionalidade, ellas vem correndo a buscar, em
Vossa Alteza Real o seu mais valente·defensor•....
!\ias quando chegão e não encontrl10 a direcção
.q,ue as deve encaminhar ao cume da gloria e pro-s~
peridade a que sua gl'andeza asph:a, nem a g'aJ'anlia que .lhes deve segurar a sua liberdade pessoal e real, esfriiio, temem e d'esalentão!
_ O l\linls~erio de Vossa Alteza Real, emharaçado
crom as difficuldades que tão criticas eircun tancias offerecem, por estar despido do poder de fazer
leis, não pode soltar as vélas á energia e patriotismo que o caractedsa.... e os negGcios 'do Brazil vão sofrendo atrazos que padem 1'ir a ser bem
funestos; e quando menos, perdel'-se tudo quanto
se podia adiantar, e qu,e perde iremediavel não
be no tempo hum só momento!
A agriculfura, fonte inexhaurivel da riqueza âo
Brózil, a sua população, as sciencias, as artes, a
industria e o commercio, alavancas poderosas
que o devem elevar á maior grandeza, pedem incessantemente - Liberdade e Protecção - . \\Ias
estas dadivas (lo céo so hum corpo legislativo
braúleiro lhas pôde libe)·alisar.
O Brazil del'e augmenlar com llrgencia a sua
marinha, e preparai' as suas forças, de terra. l\Iinistl'oS t.em Vossa Alteza Real que assim o fação
executar; mas estes preparativos exigem meios
que sô o poder legislatrvo pôde preporcianar.
Abundallte em recursos lIe o Brazil; mas os er·
ros do eu antigo systema de finanças, cuja maligna influencia não pôde deixar de durar ainda,
lhe faz soJrrer hum notavel deficit na oecasião em
que precisa ter sobejos... e faltaudo, por esta fôr:
ma, ao Brazil a sua mais valente força, elle não
pôde florecer nem prosperar: remedio a tanto mal
sô o poder legislati vo 'Pôde dar.
Eia pois, Senhor, o perigo da desunião está
imminenle, as oirounstancias urgem, a salvação
da pall'ia impera.... Convoque -V ossa Alteza Real.
jú, nesla Côrte huma Assemhléa Geral tias Pro"inoias do Brazil, e a união com Portugal será
mantitla, e a das Provinoias do Brazil consolidada.
esta Assembléa Representativa terá o •Brazil
aoordadas sentinella que vigiem sobl'e a súa libOI'Jade, outrós tantos fieis proouradores que promo" - o os seus direitos, de temidos athlétas que
def{:nuão 0$ seus fbros, zelosos pais ,da.grtinde fa-

milia 'que trabalhem infaligaveis por-achar as ver.
d-adeiras fontes' da sua prosperidade, e activos
promotores da sua população, civilisação e scienGias, agricultura, industria, navegação e coro..
mercio.
E Vossa Alteza Real acharú neste Senado vene.
r.ando a firmeza da sua constituciollalidade, a soI4da"segul'ança da, sua Corôa, a estrada certa da
verdadeira gloria, que promelte elevar o nome de
Vossa Alteza Real acima dos mais famosos Principes do Universo, o .descanço nas suas 'fadigas,
a sal va guarda nos sens maiores perigos" a~for9a
irresisti vel das suas armas, a rique1Ja do Ti1eSOU'fO
Publico, a coasolação de ver feliz hum povo que
tão voluntariQ se declal'ou -subdito fiel de Vossa
Altelia Real, a invejada sorte, finalmente, de lançar a primeira pedra fundamental do Imperio Brazilico) que, prillcipiando por onde oulros aoabão,
fa1'á a inveja e admiração do mundo inteir.o.
1\1as para que he, Senhor, produzir motiTos para persuadir aonde o arbítrio na escolha falta li
Está escripto no lino das leis etel'nas que o Brazil deve passar hoje, oh I grande dia! á lista das
nações li Vl'es: lIe decreto do arbitrio do Univer&<>, hll Ide cu mprir-se, queirão on não queirão os
mortaes, que imp'l".dü a sua marcha a nenhum he
dado .. , . Obedecei, 'Senhor, a esta lei elama; e
cumprindo assim hum del'er sagrado, fareis a vossa
gloria, a salvação de Portugal e do Brazil a dica.'
R~o'de JaneJiro, '25 'de Maio de 1822.-josé
Clemente Pereira, - João 'Soares de ,Bul1l'õe~. ~
Dom~ngos'Vianna Grugel do Amaral. - Domingos Antunes Guimarães: -José Antonio dos Santos Xavier.
VEREAÇAÕ EX'DtIlORDINAnIA DE
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Aos 25 dias do mez de Maio de 1822, nesta Citle e Côrte do R~o de Janeiro', c Paços do [Conselho, se ajuntoll o juiz de Fora, Vereadores e
Procurador do SeD,ado da Cam ara, 'em vereação
extl'aOl'dinaria, . e os homens bons que n o mesmo
Senado tem sen1do; e sendo presentes a todos a
representação que o povo desta Cidade dirige á
presença de Sua Alteza Real o Principe Regente
Constinucienal e Defensor Perpetuo do Brazil, em
que pretende e requer que o mesmo Senhermande conVtocar nesta Côrte ,huma Assembléa Geral
das Provincias do Brazil; 'depois de se 'vel' e exa~
minar, . se acordo'u-que devia s~r apresentada immediatamente·a Slla Altcza Real, pGr conter a
vontade do ;povo de ta Cidade,' a qmll se tem manHesta'do con forme a vontade dCilminante das PllOvincias coll'igadas do :nra2àl, e por ser este o unico meio que se oJrerecia de cl1Dsolidar a união,do
Reino do Brazi1, 'e de 9 salvar dos' males evidentes de que e,sta,'a ameaçado, e patla evitar l:Jue se
não rompa' a'sua união' com PJortngal er como faz
temer o estado, exaltado a que se tem elc1'ado ultimamente a op'iniãO:1mblica. .
.
Em virtude desta determinação, sabio dos Raças do Gonselho" ao meio dia, o Senado 'oa Camara, le.·ho.men:s bons que neUe tem servitio, ..e .
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muitos cidadãos de todas as,classcs que concorrêrão, e os mestres, levando o estandarte o ex-Almotacé 1\1anoel José Ribeiro de Oliveira, em direitUl'a ao Faço de Sua Alteza Real; indo 'enco1'parada huma deputação. do Governo da Provincia
,do Rio Grande, composta de hUill Deputado do
mesmo Governo, Francisco Xavier. Fel'reira, pai'
parte deste c das Camaras de POl'tO Alegl'e, Rio
Grande e Rio Pardo, e o l\'Iajor do Estado-Maior,
José Joa-quim filachado de OliV'eira, por parte da
tropa da sobredita Provincia,
A huma hora foi o mesmo Senado da Camara,
deputação e cidadãos, que acompanha,'ão, intl'oduzido na gl'ande sala das audiéncias, aonde já se
acbava Sua Alteza Real; e sendo-lhe npresentada
pelo Senado 'da Camarn a representação sobredita
do povo desta Cidadc, acompanhada de huma
falIa que, cm nome do Seriado da Camarn, lhe dirigio o Juiz de Fóra Presidentc; sc dignou Sua
Alteza neal dar a sr.guinte resposta: -Fico sciente da vontade do povo do Rio; e tão depressa saiha a das mais Provincias, ou pelas Camarns, ou
pelos P 'ocl1l'adoresGeraes, então immediatamente me con formarei com o voto dos P ovos deste
grande, fcrtil e riquissimo Reino.
E logo o sobreqito Deputado da Provincia do
Rio Gl'ande, Francisco Xavier Fel'l'eíra, dirigia
a falIa a Sua Alteza Real, significando-lhe que a
sua Provincia enviava ao mesmo Senhor os seus
cordiaes agradecimentos pela heroica resolução
que tomou de ficar no Brazil; que ratificava os
sentimentos que, em nome da mesma Provincia,
tio ha apl'esentado a Sua Alteza Real o cidadão Manoel Carneiro, e que esta 6empre seria fiel ás suas
determinações. Sua Alteza Renl respoD~eu:
Agradeça, em meu nome, á sua Provincia, porque, antes do cidadão 1\1anoel Carneiro ter significado os seus sentimentos, estava persuadido da
sua lealdade.
Seguia-se a falIar o Deputado pelo Corpo Militai' da primeira e segunda linha, o Major Jo é
Joaquim Machado de Oliveil'a, e elll nome desta
expreEsou á Sua Alteza Real iguaes sentimentos,
accl'cscentando, que os milital'es do Rio Grande
tom não a peito a resolução que Sua Alteza Real
tinha tomado de ficar no Brazil e que a d~Tcnde
rião'até os ultiplOS esforços. Sua Alteza Real respondeu: - Agradeça, em meu nome, á tropa do
Rio Grande, e fico certo dos seus nobres senti.,.
mentos.
Fallou depois o' Deputado de Côrtes pel,a Provincia do Ceará, o Sargento-Mó!' Pedl'O José da
Costa Barros, agradeccndo, em nome da sua Provincia, á Sua Alteza Real o glorioso titulo que o
mesmo Senhor havia aceitado de ser o Defensor
Perpetuo do Reino do Brazil, a que Sua Alteza
Real respondeu: - Agradeço os sentimentos da
Provincia,de Ceará Grande, e estou certo da sua
constante fidelidade,
Foi annu01ciado ao po,ro~ que enchia todo o
Largo do Paço, de huma das varandas deste, pelo
Pre idente do Senad!J da Camara, a resposta que
Sua Alteza Real deu á representação do 'Povo desta Cid,~de, e foi a ~es~a resposta applaudida com
os seguintes vivas: - Viva -a nossa Santa Reli-

giao! Viva a Constituição! Vi va EI-Rei Coó'stitucibnal! Viva o'Príncipe Regente ConsH~ucio
nal c Defensor Perpetuo do Reino do Brazil! Vivaa Princeza Real! ViTa a Assembléa Geral do Brazil! Vivão as Côrtes de Li boa! Viva a união do
Brazil com Portugal!
E de tudo para constar se mandou fazer o presente ter!ll0, que assignáriio; e cu José Martins
Rocha, Escrivão elo Senado da Camara~' o escrevi.
.
. José Clemente Pereira; Joãq- Soares de Bulhões; Domingos Vianna Gl'ugel elo Amaral; Domingos Antunes Guimarães; José Antonio dos
Santos Xavier; Manoel José Ribeiro de-Oliveira;
Francisco Xavi~r Pereira da Rocha; Felippe Nery
de Carvalho; Antonio Luiz Pel'eÍ1'a da Cunha, AImotacé; Francisco Antonio Gomes; Francisco·
Xavier 'Ferreira, Deputaclo do GOTel'no do Rio
Grande de S. Pedro; Jusé Joaq\lim l\Iacha'do de
Oli veira, Deputado pela tropa do Rio Grande do
Sul; Peelro José da Costa Ban'os, Deputado de
Côrtes pela Pro vincia do Ceará; José Saturnino
da Co ta Pereira, Deputado de Côrtes pela Provineia de S. Pedro do Sul; Domingos Jo é Teixeira; FI'ancisco José dos Santos; João da Costa
I:.ima; MigujJl Fel'l'eira Gomes; Diogo Gomes Barrosa; ;João José 'Dias Moreira; o Barão de S. Joã'O
Marcos; Amaro ,Velho da Silva; José 1\lal'Íanno
de Azeredo Coutinho; D~mingos José l\'Iartius de
Araujo; i\lanoel José Gomes Moreira; Antonio
Francisco Leite; l\Ianoell\loreira Lirio; Custodio
lHoreir'a Lirio; Manoel Gomes de Oliveira Couto;
João José de 1\lel1o; Antonio Alves da Araujo;
l\lanoel Joaquim Ribciro Barboza; Venancio José,
Lisboa; João Fencira Couto de l\lenezes; Domingo José Ferreira; João José de Araujo; José
Cardoso Nogueira; AI~xandre Ferreira de Vasconcelll)s Drumond; José Gonçalves Fontes; Domingos Gonçalycs de Azevedo; José Alvares Pereir'\ Ribeiro e Cime; Antonio Caetano da Silva;
João Pedro Carvalho de Ioraes; Luiz Jo é Vianna Grugel do Amaral e Rocha; José dos Santos
Vieira de Moraes; Theodo:'o Fernandcs Gama;
Lucian'no José Gomes, Alcaide Pequeno; i\IanGel
Rodrigues Pcreira da Cruz, Juiz do oflicio de Latoeiro e Funileiro; Balliino José da Silva, Juiz do
officio de Çapateiro. - Está conforme, José !\lartins Roc,ha.
'
pORTAmÀ.

DE

24 DE

MA.IO.

lIfanuscripto aulhentico.

Os Contadores Gcraes do Thesouro Publico tenhão intendido quc, do Iode Junho do corJ:ente
anno em dianté, os primeiros E cripturarios effecfivos de cada huma das Contadorias devem tomai' cm lembrança tudo quanto exigircm do
respectivo Porteiro, para o expediente daquellas repartições; por quanto, nas relaçõe co~
que o Porteiro houver de in truir a reração das
despezas que se acIlão a eu cargo, ha de cada
hum dos mencionados Officiaes declal'ar que farão por eIles, com effeito, recebidos os sobreditos generos"cuja distribuição compete-lhes /:isca-
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lisar. Rio de Janeiro, em 24 de Maio de 1822.
_ Montenegro. - Ea;tralzida do Liv. Iode Reg. de
p'Qrtarias, a fl. 151 v . '
DECRETO DE

28

DE MAIO.

CoU. Braz.

Tomando em consideração que o Ouvidor desta Coma,roa do Rio de J aneit'o, -pelo tempo que
lhe consomem as correiçües e diligencias extraordinarias, não póde, sem detrimento das partes,
servir ao me~mo tempo a vara de Juiz do C~ime
do Bairro da Sé; e que o Juiz de Fóra des,ta Cide, por serem muitas as obrigações inberentes ao
seu lugar, igualmente não póde bem desempenbar estas com as da vara de Juiz do Crime do
Bairro da Candelaria, que anda unido ao refel'ido
lugar: hei por bem, removendo e,~tes incopvenientes em beneficio do publico, que, c1'ora em
diante, fique a "ara de Juiz do Crime do Bairro da
Sé annexaua II do Bairro de S. José; 'e a de Juiz
do Crime do Bairro da Candelaria á do Bairro de
Santa Rita.' A i\-iesa do Desembargo do Paço o
tenha as im entendido e faca executar com os despachos necessal'ios. Paço, ém 28 de Maio de 1822.
- Com a rubrica do Principe Regente. - José
DonUacio de Andl'ada e Silva.
PORTiRIA. DE

31.

DE MA.IO.

l\Ianuscripto authentico.

Manda o Principe Regente, pela Secretaria de
Estado dos Negocias da Guerra; que a Junta da
'Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e
Fundições passe as precisas ordens, a fim de que
nas ferias dos trabalhadores das officinas da Fortaleza da Conceição se abone aos esera vos de Sua
41teza Real, ali empregauos, o mesmo i ornaI qu~
vencem os de igual offiéio Ilas officinas uo Arsenal do Exercito. Paço, em 51 de Maio de 1822.
-Joaquim de Oliveira Alvares.-Acha-se a fl.
lO? v. do Liv, 4 de Reg. de Portal'ias' dil'igidas á
Junta da Fazenda do Arsenal do Exercito, Fabl'icas
e FlIndifões.
/

DECRETO DE

1.

DE JUNR'O.

CoJ]. Braz.

Urgindo a sal~ação do estado, qne se installe
quanto antes o' Conselho de Procnradores Geraes
"as Provincias do BI'azil, que mandei crear pelo
meu real decreto de 16 de Fevereiro do anno que
corre: hei por bem manrlar convocar para o dia
de amanhã os iii eleitos e aqui residentes, não obstante falta-rem ainua os-de huma Pro"incia para
a literal execução do citado decreto. José Baniracio de Anâra'da e Silva, etc. Paço, 1 de Junho
. de ;'822. - Com a l'ubrica do Principe Regente.
-José BOllifacio de Andrada Silva.

e

l'ROCLAMAÇÃO.

CoH. Brall.

I

- Brazileiros e Amigos! A nossa patria est-á l\meá- '
.çada 'POI' facções: préparão-se ao lopge ferros'pa- "
ra'lhe /serem suas mãos agrilhoadás; ( e rio tempo"
da liberdade!! Que desgraça!) E no meio destes
apparatos, proprios dos. fracos 'e aos facciosos,
faze"m-~e introduzir n'o seu seio homerls que..-a estão atraiçoando todos os dias e atadas as horas, apesar de, pela sua impostura, parecerem adherentês
á causa $anta da liberdade do Drazil e Íl su a independencia moderada pela união nacional; que tão I
cO.rdii:llmente desejàmos. Conhecei os telTiveis
monstros que por todas as "ossas Provincias esfão
semeados -= o "Brazi! o sabe e lhes peruoa - , e
-conhécei-os, não para os temei', mas para os vigiar. Aconselhai aos ql1e este systema não seguem :,
que se retirem, porque o Bl'azil não abraça sellão
a honra, unicõ alvo a que atira e unico distinctivo que distingue os seus filhos. Quem di:õ-Bra~
zileil'o - diz - Portuguez -:. e prouvera a Deos '
que quem di~sesse - Portugnez - dissesse Bl'azileiro. - Firmeza, constancia e intrepidez na grande obra começada. 'Coutai com'o vosSa defensor
pérpetuo, que ha de, cm desempenho da sua palavra, honra e seu amor do Brazil dai' a sua "ida para
que o Brazil nunca mais torne a ser nem colonia,
Dem escravo,. e nelle exista bum systema liber'al
dictaclo pela prudencia que tanto caracterisa anossa amavel patda, Viva El-Hei Constitucional o
Senllor D, João VI! Vi,'a a Ilssembléa Geral Braziliense! Viva -a união Luso-Brazileira! - PIUNClPJ! REGENTE.

CARTA REGlA. DE

2

DE JUNllO.

Coll. Braz,

" 'Illnstres e Dignos Procuradores. - As repI:esentações de S Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Geraes, em Cl\le me pedião que ficasse no Brazil;
tambem me deprecavão a creação de hum Conselho de Estado. De~el'minei-me a crea-lo !la [órma
ordenada no meu real decreto de 16 de Fevereiro
deste anno', e cujá fórma era exigic]'a pelas tres
Provincias legalmente representadas.
Foi inexplicavcl o prazer que minha alma sent~o, quando estas representações chegárão ú minha p,'esença,; porque então conheci qne a vontade dos povos era não só util, mas necessaria para
sustentar a integridade da monarchia em geral 'e
mui principalmente do Bl'azil, de 'quem sou filho.
Redobrou ainda muito mais o meu prazer, por
nr que as idéas dos povos coi~ci(lião com as minbas puras, sincel'as e cordiaes intenções; e não "
quérendo eu retardar-lhes os bens que hum a tal.'
medida lhes pl'onlCUiá',. determinci no citado d!l'-, ,
creta, que, immediatamente que S!! achassem reunidosos os Procuradores de tres Pl'pvincias, o
Conselho entrada a exercitai' suas· funcções: esta
execução, porém, ·não pócJe ter Jugal' lite.calmente, visto ter-se manifestado. sobremaneil'a a
-vontade dos povos de que haja huma Assem!)lé~.
Geral Constituinte e I.egislativai co~o me fOI'

A:N:NO DE 1822.
communicado pelas Camaras. Não querendo, por praias o ecco da liberdade, que soou no Douro e
tanto, demorar nem hum só instante, nem tão pou- . no Tejo, para não desconfiar do orgulho Europeo,
co faltar em cousa alguma ao que os povos dese- nem acreditar que refalsado machiavelismo apajão, e muito mais quando são vontades tão razoa- rentasse principios liberaes para trahi-lo e adorTeis e de tanto interesse não só ao Brazil como a mecê-Io, e restribar depois, sobl'e a sua ruina e
toda a monarchia, convenci-me de que hoje mes- recolonisação, o edificio da felicidade de Portugal.
mo devia installar este meu Conselho de Estado,
No ardor da indignação que lhe causou a perapesar de não estarem ainda reunidos os Procu- fidia de seus irmãos, que reluz por entre todos os
radores de tres Provincias, para que eu, junto de .veos que lhe procurão lançar, e que nasceu da.tão ilIustres, dignos e liberaes representantes, sou- .quelles mesmos principios de generosidade e con·besse qual era o seu pensar ralativo á nossa situa- fiança que os de~ião penhorar de gratidiio, o Bração politica, por ser hum negocio que lhes per- zil rompia os vinculos moraes de rito, sangue e
tence como inteiramente popular; e nelIe inte- costumes, que quebrava de huma vez a integriressar tanto a salvação da nossa patria ameaçada dade da nação, a não ter deparado com Vossa AI.
por facções. Seria p.ara mim muito 'ndecoroso , teza Real o herdeiro de hum a Casa que elle ado.ra,
assim como para os- illustres Procuradores muito e serve ainda mais por amor e lealdade, do que
injurioso, recommendar-lhes suas obrigações; por dever e obediencia.
mas se, sem offender (nem levemente) a oenNão precisamos, Senhor, neste momento fazer
.hum, me he permittido fazer huma unica recom- a enumeração das desgraças com que o Congres.mendação, eu lhes peço que advoguem a causa do so, postergando os mesmos principios que lhe de..:Brazil da fórma ha pouco jurada, ainda que con- rão nascimento, autoridade e força, ameaçava as
tl'a mim seja (o que espero nunca acontecerá) ricas Provincias deste Continente. A EUI'opa, o
porque eu pela minha nação estou prompto até a mundo todo que o tem observado, as conhece,
sacrificar a propria vida, que, a par da salvação da as ap'JOta, as enum(lra. O Brazil jú não póde, já
não deve esperar que delle, que de mãos alheias
nossa patria, he nada.
Pelas razões expostas, acabais de ver a necessi- -provenh" a sua felicidade. O arrependimento não
.dade que houve desta installação repentina, e sa- entra em corações que o crime devora. O Congresso de Lisboa que perdeu o norte que o devia
o hei que tlella depende a honra, a gloria e asai vaguiar, isto he, a felicÍllade da maior parte, sem
.ção da nossa patria que eslá em perigo.
IlIustres Procuradores, são estes os sentimentos attenção a velhas etiquetas, já agora he capaz de
que regem a minha alma, e tambem os que hão de tentar todos os tramas e de propagar a anal'chia ,
reger a vossa. Contai comigo, não só como in- para arruinar o que não póue dominar. l\1achitrepido guerreiro que pela sua patria arrostará to- não-se pa rtidos, fomentão-se dissensões, alendos e quaesquer perig@s , ma~ tambem como ami- tão-se espel'anças criminosas, semeão-se inimizago vosso, 'amigo da liberdade dos povos, e do des, cavão-se abysmos sob os nossos pés: ainda
grande fertil e riquissimo Brazil, que tanto me tem mais, consentem-se dous centros no Brazil, dous
principios de eterna discordia, e insistem na reti-honrado e me ama.
Não assenteis, illustres Procuradores, que tudo rada de Vossa Alteza Real que será o instaute que
o que tenho dito 11e nascido de grandes cogita- os ha de pôr a hum contra o outro.
E de\'erú Vossa Alteza Alteza Real cruzar os
ções, esquadrinhando pala,'ras estudadas e enga. nadoras. Não,: he filho do meu amor da patl'ia, braços e immovel esperar que rebente o volcão
, expressado com a voz do coração. Acreditai-me. sobre qne estú o throno de Vossa Alteza? Be este, Senhor, o grande momento da felicidade ou
A. ~ de Junho de 1822. - PiUNCll'E .\\EG'ENT'E.
da ruina do Bl'azil. ElIe adora a Vossa Alteza Real,
mas existr, em huma oscil1a~ão de sentimen tos,
REPRESENTAÇÃO DE 3 DE JUNHO.
movida pelo receio de seus antigos males, pelo
receio do despotismo, !fue as facçõell secretas
Cult. Brn.
muito fazem valer e muito forcejão para aproveiSenhor. - A salvação publica, a integridade tar. A ancora que póde segurar a nilo de eSlado ,
da nação, o decoro do Brazil e a gloria de Vossa a cadêa que póde ligar as Provincias do 8razil aos
A.lteza Real instão, urgem e ,imperiosamente 1J0m- pés do Trono de Vossa Alteza Real, he a convomandão (Iue Vossa Alteza Real faça convocar, com cação de Côrtes, que, em nome daquellas que rea maior brevidade possivel, huma Assembléa Ge- presentamos, instantemente requeremos a Vossa
ral de Representantes das pJ'ovincias do Brazil.
Alteza Real.
O Brazil tem direitos inauferi veis para estaO Brazil, Senhor, quer ser feliz: este desejo,
que he o principio de toda a sociabilidade, he he- belecer o seu Governo e a sua independencia; diI>ido na natureza e na razão que são immutaTeis reitos taes, que o mesmo Congresso Lusitano
'. para preenchê-lo; he-Ihe indispens3\'el hum Go-: reconheceu e jurou. As Leis, as Constituições ITerno que, dando a necessaria expansão ás gran- todas as instituições humanas são feitas para os
dissimas. proporções que elle possue, o eleve povos, não os povos para ellas. Be deste princiáquelle gl'f1e. de pro~peridade e grandeza para que pio iudulJitavel que devemos partir: as leis forfôra destinado nos planos da Providencia. F'oi madas na Europa podem fazer a felicidade da
. este desejo, que ha longos tempos o de~orava, e Europa, mas não a da America. O systema Euroque bem prova a sua dignida(!e, que o fascinou no pêo não póde pela eterna razão das coisas, se,.
o systema Americano; e sempre que o tentarCJJ1,
mome~to eD) que ouvio repercutido nas suas
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será hum estado de ooacção e de violencia que hrclIidade. José Bonifacio de Andl'ada e Silva)
Jlcees-ariamente prod ur.lrÚ buma Leacção terri, el. etc. ~aço, :; de JunllO de 1822.-Coma rubrica
O Brall.iL não quer a,Ltentat contra os direitos de de. Sua Alteza Real G Príncipe Ilegentel- José
PortJugal, mas de adora -que P()rtugal altente con- Bumfaem de Andl'ada e Siba.
tra o cus: O Bl'3zil quer ter o mesmo Rei, mas
não quer senh.G1'eS nos Dep14tados do Congresso ele
Pl\OCLilU,Ç.A.Õ.
Lisboa: O Brazil quer a ua in.jepenciencia, n1as
iirmàda obre a união belll entendida com PortuCDU. BT1lZ.
gal, ({uer em fim apresentaI' dua grande's fami.lias, rc.giuas pelas suras leis, prezas pelos interesDe houtem paTa hoje, que distancia! De hon~es, obedientes ao mesmo chefe.
tem paTa boje quantos sucoessos! De hontem paAo decó"o do Bra2Jil, Ú ~'loria da Vossa Alteza ra boje que g1o.l'ia para Voossa Alteza Real" qU!e
Real não pócle con"'ir que dure por mais trempo v~ntUL:as par'a todos nós! Bontem não tinhamos
o estado em que estú. Qual ea{1 a nação do illl1O- patria, hontem nãotinhamos leis, hontem não tido que com elle queira lralar. em qHanto não as- .nb.am-'ls JJU!n Slil.IDella.o.o... _ boje temos tudo I E
sumir. hum Caracter pron1.llIllciado ? Em quanlo não temos mais que tudo;porque temos a' iVossa Alteza
proclamar os direitos que lIcm de figurar entre os ReaL
!pOlVOS independentes? E ql!lal eI:ú a que despTeze
Eu me 1IranspoJ'lo, Senhor, quando (l refiro; te-a ami'Mde do Bl'allil e a ami1',ade (10 seu Regente? mos a fossa tUteza !Pcail, iri Ide paz, luz ql)e disBe no 50 inLeres <l a paz; nosso iÍIlimigo só sel'ú
bpou as treyas, c par uem esta porção encan-õquelle t(ue ou ar atacar a nossa Independencia. tadora da Amer.ica MericIjooal oonseguirá manrer
Dig~)e- 'e, pois, Vossa AJi~l"'lía Real ou vir o nosa bua integl'idade, e por si tlIJl6Sma derribal' os caso Ilequerimenlo; pequena oonsiderações só de- labouços em que gemerão por tres 5eculos os no'8'vem eslorvar'pequenas aJma~. &alve'o Brazil, sal- sos pais, e pel'eoêrão (desgraçadas!! misera'Veisl!!)
ve n na9ão, sall ve a Realeza PortJug1ueza.
milhares de gerações que não lem oO'nta.
Rio de Janeir'o, 5deaunho de 18!!2.-JoaEstá vencÍllo o g"ande passo; o lJUe re!'ta será
-quim Gonçah'es Ledo, Procurador Geral -pela obra dOll mpo. Que v.enhão, Senhor, os reprePl'O'vincia do Rio de Janeiro. - J osél\'larianno de sentantes dos povos, f!{ue se l'eun1io em torno lIe
Azeredo Continha, .P,rooul1à.dor Gel'al rlesta Pro- Vossa Alteza Real, que o oição, que o oonheção,
vincia do Rio rleJaneil'o. -L'ucü ITo é Obes, Pao- que o admil'em~ e que recebão de Vossa ,Nlteza
curador Geral do Estado Cisplatillo. - Confor- Real novos testeIIlUnhos do amor que devemos-ao
mamo-nos, .José Bonifaoio de Andrade e Silva.- fundador da liberdade hraziliana, ao amigo da
Caetano l'into de l\liranda iUontenegro.-Joa- nação, ao digno sucoeSSOl' daquel1e 1\lonaroha
quim de Oliyeira Alvares. -Manoel Antoni.o Fa- bemfazejo, que p.llimeiro doou á 'plaga bra2ÍlioaJo
.rinlla.
esplendor da mage tade e o germen de hUfIla
sa nta, Independenl'Ía.
E nós, Excellentissimos Senhores, pa1'a perpeDEORETO DE 3 DE JUNHO.
tua.r a memoria d.este Bia, em que começão os se0011. Brnz.
oulos do J3razi!, mandemos gravar em bronllie
Havendo-me representado os Procuradores Ge- aquellas pala uas de-Sua A:1teza Real: - Em deraes de algumas Pl'ovinçiás do Brazil, jú reuoi- sempenho da minha hOOl'a e amor ao Bra'l.il, darei
dos nesta Côrte, e differentcs Camaras, c povo de a viua pelo Brazil.-Luca Jo-é Obes, Pl'Oourador
outras, o quanto era oeo,essario e urgente pal'a a Geral do Est.ado Cisplalino.
manteo.a da integridade da monarcbia portugueJuramento dos PI'ocuradores Gemes.
za, e ju to decóro do Brazil, a convooação de huma As embléa Luso-Braziliense que, inve,tida daJuro aos Santos E,rangelhos de defender a Requella porção de soberania que essencialmente
re ide no povo deste gl-ande e riquíssimo Conti- ligião Catholica Romana, a Dynaslia da Real Casa
nente, conSlitua as ba es obre flue se devão eri- de Bragança, a Regencia de Sua Alleza Real, Degir a u'a Independenoia, que a natureza maroára, feosor Perpetuo do "Br.azil, de m!1nler a soberania
e de q\le já e'tava de posse, e a sua união com do "BraziJ, a sua integridade e a da Provincia, de
toda as ouLras parLes integrantes da grande fa· quem sou Procurador:, requerendo todos os seus
milia portugueza que cordialmente deseja; e re- direit05, foros e regalias, bem oomo todas as proconhecendo eu a verdade e a força das razõe , que "idenoias, que necessarias forem, para a conserme forão lJllnderada , nem vendo outro mo lia de "açfio e mantença da paz.e dabem entendida união
assegurar a felicidade deste Reino, manter hnma de toda a monar.chia, aounselhando oom verdade,
ju ta igualJade de dil'eitps entre elIe e o de POI'tU- oonsoienoia e franqueza á Sua Alteza Real em toUOS os negocio~, e todas as "e7.es que para isso fôr
~al, sem perturbar a paz que tanlo convém a amcom'ooado.
Assim Deosme salve.
bo , e tão propria be de povos irmãos: hei por
hem, e com o parecer do meu Conselho de EstaDos 1Ifinistros e Secretarias de Estado.
do, ,mandar con VI cal' huma A sembJéa Geral
Constituinte eLegi lativa, compo ta de DeputaJuro aos Santos Evangelhos de sempre, com
do ua, Provincia do Brazil, no"amente eleitos, venlade, consciencia e franqueza, oconselhar a
na fórma das in trllcçoe!l que em Conselho se Sua Alteza Real em todos os negocios, e todas as
acordarem, e que serúõ publicadas com a maior 'Vezes que parlllisso fôr oonvocado.
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gente. V'os envIO 'muito saudar. Os de'sastró os'
aeootecimeníos que Cllbrirão de luto {) e S1\ Old'a1'Ilanuscripto authentico.
de nosinfanstos <lias 19, 20 e 21 de Fevereiro, maOaetano Pinto de Miranda l\Iontenegl'o, etc, goámo profunuamente o meu coração. Verleu-se
Faço saber á Junta da Fazenda da I'rovincia du o sangue de meus filhos, que eu amo como os que
Rio Grande do Norte que, sendo presente a Sua me deu a natureza. E, não podendo re tabelecerAlteza Real o Pl'incipe Regenle, taoto o eu ofli- se a paz, o bem e alegria dos habitantes de a Procio de 6 de Outub.·o tlo aono proximo pas ado, viucia, nem a minha Pl'OPI'ia al~gria, cm quanto
pelo qual fez subir li sua real presenca para ser não se praticar na Bah.iaD mesmo que felizmente
immediatamente deferido, por se não considerar se executou nesta Côrle e em Pernambuco; sendo
autorisada para tanto, hum requerimento que lhê até necessario, Fara a traoquillidade de todas as
dirigira Alexandre de 1\letlo Pinto, seu Deputado, Provincias, e para se apertarem de 00"0 os relaProcurador da Corôa e Fazenda, pedindo demis- xados "inculos de ami aele entre os dou Reinos,
são deste emprego, para que fôra nomeado, pela qne o Brazil fique só entregue a.() amor e fideliaarta regia de 12 de Fevereiro de 1820, por se dade àos eu Aatllraes defensores; por t{io ponreconhecer inbabil para as ponderosas. incumben- derosos motivos ordeno-vos, como Pl'incipe Recias delle, que d~mandão Gonhecimentos de juris- gente deste Rei,no, do qual jurei ser Defensor
I'Tudenda, os quaes confessa faltarem-lhe anso- Perpetuo, e depois.de ouvir o meu Conselho de
lutlunente, tendo-se-lhe COl'lsiderano estes sem Estado, qlle, logo que receberdes esta, embardUlVida, -por so achaa' se1" indo interinamente o iu- queis para Portugall com a lr-opa que lão impoligar ae Pl'ot-edor na exti,nota Pl'(l)vedoria da Fa- ticamente dali foi mandada, na CeL'teza ae que ft~
zenda, enTtodas sél'Vida por ihtim Lerl'ado; como c@ Il'espollsa;vel a meu Aug-usbo llai pela faILa das
outro requerimento, posteriormente Ceito pelo so- srlas rcaes ordens, as quaes elle certatnente vos
brediLo Mexandcc ae 1\'léllo Pin~o, em que pede terJa dirigillo, se podesse "CI' de tao longe, e no
ser consenado naquelle lugar de "Procurador da meio das escuras nu veos que rodeiá o seu TroC;:ol'ôa, viSlo achar--se-jlt provido' o de Contailo~ no, a r-gcncia e absoluta necessidade desta prolIDe pretendia, e presumia pettencer-Ihe, com o videncia, Espero que assiml o eKecutei ; c '{I Junfundamento de se Irer assilluamente ,app1icado a ta PI'ovi oria de se GoveTOo escrevo tambem para
adquirir 'os conh:ecimentros necessarios paTa o seu que apl'ompte emlílarcaçi)e e tl:1'do que fôr neoessario para 01\'0 soimmedialo e commodo regre so:
desempenho; c igualmente todas as infol'maçõe
e pareceres que houverão a este Tcspeito: houve quando oão, ficarei re3ponsayel a Dees, a ..EIpor bem, conformando-se .com enes, conceder Rei, a mim e ao antigo e novo mundo pelos deao supplicallte Alexandre de Mello Pinto a demis- plora,'ci resultados, e funestissimas consequensão requerida do referido lugar de Procurador da cias da "ossà de"obediencia. Escripta no Palado
Corôa e Fazenda de sa Junta, para que fôra no- do Rio de Janeiro, cm ~5 de Junho de 1822,meado pela carta regia de sua in~titaição, indefe- Pl11NClPE fiEGENTE, -Joaquim de Oliveira Alrindo, por carecer deSondamento, o segundo re- vares. -.P.ara Ignacio Luiz M.adeira (le [\le1l0.
q~erimento, porque, 'nem da pretendida applica.çao se segue ter o upplicante adquirido já aquelCARTA l\BGlA UE ,15 DE JUl'\llO.
les.necessal'ios conhecimentos de juri~rudencia,
Col!. Braz.
nem ol1os são tão faceis adquirir tJue o pude.se
ter conseguido nOlcunto espaço de tempo em que
Presidente e Deputados da Junta Provisopia dO'
serve o.mesmo lugar. E outrosim, 'tIue a "';furHa
passe immediatamente a nomear 'quem neUe suc- G:overno rIa Bahia, amigos. Eu o I'lillcipe Regante ,vos en"io muito sauc1aT, Desejando pôr a sal.
~eda, na confiollmidnde dOJdisposto'pela sobIíedita
'callta l'eg~a" I~evendo ser nomeado para éll!le, YO os hahitanles tlossa"PI'orinaia dos gra' issimos
.quando nao haja .AdvGgado 'Letl'ado de'boa nota, males qMe ~em soffl'Ído, e que hão de continuar a
som'er em quanto ali exi tinef\1 os que 'dclles forão
~uma'PessGa de eJlonheoida' probidade que ,te-Ilha al@uns conbecimentos de tlirei~o, l@ que se causa: dirijo agora ao 'Brigadeiro Igoaclo tuiz
·participa.á Junta palia sua intelLigencia e il1teira l\1adeil'a a carla regia, iocLu a por copia, para
exeoução, sem,a menor du~da, embaraço ou1:e11- que, immediatamcnte Stl recolha a Portu:gal com
.gilversação. ·CarLos José Coelbo a fez no Rio de a trqpa que dali veio, tomando cu sobremim a
fespons{)bilidade de ta ur ....entis 'ma eilldjspen a.Janeiro~ em 10 de Junho de 1'822. -João Car""el
pro"idencia, Recommendo-'Vüs que eropre.,lo,s Qorrâa Lemos, no impedimento.do Contador
-Gel'al, a fez esc-rever. ~aetano Pinto de !\liran- .gueis o maior .zelo e palrioli mo no fiel cnmpri.da l\lontenegro. -Extr,ahida do Liv. de Reg. de mento de ta minha real o('{lem; aprom ptando,
rOrdens eo;pedidas á Junta. da Faund4 tio Rio (kan- .sem demota, tudo o que fôr ne.ce sario »ara o
commodo regresso da tropa; tomalll!.o todas as
'de do Norte,1a p.. 'J v.
medidas para que não h~a alguma reacção dos
diver os partido, que trabalhareis por conciliar
e reprimil'; e' fazendo con tal' a toda essa Pro \'inC6RT A REGIA DE 1.5 .DE. .TUNHO.
cia O muito que me magoill:<W as suas desgraças,
0011. Brar.
bem como os ardentis imos desejos que tenho de
19oacio Luirz Madeira.de ~Iell Q, Gavel1nador das 1'emeilia-la "' e de.coopcrar com toda as millhas
.Arma. da Provincia,daBahia. "Eu orPrinaipe Re- It:lrças para que este'lão Tico, .tão.grand.e e áben67**
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convidão 3 seguirdes o mesmo trilho de TOSSOS irmãos Brazileiros.
"
Os sacrificios por mim de bom grado feitos em
hpnra do grand~ Brazil" e a verilade que rege meu
cOll,ação "me in~tão a dizer-vos: - Babianos, he
tempo..•• sim, he tempo de surgir entre vós a
honra (divisa do BraziL), de desterrar o medo e
fazer apparccer o valor e intrepidez dos invictos e
immortaes,Camerões.
!
j
Vós, SO)S .doceis" caodidos e francos, a pro'Va he'
terdes-vos entrtlgado nas mãos de facciosos, s.ectarios de .outros, no 'dia Iode Fevereiro de 1821"
Maouscripto autbentico.
em'qlle o~ estrªg~s e insultos que, hoje sotrreis co,
Tendo o Principe Regente mandado applicar meçárão (lancemos sobre isto hum véo, tudos fopara salvas e tiros de sinaes a polvora, de inferior moS enganados); n63iúconhecêmos o erro, e nOIl
qualidade,que existÍl' nas Fortalezas da defeza des- emendám()S; ,'6s o conheceis agora, cumpre, para
te porto, a,fim de se poupar, tanto a outra me- não serdes traidores á patria. fazer o mesmo.
lhor, como a da nossa fabrica: manda, pela SeVós vedes a marcha gloriosa das Provineias
cretaria de Estado dos Negocios da Guerra, assim colligadas, vós quereis tomar parte neBa, mas esparticipar á Junta da Fazenda dos Arsenaes do tais aterrados pelos invasores: recobrai animo.
Sabei que as tropas eommandadas pelo iofame
Exercito, Fabricas e ;Fundjções pal'a seu necessal'io conhecimento, prevenindo-a de que, ao Ins- Ma<teil'a, são susceptiveis de igual terror: haja copector da Fabrica ela Polvora, manJára Sua Al- ragem, haja valor.
Os hónrados Brazileiros preferem a morte 'ú es':
teza Real que fizesse I'<lcolhel' á mesma fabrica toda a polvora damnificada que houvesse nos depo- cravidão, vós não sois menos; tambem o deveis
sitos de Santa Barbara, a fim de ali ser beneficia- fazer para com nosco entoardes vivas a Independa, e poder ser ainda aproveitada. Pa?o, em 15 dencia moderada do Brazil, ,ao nosso bom e amade Junho de 1822.-Joaquim de Oiveira Alva- -vel Monarcha EI-Rei o Senhor D. João VI, e á
res. -Acha-se a {l. 109 tl. do Litl. 4° de Portarias nossa Allsembléa Geral Constit.uinte e Legislatin
dirigidas á Junta da Fazenda do Arsenal do Exer- do Reino do Brazil. ,I' de Junho de 1822.cito, Fabricas e Fundifõe~.
PRINCIPE RECENI;E.

çoado Reino dQ Brazil (conhecido ,só {laS, cartas
g.eograpp,icas por alguns que sobre eBe legisla- i
rão!) venha, a ser em breve tempo hum dos Reinos COl,lstitucionaes mais fehz do mundo. Escripta, no Palacio do Rio de Janeil'o, em 15 de Junho
de 1822. - PllINCll'E JlECENTE. -José Booifacio
de Andrada e Silva. - Para o Preside~t~ c Depudos 4a Junta Provisoria do Gp'vemo da Bahia.
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Maouscripto autbeotico.

Coll. Braz.

Caetano' Pinto de Miranda Mon tenegro, etc.
Faço saber á Junta da Fazenda Publica da Provincia de Pernambuco que Sua Alteza Real o Principe Regente, tendo consideração aos motivos que
obrigárão a essa Junta a dimittir do lugar de Procurador da Corôa o Bacharel Antonio José Vencesláo Gaio, e nomear para elle ao Bacharel Antonio José Coelho, como se vê do termo lavrado
na sessão de 28 de Fevereiro, incluso na sua conta de 25 de Março; conformando-se, além' disso,
com as informações e pareceres que sobre este objecto houverão: ha por bem approvar aquella deliberação, bem como a de haver con ferido ao novo provido o vencimento do competente ordenado. O que se lhe participa para sua intelligencia.
Francisco de Paula Souza Mota a fez no Rio de
Janeiro, em 15 de Junho de 1822. - Francisco
l\lanoel da Cunha, no impedimento do Contador
Geral, a fez escrever. - Caetano Pinto de Miranda Montenegro. -Extrahida do Liv. de Re~. de
Ordens expedidas á Junta da Fazenda de Pernambuco, a {l. 44 v.

Não tendo sido bastante as repetidas determições ordenadas pelos Senhores Heis destes Reinos
na carta regia de 6 de Maio de 1625, no alvará
de 8 de Janeiro de 16.2" no decreto de 28 de Julho de 1668,. e mais ordens regias concordantes
com elIes, pelos quaes se prohibe quê seja reunido em hunra só pessoa mais de hum omcio ou
emprego, e vença mais hum ordenado; resultando do contrario manifesto damno e prejuiso á administr-ação publica e ás pantes interessadas por
não poder de modo ordinario hum tal empregado
ou funcciouario publico, cumprir as funcções e
as incumbencias de que he duplicadamente encárregado, muito principalmente sendo incompati:veis esses omcios e empregos: e, acontecendo
ao mesmo tempo, que alguns desses empregados
e funccionarios publicos, occupando os ditos empregos e omcios recebem ordenados por ·aqueBes
mesmos que não exercitão , .ou por serem incompativeis ou por concorrer o seu expediente nas
mesmas horas em que se achão occupados em
outras repartições: hei por bem, e com o parecer
do meu Conselho de Estado, excitar a inteira observancia das sobreditas determinações, para evitar todos estes inconvenientes, ordenaedo que os
Presidentes, Chefe$, lUagistI'ados das Repartiçõ\ls
a que são addidos esses funccion~rios, não consintão debaixo de plena responsabilidade, que elIes sejão pagos dos respectivos ordenados crI1 sejão
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C 011. Bru.

Amigos Bahianos! O meu amor ao Brazil, e O
desejo de vos felicitar me chamão, e a vós vos

" ANNO DE 182~,
mettidos"nas!f1il"1lías fermadas. para esse pagamen- pena. E, por quanto as leis antigas a seU\elh:rhtes
to, sem que tenhão assiduo exer'cicio nos seus offi-· respeitos são muito duras e improprias das idéas,
cios 'e empreg,os. {eJque isno mesmOise' observe Uberaes dos tempos' em qu'e vivemos, os Juizes
ainda mesmo' com. aq.uelles que' ,tiverem obtida dé Diréito regular-5e-hão para esta imposição pe(.... dispensa regia pal'a possui~em mais de hum 'effi~ los art. 12 e 15 do tit. 2° do decrete. das Côrtes de
", . cio o.u ',emprego' rra fórma: pellluittida no Gitlado Lisboa de 4 de Junh-o de 1821, que man40 nesta
ahará dei 8 de Jimeil1o', de 1627, pois 'qu'e ess:r .unicà p'a'rte applicar ao Brazil. Os réos só podegI'aça não :OS dispensa por modo' algum do-cum- ráõ appeUar do julgado para a minha real cleprimento das runcções e i'ncunrbencias rnheretltes mencia.
aos ,seus omcias e empregos.. 'José, Bonifãcio de
E para qJje o Procul'3~or díl Co.rôa e Fazenda,
Andrada e Silva; elc: ,Pa'çO", 18 de' Juóhol de tenha conhecimento dos delictos da imprensa, se182~. - Hom a rilbrica 'de. Sua A.lteza Real o
rão todas as typographias obrigadas a mandar-lhe
Prin'cipecRegentc. ~lJosé Bonifacio de Andl1ada e h~m e'femplar d~ todos o~ papeis que se imprimrrem. I.
.
Silva. ."
"Jn ~ ! :1 jl,A
'./
T.odos ,os escript!'s deveráõ ser a5signados pe, DECRETO DÊ :1.8 DE JUNHO. '
los escriptores para sua re~ponsabilidade: e os
,j
I"
editores ou impressores que in;lprimirem c publi.• C,oll. Braz. ",
carem papeis anónimos, são responsaveis. por
Havendo poqderadó na.minha: real p1'esença elles.
que, mandando eu'cenvocar huma 'Assembléa Ge. Os auctores, porém, de pasquins, proclamaral Constituinte e. Lcgislativa' para o Reino do ções incendiarias, e oulros papeis não impressos,
Brazil, cumpria-me "necessariaménte e pela su- serão processados e punidos na fórma prescripta
prema lei da s~lvação pU,bU'ca' evi,tar que, cu pela 'pelo rigor das leis antigas. José Bonifacio de Animprensa, ou vcrbalmente 'Ou ,dé outra qualquer drada e Silva" etc. Paço, em 18 de Junho de
maneira propaguem e publiqnem os· inimigos da 1822. - Co'm a rubrica de Sua Alteza' Real o
ordem e da tra'nquil~d'ade e da união, doutl'inas Principe Regente. - José Bonifacio de And1'3da
incendiarias e Sl\b~el'sivas, principios desorganisa- . e Silva.
"
dores e dissociaveis ,_que pl'ó\:novendo a anarchia
'e a licença, ataql1em,e,destruão Ó syslema que os
INSTRUCÇÕES DE :1.9 DE JUNHO.
povos deste grande e riquissimo Reino, por' sua , ,
propria vontade escolhêrão. ábraçárão e me reCol!o Braz.
querêrão, a qu«<..eu a9!LuLe proclamei, e a cuja defeza f) mantcoça j!1 agor~ eBes e eu estamos inde- INSTRUCÇÕES a que ,~~ refere o f'eal decf·eto de 5 de JunllO do corrente anno, que manda convocar !Iuma
fecti,'elmente obrigadas: e considerando eu quanAssemblia G-eral C.onstituinte e Legislativa para
to pezo tenhão estas' razões , e procurando ligar a
o Reino do Brazil.
bondade, a justiça e a salvação publica sem offender a liberdade bem entendida da imprensa,
C.lPITULO I.-Das Eleições.
que desejo sustentar e conserv..ar, e que tantos
I. As nomeações dos Deputados para a Assembens tem feito á causa sagrada da 'libe1'dadc bra·
zilica, e fazer applicaveÍ's em casos taes e quanto bléa Geral Constituinte do Bl'azil seráõ feitas por
for compati\'el com as lactuaes '~il'cunstancias , EleitOl'es de Parochia.
2. Os Eleitores, que hão de nomear os Depuinstituições liberaes adoptadas pelas' nações cultas: hei por bem, e com o pareeer do meu Con- tados" seràõ escolhidos directamente pelo povo
selho de Estado, determinar~pro'viso.ria mente o de cada huma das Freguezias.
5. As eleições de Freguezias seráõ presididas
seguinte :
~
,
O Corregedor ,do Crime da CÔI'te e Casa, que pelos Presidentes das Camaras com assistencia dos
por Mte nomeio Juiz de Direito uas causas de Parochos.
4. Havendo, na Cidade ou Villa, mais de huma
abuso da liberdade da. imprensa e nas Provincias
que tiverem Relação o Ouvidor do Crime, e o de Freguezia, será a Presidencia distribuida pelos
Comarca nas que a não tiverem, nomeará nos ca- actuaes Vereadores da sua Camara, e na falta dessos occorrentes e a requerimento do Procurador tes pelos transactos.
5. Toda a Povoação ou Freguezia, que tiver
da Corôa e'Fazenda que será o Promot'Ür e Fiscal
de taes delictos, vinte e quatl'o cidadãos escolhidos até 100 fogos, dará hum Eleitor; não chegando a
denlre os homens bons, hon)1ados, intelligentes e 200, porém, se passar de 150, dará dous; não chepatl'Íotas, os quaes serão J uizcs'de ~actu para co- gando a ::100, e passando de 250, dará tres; e asconhecerem da criminalidade dos 'cscriptos abu- sim p'rogressivamente.
6. Os Parochos faráõ affixar nas portas das suas
sivos.
o.
Os réos poderáõ,recusar destp.s vinte quatro no- Igrejas editaes por onde conste o Dumel'O de seus
meados deseseis: os oito restantes porém prece- fogos, e ficão responsaveis pela exactidão.
,. Tem direito a votar nas eleições parochiaes
deráõ no exame, conheciruento e averiguação do
facto, 6'0010 se procede 'nos Conselhos militares todo o cidadão casado, e todo aquelle que ti ver de
de investigação, e accommodando-se sempre ás 20 annos para cima, sendo solteiro, e se não fôr fifórmas mais liberaes, e admittindo-se, o réo á jus- lho-famílias. Devem, porém, todos os votantes
ta defeza que he de razão, necessidade e uso. De- ter, pelo menos, hum anno de residencia na Freter(lllinada a existencia de culpa, o ,Juiz imporá a guezia onde derem o seu voto.
fi
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NNO DE
8. SÍId exc1uidbs do 'Vóto tddos aquelles que
rec licrem sálarioll oh'soldadas, por qualquer modo que seja. Nlio são Gomp"relíendidos nesta regra
l1hlcamente 05 guardas li'Vr s c primeil'os cai ei.
s de Ca a de coó1tnercio; os criados da casa
tE!al qúe não rurem de galão branco, e os administradores dll faze clás \-utães e fabl'icaS.
9. São igualínente excl,oidos de vOlos os, religiosos regulares, os estrangeiros não naturalisadós ~ os 'CI'iminosos.
lO'. Procerl r-se-ba ás eleições de Fr"eguezias
fi' primeü'o Domingo depois que a eilas chêgarem I)S Pre idenles bomeados para assistirem a
este acto.
,

18~.

mento, sem nenhuma sombra de suspeita e iniIrli ade ú Gausa do Bra~il, e de decente subsis!'encia por empl'ego, ou industria, ou bens;
'). Nenhum citladãtl poderá escusar-se da ho"
rrlbàÇão j nem 'entrar com armas. nos lugares dãs
el i'Ções.
CAPITULO Ih. -

Du modo de apurár os votos.

I
Recolhidas, contadas' e verificadas todas as
listas; a Mesa apurarÍl os voto, applicándo o
maior cuidado e exaeção neste h'aball o, distribuindo o Presidenté as letras pelo Seerelal,ios e
Escrutinadores, e elIe mesmo lendo os nomes
conteúdos nas menciolla-dã liStas.
CAPITULO II. - Du modQ de proceder as eleições dos
2. TerminarIa a llpuração Ilestas, prooeder-seEleitores.
ha á conta dos votos, e o Seoretario formará huma relação de todos' os sU~eit'bs que os obri \'erão,
1. No di';\ aprazado para as eleições parochiaes:,
reunido na Freguezia o respeclivo po,'o, celebra- p'ondo 'O numcro em frente donome. Enltáo o Prerâ o Parocho missa solemne do Espirito Santo, sidente c a [''lesa, verifioando se os que·alcançárão
e tur;', ú'u oulrO por eHe, 'hulll t1i'S1,;ul'sO lInalogo a pluralidade possuem os requisitos exigiQlo6 e demaroados no § 6 do cap. 2°, os pl:lblioará em al'ao objeoto e cii'cunstanoias.
'tà 'ooZ'. No caso de empale decidirá' a ~orte.
~. Tel1minada esla ceremo'llia religiosa, o Pre3, O acto des1!as eleieões he sl1ecessi vo: as du~inenlê, o Parocho e o PoVo se dirigirrtõ 'ás casás
do Con~clho, ou ás que melhor 000:v1er, e toman- "adas que oeoorrerem s'eráõ deoididas pela Mesa.,
do o's ditús Presidentes 'e Parncno a ento' il oa- te 'á deci ão serú lermin·ànte.
beceira de huma mesa, fal á o primeiro ,em voz - 4'. Publioados os :Eleitores, o Seerelario lhes
alla e inlelligivel a Jeitul"a do oap. 1 ° e 2° destas fará immedia'bamente aviso para que conoorrão á
instrucçõe,s. Depois proporá d'entre os circuns- casa onde se uzerã'o as eleições. Entretanto, latantes os 'Secrelarios e Esorutinadores, que serãõ vral'ú o termo deBas em o li \'1'0 competente, o
approvados ou regciLàdos por acclamações do -qo ai será por elJe subscri'p o e assignado-pelo Pre~i ente, ..Parocho e Esol'U~inadores. De.tes se ell:.po~o,
, , _"
" f 1-r'" • 1
:1.
a' reguezla que ti er ate qoo ObUS WO 11- -1.'vahirilÕ as copias ne essal'Ías, igualmente assig'SIVC, haverá l1Uin Seoretario e doiis E crutinà'l1ol1ada1i para se dar huma·a 'carla Eleitor, que lhe ser'res; e nas que ti\'crem l1ahi para ~irpa, dOlls Se- virá de diploma, l'emeller-se huma á Seol'etaria
cretarios e tres Esorulinarlore~. O Pre idente, o ae Estado aos Negoeibs do Brazil, e huma ao P'reParooho, os Secrelal'ios e os Escrutinadores for- sidente da Camara das cabeças de Di ·~I'icto.
150. As Camaras das VilIas requererúõ aos Commão a Mesa ou J unta Pal'(~cbial.
4,' La l'I'ada a aota 'desta nomeação, perguntará 'mandantes militares os soldados neéessarios para
'}ll'e idente e algum dós cireunstantes sabe e fazer guardar a ordem e tranquillidade, e exeoutem que uenunciar suborno ou oon10io pat'a que tal' as commis ões qne OCOOlrerem.
11 Clei.ão reoaiíi'Sdbrc pes oá on.pessoas delermi- - 6. Reunidos os Eleitores, os oidadãos que forliJoa'llas. erificanBo-se POI' exame pulJlico e velfbal -máriío a Mesa:, (J levando-os enll'e si, .e acompaa cxistenoia do faoeo argu'ido (se houver argni- lJlhado do 'PlHO, se dil'igirúõ á Igreja ~lalriz, onao), rerd rá ó irióul' 'Ó ó ail'eito aclho e passi"o de se oanlara hum Te-Deul11 solemne. Fará o Pa-B'e ·IHo. Ame ttih ·pena so[fY ril o calnrm.iador. 'foeho 1lódas as uespozas 'de altar, 'C as Gam aras
Qualquer dm'ida que se suscite será deGidi la pela todas a oulras; bem como pro\'e1'llõ de papol e
livros totlas-as Juntas Pai ochines,
mesa 'm acto succe<Ísivo.
5, ão havendb, pOI'cm, :toou ação, oomé7, Todas as Ustas aos "otos dos. cidadãos seráõ
-cár!. h I eOI bimenfb das lista. Estas cleveráõ con- ·fechada e scl1arlas, e remeltida com o liHo das
teI' tanto' nome , qu~ntos sao os 'E1eitores que aótas ao Pres1dente da Gamara da Comarca para
'tem tle lar aquella Freguezia; seráõ as ignadas sel'em gllaJ'(ladas no arcbivo della, pondo-se-lhes
peJo votante e I'cconlleóida a ~dentidade pélo .rotulos por fóra, em que sedeclare o numero das
Par cho, O que não ouberem e crever, chegar- Hstas, o anno e a FI'eguezia, aoompanharlo tudo
-hão 'ú 1e a, e para evitar fraudes, dirflõ ao de hum oJllcio do Sccl'e~ario da J untll Paroobial.
~. O Eleitor s, dentro em 15 dias, depoi da
Secretario o nomes dafJlIelleõ em quem yotão;
ê l: fdrmatã a li ta coropelente, que, depois de
ua nomeação, aehlll'-se-hiío no Dislrioto que lhes
IIla serú a . ignada peJo volante com l1uma'ocul.,
ror m'arcado. Ficol'Úõ uspensos!peto espaço de 50
declarndcln o 'ecretarió ser'aquel1e o igual de dia, cQl1tarlos do sua nom eação todos os prooeso civi em que elles forem aulores Oll réos.
'lu'c \1. alaI indi ,'iduo.
,
'6. 'ã póde sér Eleitor quem não tiver, além
9. Toda e 'tas 'acções serúõ praticada5 a porIas
• lã qualidades requrrid para yotart) domicilio
abel ta e francas.
o ;1 Q. Para facilitar. as reuniões,{I(1s Eleitores, frhttú na PI o,olncia-~ 'h'Oq anno 'fÍIIClusivê pelo llleTIO. •
lem di o, de,'erá ter 25 annos d'e itlade, - cfio sendo (só para este l!ITeito) cabeças de Disser homem probo e honrado, de bom enlendi- t6ctos tls seguintes:
n

AN

o

DE

182~

Na Drovincia Cysplatin~ :-~I.Qqtev\d~.Q, l\1al
.será pL',O visQdafll~nte di trillu~4 nelll ]?royior
.colopia.
cias fia ~egl1inte prQIlor&ão:
Na FI'ovÍll,Gia dç Jlio GrjlQdfl 40 Sgl:- YiU
Frovil)eia pi platjpa 2. • ~io IGrarde~» 5, Sa de Porto Alegre, VWa 40 Rjp Gr.oQd~, ;VjUa dq ta CathuJ'ina 1", S. Raul.o 0, 1{lttq GI1P so 1"Gpya'1o
Rio Pardo, Villa de S. Luiz.
z, Nlina' G~rae~ 20, Rio elc Japejn1 '8, (japitaOla
N,a Pr,ov.inç.jé/. de Santa Ç[.ltllarina: ... V'lia do 1, B~hia 13, Alagôas G, FeroaiPll,lcQ ,3, ?a il,..t>llsl,erro;Villa de S. Fr;mciSC1), Yil~~ da J~l:\gUDa. 11yba 5, Rip G-l'ancl~ do Nortp 1, CearjÍ 81 Pi'}t,l~Y
Na Provincia de S. P,au}o :,- A Cidade de ~'
1, ~laranhão 4, Rará 3.
Paul!}, ViUa de Santps, Vilta de 1tA, ViUa de çp,?-. Para ser nO[:li}e.a.c/o DeJHltadq, lçufI}.p,n~ <pIe
.I:itjpp", VjUa eLe POl'aoag(,lll, yil4 4e :Iflubaté. ,
tenba, além da:!! qualid,/-des ex.igidas para El~' o
Na Provillúia de Matto Grosso: - Vülla ~ella ~ n § 6, oap. 2°, as seguinle : - .Que scjll GlltU'"
0Y.ill,a de C,uyaQá, Vjl~a 4Q Pjlj'ag,ll,qi Di~Pfan~ioo. r,al do Br,az,il ou de outra qu~lquer part~
ij,a prQ"i(lci,a de Goyaz : - Cidade de ,Gcnp., ..nur;ç,hja Portuguezl:\, com lanto flue te~ha 12 a
nos de resideocia no Brazil, e sendo e tr,aQgei~Q
J,Wgado de I'aptn C,ruz, Julg;glo'(le Cavalc,ante.
q\le tenha ,12 aon9s de estal;Jel.eçimcn to com taNa Pro"incia de l\'linas Gf.l1aes: - Villa de S.
JQão çl'I}I-.RcJ, 'Villa da Pl'ioc,e,Za da Cal)'lpÇlnp'a~ I;llilill, além dos ~\l sua ní1Jtllr.alis~pão; que ,reu»,~
Vi1la ~le S" :Jleptod9 Tawa,J;ldQa, Villa ~'ca, Ciçlp- b. L)'laior instr,u,cção, reC,onhccidljs Y'''ludes J 'V1Ç~çl.
de de Mal'iaono. Villa de Pitans'ui, Villa do Pdo- deiro patriotismo, e,decidi~o zelo pela c",usa do
.
«ipe" Vill,a de ~' Seul ora d,o ;Bom ~uçcesso, Villa Brazil.
~, PoJerilÕ ,ser, 'eelci~Çl.s os peputado~ do ~r'
40 Piracatu.
7J,il, ora re idel tes nas ,Côrtes de Lisboa, ou os
:!Na P,rovincia do J;tiQ de Janeit;Çl : - A, C~pila~
Villa de S. João Marcos, Villa de Santo 4-otonio que aiflda pat:a ali n~o partirão.
4. Os Deputadosreceberúõ pelo Theso~lro Pub\"de .Sá, l\iacahé.
.
Na Provincia do Espirita SantÇl: -Vill~ da V,ic- .(40 da ~a P.'o\'incia seis mil cl'Usados llnl,l\l.açs, patoria, ViIla de S. Salvador.
gos a meS'ldaíl no princifio de c'ldji ~c;z; e no c Na Provincia da 'Bahia:- Villa de Porto Se- .50 ele qJ,L~ haja alguma PrO\lincia qu..e nüo po.ss~
guro, Villa de S. Matbeos, Vil!í1 de S. Jorge, Vil- pe ,pl'esente com,cssa despeza, orá e~la paga pelo
la do Rio das Contas, Cidade de S, Salvador, Vil- Cofre Gerpl 40 1?besouro do Br:azil, 4cando çlela de S. Amaro, Villa do Itapiollru, Villa da Ca- .biLa.da ~ P.rovincia auxiliada para paga-lll qu~ndÇl
xoeira, Villa çla Jacobin~, Villa de Sergipe, Villa roelhotadus aS auap rendas, o p.oele.r fazer.
Nova de S. Antonio.
5. Q5 Gove~(1os Provisiona!ls prov ráõ aqs
Na Provincia das Alagõaf>: - Villa de Porto
.rao portes cI,@s .Deputados d.as suas rpspect~vl\s
Ca1vQ, VilJa das Alas'ôas, 'VilJa do Pefledo.
Pl'oviocias; be:Ql como aO PÇlntual pagamentojde
Na Provincia de Pernambuco: ~ Cidade de suas mesad,as.
Olinda, Cidade do 'Recife, Garanh'ús, Villa das
6, IFic~ráõ s\lspensos toclos e quaesquel' qpt1;os
Flores" '\Tília àil B~rra, Carunha;Jha, Camp'o vencimentos que ti verem os Deputaelos percebiLllrgo, Cabl'obó,
'
,
dos peio Tb.c '01.1,.1'0 Publico pro'~eoicntes ~e jlm:N a Pro"inr.ia da Parahyba: - Cidade da Pa- IJI'egos, pensõ,es, etc.
r:.lhyQa, Vi'lla Real, Vflla da Rainha da Campina
ç, Os Deput,! los, pelo simpl.es acto ela eleição"
Grande.
ficão in ve,stidos de toda a plenitude de Ipol1ç)'~s
Na el'Ovincia do Rio GL'ande do Norte: -Ci- l)ecessal'Íos paTa a augustas fnncçõe da As'~W
'dade do Nhtal., Villa Nova da Prjnceza.
bl~a~ bastando para autori ''lção fl cop' a fIa acta
<.Na PI'o\~in(:ia do eearú: - Vi~la éll) Aracati,
dps SIlas eleições,
Villa do Sobral, Villa de lcô.
8. Se aG,ontecCI' que hum cidadão seja a hut;p.
Na Pl'ovincia do Piauhy: ---'- Villa ela Parnahy- mesmo tempo eleito Deputado por duas ou m,\is
ba, Cidade de Oeiras,
PI ovincias, preferi)'ú a nome~ção daquella nnae
tiver e tabelecimento e domicilio, A Provincia
Na Pr'o'vincia do Maranhão:- Cidade de S.
Luiz, Villa de Itapicuru-mel'im, Villa de Caxias. 'pri,'ada procedertl a nova eSGolha,
Na Prodncia do Pará: - Cidade de Belem,
g,As Ca01~I'as das .l.'l,'OVillcia dal'áõ ao' respeCVilla Viçosa, Santal'em, 'Bar'cellos, l\'larajó, Villa tivos Deputarlos instrncções sobre as pecessida~ova da llainh.a, Vill q 'do Crato, Olivença, Cades e melhorameÇltqs das Sllas Provincias.
metú.
10. NenJmm cidadão pode)'á escusar-se de aceiJ 11.
Os Eleitor s das FI'eguezias Q1\S Vi]las e tar a nomcnção.
Iugare intermedios coneorrerúõ áqueJle Districto
I I. Quando estivel'em reunidos 5 LDeputados,
iastallar-se-ha a AsseOlbléa. Os outros tomaritõ
que mais cO~lllodo DIes fÔL' dos apootados.
l1ella assento a pro,I!0r~ão que forem çbegando.
~onndo-,

CAPITUDO IV.

-Dos Deputados.
CJ.PITULO

v. -Das eleições dos Deputa,dO,ll.

'OS Deputados pm'a a Assembléa Geral Conr1. Os E,leitores das ;Freguezias tendo con.~igo
tit.ui,nLe e Legi/ilati v.a ,qo Rejno do Bra7.Íl uã'o po-.
dero ser,' por ora, menps de 100. E porque a ne- qs seu diplom ~s, :e aprc~entarftõ II autorida~e
cessidade ela mais bre \'e in. talJação rIa As e,mJ~léa .c~vil mais gradu;loa do Dislri.cto (qlle ha de' serobste a que se 6$pere por nov'os e m,\i ,bem ~or .vir-lhes de p'1'~sideote até a nomeação do que se
mados censos, n.ão devendo merecer altenção POL' ordeJ)a no § 4° de te cap.) para que esle faça
ine;Jillctos todos os, que existem, este ilu~ero 100 inscrever seus nomes!l Freguezias a ~ue pertenI,.
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-cem, no livro que ha de servir para as actas da reconhecer pelos circunstantes que e\las estuão
proxima eleição dos Deputados; marque-1l1es o intactas, e apurando as relações pelo methodo já
dia e o local da reunião, e faça intimar á Camara ordenado, publicará o seu Presidente aquelles que
a execução dos preparativos necessarios.
maior numero de TOtOS reunirem. A sorte decio
2. No dia aprazado, reunidos os Eleitores predirá os empates.
sididos pela dita autoridade, depois de fazer-se
8. Depois de publicadas all eleições, formados
a leitura do cap. 4° c 5°, nomearáõ por acclama- 1) exarados os necessarios termos e actas assigJlação hum Secretario e dous Escrutinadores para das pela Camara e Eleitores da Capital, se dará
examinarem os diplomas dos Eleitores e accusa- 'buma copia a cada hum dos Deputados, e remet'rem as faltas que lhes acharem; e assim mais ter-se-ha outra á Secretaria de Estado dos Negóhuma commissão de dous d'entre elIes para exa- ciMdoB~cl.
'
minarem as dos diplomas do Secretario e Escru9. O livro das actas, e as relações c omcios dos
tinadores, os quaes todos darúõ conta no dia se- ditrerentes Districtos, serúõ emmassados conjuncguinte das suas informações.
lamente, sobrepondo-se-lhe o rotolo : -Actas das
5. Logo depois começarúõ a fazer por escruti- eleições dos Deputados para a Assembléa Geral
nio secreto e por cedulas a nomeacão do Presi- Constituinte c Legislativa do Reino do Brazil no
-dente escolhido d'entre os Eleitores; e apurados' anno de 1822 - e se guardará no archivo da Ca'por "Votos pelo Secretario e Escrutinadores, será 'mara.
publicado o que reunir a pluralidade, do que se
10. ' ACamara, os Deputados, Eleitores e cirfará acta ou termo formal com as d!l,'idas expli- cunstantes dirigir-se-hão á Igreja principal, onde
cações. Tomando o no"Vo Presidente posse, o que se cantará solemne Te-Deum ii expensa da messerá em acto successivo, retiJ'ar-se-ha o collegio ma Camara.
eleitoral.
Paço, 19 de Junho de 1822.-José Bonifacio
4. No dia seguinte, reunido e presidido o col- de Andrade c Silva.
legio eleitoral, darúõ as Commissões conta do
que acharúõ nos diplomas. Ha"endo duvidas sobre elles ( ou qualquer outro objecto), seráõ deciPORT ARU. DE 24 DE JUNHO.
'didas pelo Presidente, Secretario, Escrutinadores
lIlanuscripto autbentico.
e Eleitores; e a decisão he tel'minante. Aehandose, porém, legaes, dirigir-se-ha todo o collegio á
Sendo, nas actuaes circunstancias indispensaIgreja Parochial, onde se celebrará ( pela maior
dignidade ecclesiastica) missa soleUlne do E.~pi "Vel conhecer escrupulosamente as pessoas que se
rito Santo, e Orador mais acreditado (que não "Votão com sinceros sentimentos a favor da causa
se poderú escnsar), fará hum diseul'so analogo sagrada da união e independencia do Reino do
ás o::ireunstancias, sendo as despezas como no ãrt. Brazil, pelos quaes se tornarúõ mais dignas de
qualquer emprego publico; manda Sua A.lteza
6 do cap. 5.°
5. Terminada a ceremonia, tornaráõ ao lugar Real o Principe Hegente, pela Secretaria de Estado ajuntamento, e repetindo-se a leitura dos cap. do dos Negocios do Heino, que na Junta da Fa4° e 5°, e feita a pergunta do § 4, cap. 2°, proce- zen da dos Arsenaes do Exercito, Fabricas, e Funderáõ a eleição dos Deputados, sendo ella feita dições, quando tiver de consultar sobre a justiça
por cedulas indh'idllaes, assignada pelo votante, de qualquer pertenção, in forme tambem sobre a
e tantas vezes repetidas, quantos forem os Vepu- adhezão do pertendente á referida causa da união
tados que deve dar a provincia; publicando o PJ'e- e independenc.ba deste Reino. Palacio do Rio de
sidente o nome daquelle que obtiver a pluralida- Janeiro, "m 24 de Junho de 1822. - José Bonide, c formando o Secretario a necessaria relação, facio de Andrada e Silva. -Acha-se no Liv. 4° de
em que lançará o nome do eleito e os TOtOS que Reg. de Portarias di1'igidas li Junta do A"senal dI}
Exercito, Fabricas e Fundições, a fl. I 10 V.
teve.
6. Preenchido o numero, e verificadas pelo
coUegio eleitoral as qualidades exigida:. no § 2 do
PROViSÃO DE 27 DE JUNHO.
cap, 4·, formará o Secretario o termo da eleição
e circunstancias que a acompanhál'ão; delles se
Manulcripto aulbentico.
cxtrahirúõ tluas copias, huma das quaes será remellida á Secretaria de Estado dos Negocios do
D. Pedro de Alcantara, Principe Regente do
Brazil, e outra fechada c seBada ú Camara da Ca- Reino Unido de Portugal Brazil c Algarves, etc.
pital, levando inclusa a relação dos Deputados Faço saber a vós, Franci~co Xavier Conrado,
que sahirão eleitos naquelIe Districto, com o nu- Conselheiro de Guerra Governador das Armas
mero dos "otos que teve, em frente do seu nome. desta Côrte e Provincia, que, querendo dar hum
Este termo c relação será assignado por todo o mais particular distinctivo aos Sargentos da tropa da primeira c segl;lllda linha, em consideração
collegio, que desde logo fica dissol vido.
,. Recebidas pela Camara da Capital da Pro- á naturesa do serviço a que taes officiaes inferío'Vinda todas as remessas dos ditrerentes DistrictQs, 'res são destinados: hei por bem permiUir-Ibes o
marcará por editaes o dia e hora em que proce- uz.o da banda sobre as fardas, semelhante ús que
derá á apuração das ditrerentes nomeações; e nes-' 'trazem os Offieiaes de patente, com a ditrerença,
se dia, em presença dos Eleitore!\ da Capital, dós porém, que de,'eráõ ser feitas t.()das :l.e lã em 'Y~z
homens bons e do 1'0"0, abrirá as cartas, fazendo de o serem de retroz de seda e'fio de prata,ol'lft'a
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se dITo éofifu direm'com':rquellas de que mão os
'Ve' O me,smo augusto"Senhor por'b~m;e por decreto de 19 de Maio do anno proxiOlo passado,
respectivos OIDciaes de- palente', cumpri-o aSslm
mandado cumprir a essa Junta, por provisão rio
na palte que vos tocar, expedin do para esse effeit.o as orde~s neeessarias. O Prindipe Reg nte o 15 de J unho do mesmo anno~, nomear a l\1anoel
mandou pelos Comelbekos de Guerra abaixo as-' de' Sala's Pa"ia Puchcco, pnra o referido logal' de
Signa'dos, ambos tIo Oonselho de 'Sua i\'la/jestade.' Contador cm attenção ao seu bom seniço prestaJosé Rebello de Sçuza PereÍl'a a lez no Rio d~Ja do na' Contador.ia da Junta da Fazenda da Pro"incia de Sabta Catharina, e haver sido nomeado'
Jieiro, aos Q,dd mez de Jun110 de 1822. -Joao
Contador pará a Junta da Fazenda mandada crear
V,alentim de Fada de Souza Lobato, a fiz escrê\'er
e subscrevi. ~ José de Oliveira Barboza. - A:le- , cm Sergipe d'El-Rei, cuja creação se não "erifiiandre Eliso Porteli. -Acha·se 110 Archivo elo Con-' cou, ao qual Pavia mandarú essa Junta immedia~etho Súpremo MUitar, - •
.
tamelúe dar poso e effecti "a, como lhe foi ordenado, cascl ainda as 'im o não tenha cll.mprido. Quanto aos mais empregados 011 lugarcs de qtle a Junta
PORT ARIA DE. 28 DE JUNHO.
tlú é'OIita ter prócedido á crea.ão e provimentos,
julg.a Sua Alteza Real, não deliberar por ora solIIaouscripto aulhcntico.
bl'ea sua ou não snbsistencia. Finalmenle, pelo
O Prov'euor da Ca a. da Moeda fique na int~lIi que respeita ao systerria mandarlo adoptar pela
gen~ia de que o laboratorio da mesma casa deJunta, de se conlinnarem a escriptlll'al":lOs livro
'Verá pl'incipiar ás 7 llOras da manbã e a acabar ás
da exl;ncta Provedoria as transacções da Fazenda
2 da tarcIe, fiGando derrogada a ol'dem v,ocãl· que
Publica dessa Provincia; Sua Allc7.a Real tle alhe dei na scmana passada, pOI' não ser cOln-eprô,'ando tal disposiçãp, o.'c1P.ná, flue a Junta
niente ba presente estação, Rio de Jáb'eil'o, 28 de
mande immed.i:Jtamenlc salrlal' e fechar todas as
Junho de 1822. - Caetano Pinto de Mil'anrla 'Moncontas escriptul'adas naquelles lil'l'os até o motenegro . ..,......Exlmhidrt úo Lj,v. Iode Reg. de Por'tamento da sua installação, formando-se de totlos
"ias a fi, 1 2 I V.
hu'm balanço que serú remetlido a cste Thesoul'o,
ê passando os saldos da rcceita ao lil'l'o tlel1a, e
I'
das 'máis contas parciaes a novas conta que sel'ão
PR'OVISÃO DE 3 DE JULHO.
abel'tas "nos rGspecti';os IiHos que ae'\'em senil'
, Maouscripto anlhcutíco.
eoni a Janta'. O que se participa ú mesma Junta
para sua devida inlelligencia e perfeita execução,
Caetan.o Pinto de ,l\liranda Montenegro, etc.
da'ndo conta de assim o haver cumprido, Amaro
faço sabeI' Ú Junta ua Fazenda Pnbliça da Provin- Velho da Silva Bitancoul't a fez no Rio de Janeiro,
cia do Rio Gra.nde do "ol'te, que, sendo prezente
em 5 ue Jnlho de J 822. -João Carlos Corl'êa
ao Príncipe Regente o o,mcio da mesma .J unta,
Lemos, no impedimento do Contador Geral a fez
'de 26 de Setembro doJ~nno proximo passado,
escrever, - Caetano Pinto de Miranda l\lonteçm quI' dá conta\la sua í\lstallação e nomeações
ncgl'o. - Extmhieta do Li!;. de Reg, de Ordens exa que pl'ocedeu para os I)lgares de ThesolJl'cil'o pedidas á JUllta ela Fazenda elo Rio Gr'allde elo NorGeral, Contadol' e outros ohjectos ele sel! exp~ te a fi, 10.
cliente, pedindo de tudo a real apPl'o\'ação: ha
sua Alteza Real por bem, conformando-se com o
PROVISÃ.O DE 3 DE JULHO.
que a este respé!to lhe foi prezente nas informaMaouscl'ípto aulhcolico.
ções a ql!e se procedeu, ê dellois 8e ouvidos os
Desembal'g,adores, PI:ocura'dor da Faz~nrla e FisCaetano Pinto de .Miranda 1\lonlencgl'o, etc.
cal da mesm a; mandar declarar ú Junta, que a
Facô ~abel' ú Junta da Fazenrla Publica da Pronomeação de João Alvares de Quintal, he insuli- "i~cia de Pernambuco 'que, sendo presenle, pela
sistente, 'não só por se 'oppôr ás uisposições liUel\lesa do Thesoul'o Publico, ú Sua Alte?a Re:l1 O
raes da carta regia da~creação lIa lUesma Junta a Principe Regente a conta da mesma J unta, de 24
~al re~péito, a '~im na parte que dispÔ,; que o lu- de o"\'embl'o do anno pl'oximo pa ado, a resgar de Alrnoxal'ire seja conferido a hum dos The- peito das propina, dos c'ontl'actos que recebeu o
soureil'os p:,rticulares de)la, como porque o menex-Governador e Capitão General, na qualidade
cionado Quintal, tendo ~el'vido de Almoxaril'e da
de'Presidente, em conformidadc da pro"i ão de 2
extincta PI'0"e~9ria, não consta ...ãnua que tenha
de Janeiro do dito anno, sobre a (ll1UI conta, depois
prestado as slias.conta5, ao quea Junta- o devel'ú
de se b ;:,·érern aS infompçõe necessarias, houve o
obJ'i~ár i'rnmed ir. tarncntc, I'cmeltcn do-as,depois de
mesmo 1\:0ISl!sto Senllql' por bp.m,manllal' (}eelaral'
t<lOiad'us e: d'e haver de tudo aado.vista ao Procuii sobredita J unta que a propina pertencente ao Goradol' da 'Corôa c 'Fazenda, a este Thesouro P.ublivernador deye entrar no cofre da Fazenda r aco-, para que, sendo examinàdas" se lhe passe qui- cional, não pOltendo a provisão de ~ de Jan~iro
taçlio g-erál na ('(u'ma da lei c ,:éU'i111entos, proee- , de 1821 derogal' a carta regia de 18 cle Janeiro de
, ôen~o 'a Junta a nomear p:!,ra Thesou reiro e AI1790 (+). esta intelligenda fic~Tú a Junta para
,
múxaril'e.pl:: 'sllas.idon as. E oulrQ sim" que a no- ,
U
•
m,eaváo. de. 'AgOStill,hllJ Leil~o' de ~Klm'eida p'ara
.. C') Seriho~.,...".P.or aviso da SeCJlctaria de ,Estado dlls
eO:litador, he'1gtioln\e(jte ii1 uH isteutf:,'p0.l' qübn- Ncgo.cil)~
do 1Jrazil" de lU. dc' Ab,fil de .lh'S, mandou
~P:, 9 prÇl,vimen,ro :~c' t~tl' , rr res, 's'ct\dp;"co~olit~, Vus~a' ~bgest~derelU'cHe~ a e»tê Co'nselfi? pa'ra se co09ultar com él1'cito,o tllqoerimeDto de Venaocio,Joac Lrsboa
pr.i~:l1 v,o. d u~ iO)mediarare real ó!1mea;:ão :.11OU-'
68
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ANN:O UE.. 1822•.

seu gorerno. Cqrlos José (:oelho a fez,no Rio de
Janeiro, em:; de Julho de .822. -'oão Cllrlqs

Corrêa Lemos, no'impedimento do Contador Ge ,
ral, a (eZ" escrever. - Ca,etano Pinto I de Mirandll"

C.', do theor seguintel-Senbor.-Dizem Venancio
José Lis1)oa e C.' que, achando-se em praça do Conselbo
da Fazenda o .cpntr:tcto dos novos impostos, creadoll
por alvara de 2-0 dOe Outubro de 1812, e estando os sup.P?cantes habilitados, informando-se das condições estipuladas" lhés l'oi.declarado peio Correto'r que se seguiiio a8
mesmas d contracto findo, c'que as pi'opinas erão as mesmas, e persuadidos os suppHcantes clesta declaração, que
foi l"'ita em plena praç~, e perante coucurso de pe.soas
tambem babilitada " fizCl'ão' a sua arrematação, excedendo a do triennio findo 1 í: 100;fl> rs" pOI't'lm, requerençl.o os
supplicantcs a sua carta dc ~rrem.atação, tem-lhes &ido
deu gada por falta ~e pagamento, de proginas; os suppli.
cautes 1ll0stl'Úrão que havião pago as mesmas qne se pagárão no tricnnio findo, mas tiverão o despacho que pugas·
sem as outJ'as, e qnerendo os supplicantes sabcr quaes
erão, lhes foi respondido que soubesse do Real Er31'io, aonde tambem se não lhes declarou cous 1 alguma, de sorte
qne o ~upplicantes andão em elfectiva dili~encia sem
saberem qu:tes sejão, e sem se lhes decla,'ar. Eutl'etantu,
Senhor, se nos coutrllétos da Real ,Fazenda são as condições e a boa,fé l';i.Q recomooendadas, parece não haver jnstiça em se sobrecanegar a sua alTem atação com pr,opi,
nas não estipuladas, e com tanta injustiça que nem se
declara o que querem para o. supplicantes satisfazerem ou
requerel-el1l, nem se lhe. passa o titulu para haverem dos
colleetados a qnem devem; e entretanto que sãu ohrigados aos pagamentos, e porque se deve dar providencia
para que eesse,m c!uviaas de õemclhante natureza, e se restitua O contracto á boa fé com que roi arrématado; pedem
a Vossa lI1agestade se digne mandar passar aos supplican.
tes O cu titulo, visto terem pa~o as propin.as do ultimo
contracto, como mo trão pelos documentos juntos, R. 111.
Mandou o Con.elho ajuntar os mais papeis respectivos a este negocio, e que inl'ormasse o Conselheiro e Escrivão da Fazenda, o qoal informou pela maneira seguin~e: - Se-nbor. - Os oontractaçlllres do imposto a favor dp
Barco do Bl'azil, '}'enaneio José Cisboa e C.n, tem representado a Vossa Mage~tade na supplica junta o embanç9
em que se achão de obrei' o cbmpetente alvará de correr
com o mesmo oontracto, pela generalidade com que se
estipulou a segnuda condição deHe a respeito do pagaQ'lento de propit)as, não se Ibes explicando neste ~onselho
qunes ellas sejão, nem no Real El'ario, para on~e se dirigio n quest:,o, resultando deste embaraço o inconve.niente de se, em obrigados aos pagamentos do preço da dita
renda, sem deli as poderem percQber cousa alguma por
falta de titulo legitimo; e be sobre este assumpto que
'Vossa lI1ageslado se di~nou mandar que eu inl'orme. Dos
papeis juntos consta que os ditos conlractado"es arrematárão a mencionada renda ,em 16 de Janoiro do corrente
anno, trmpo cm que Vossa l\~agestade j;\ havia declarad\l
em resolução de consulta, feita por este Tribunal sobre
n reque"imento de José Joaquim de A.Imeida, tomada a
9 do mesmo mez, que na generalidade com que se ha\'ia
estipulado com este o pagamento das propinas no cout'nacto do imposto sobre os hotequins e tabernas Se comprehendião todas as que elfectivamcute pagavão os mais con·
tractos desta próvincia. Daqui resultou que,requerenôo
os supplical'\tes o sen alvará de correr com a certidão de
haverem a propina da obra pia, 'se lhe ordenou, por desEacho de 13 de Março destellnno, aqui junto, que satisfizessem as mais conforme a dita real resolução, sem que, com.
tudo s lhe explicasse quaes er30 as mesmas propinas do
que se queixão os supplicante , assim eomo de se Ibes não
declarar no Real Erario qual era o seu deoito a este respeito, a fim, de satisfazerem ou requererem. E porque,
nesta pal'te parece que os snpplicantes são assistidos de razão, compre desenvolver Onegocio no que lhes respeita
para ossa Mag stade deliberar. fie cOllstante neste Tribunal, porque mais de bum a vez tenbo representado a
Vos a 1I1agestade que as ordens regias particulares que re~
gulárão de preterito a administração e arrecadação da
Real Fazenda desta Provincia, no tempo da extinetas Pro.,edol'Ía e Junta da FaZ/'uda, fieárão em guarda e Tecnto
na casa do Real Brario. Entre ostas.devem existir as que
regulárão as propinas nos antigos contractos das rendas

reaes desta Provincia; mas quaes eUas sejão especificamente, nem o coma se compu tão não consta nesta repartição. Daqui vem que, em todos o~ contractos J;).ovos, cu'
jas condições se tem organisado neste Con~elho, sempre
se tem estipulado geuel'Ícamente a respeito do pagamento
de taes propinas, cujo eompnto se liquida é exige no Real
....Erario, onde se debita o eontr'actador por tudo O qne deve, na conformidade da,q condições de cada hum dos con
tractos que o Corretor da Fazenda apresenta na Mesa do
mesmo Era"io, na conlormidade da lei. Se he, portanto,
verdadeira a representação dus supplicantes de lhes não
declararem naquelIa repartição a quahtia que devem de
propinas pelo contracto que al'Tematárão, estão nas circunstancias de Vossa Magestade mandar providenciar a
semelhante respeito, porque abi sómente he que eHes podem liquidar este assuD1pto, constando ali de mais a real
resoluçãu de Vossa Magestade, de 9 de Janeiro d,este anno, aciroa cit~da, e que lljunto no proprio original, por se
haveç remetlido de ofieio ãqueHa estação, na eo,nformidade do despaclLO -deste Tribunal de 16 de Jaueil'O, que
a mandou cumpri-r. Nem obstava para O dito elfeito cjue
O pagamento das propinas ditas se deva faz.er no cOfre
da J \10 ta do Haneo do Brazil, e não na 'l'hesouraria da
Real Erario immediatamente, porque he visto que a dif·
ferença de receita por diversa estação não muda a natu·
reza da divida sendo certo que as condições deste eontrac.to forão remetlidas como as de todos os mais ao Real
Erario, e que na sua conformidade se deve ter debitado li·
quidamente o col're do Banco por toda a receita dos proventos do dito contra9to, on'seja do preço principal, ou
das propinas que lhe .ão respectivas. l,to pelo que pertence ao embaraço do alvará de correr, que he mister
expedir-se aos supplicantes para entrarem na arrecadação
do seu contracto. Pelo que toca a deverem ser isentos das
pro~inas, por não lhes ter sido feita declaração especifica
dellas; Vossa lI1a~esdde, á vista dos papeis juntos, podierá deliberar. Rio, 6 de Maio de 18,8. - O Cnnselheiro' e Escrivão da Fazenda, José Joaquim de Souza
Lobato.
E dando·se vista ao De~cmbargador Procurador da Fazenda, respondeu: - Não he sincero o presente reqneriment I dos supplicantes, quando dizem na sua segunda
parte que, tenclu pago as propinas por este contracto, que
se p3'7ál'ão, no triennio fiudo. e sendo or<;1enado, apesllll
disso ~ pelo Con,selho q.ue pagassem os snl pIicantes as outras que I'estavão, uem nu Cunselho, nem no Real Erario
se declarára quaes elIas são, como se fazia necessario, ou
para pauarem, ou para requererem, de maneira que ano
dando ~i meslflos sUl~plieantt:s em elfectiva diligencia,
nem sabem, nem se declara quaes ellas são. Be manifesto e contrario á vista do despacho do Conselho, proferido
em 13 de lIfarço proximo passado, no antecedente reque·
rimento dos mesmos supplicantes, sendo cu previamente
ouvido sobre elle, em cnjo despacho se determinou, em
eonl'ormidade do meu oficio ali escripto; que mostrassem
pauas todas as propinas que eostumão pagar os outros eontra"ctadures das rendas reaes de l'a Côrte e sua ProviDcia,
compntadas pelo preço priucipal deste contracto, na fórma estipulada na segunda condição d'o me~mo eontraçto,
e declarada na real resolução de 9 de J an,e,ro do corrente
anno, tomada cm consulta de te Conselho, que be identicamente a mesmâ que vem aqui junta.
Estando assim demonstrada a falta de sinceridade com
que se acha concebida a segunda parte do presente reque·
rimento, a vista do mencionado despacho deI:; de Março
do proltÍmo pas ado; he tambem evidente a injustiça d.a
primeira parte do mesmo requerimento, qu~ndo se que~'
xão de se exigir o pagamento das outras pr.oplpas dos an!lgos contractos, pom o alfectado pretexJo de qu: selJ1~s nao
declarou essa obrigação no acto da arremataçaó,. p.OIS que.
por eHes mesmos foi estipuladu na seg-unda &ondlç~o deste contraoto, aqui juuta, cm que se fnn?"a o menCIonado
despacho de .3 de Março:- Que pagaráo em tempo co~
petente as propinall de buw por oento para ~ obra pIa,
e as mais que costumão pagar os o?,tr?ll rendeIros das renda's reaes désta Côrte e ana ProvlOcla, computadas. pelo preço principal do dito contracto.-Nestas 'lJireuner
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Coll. ptaz.

Considerando a necessidaÇle que ha de faoiLita
o expediente dos multiplicados negoc~os que pezão'sobre a Secre'taria de Estadp dos ~egocio, do,
Reino: hei Eor bem, com 'o parecer do meu Con~
selho de Esta'do, I applicar a este Reino do B,'azil,
p'or ser mui conforr.p,e com as açtuaes c,ircunstancias delle"a,clisposição, ço decreto de 18 de A.g9sto,
do anno proximo passado, das Côrtes de PortlJgal,
e crear 110ma Secretaria de Estado, d,Q,s Negocios
da Justiça, á qual pertencerá a ex'pc~icão de todos os negocios des.ignados nos §§ 5 e 6 d,o men~ionado d'ecreto, ficando p.ertencén'do em todo o
seu vigor ú Secretaria rie Estado dos Negocios do
Reino, os §§ 2, ~,e 4 delle. José Bonifacio d~,
Andrada e Silva, ·etc. Paço, em 5 de Ju]]~o çle1
1822, - Com a rubrica de Sua Alteza Real o1
Pri~cipe Regente, -JoséBonifacio' de Andrada e
I

Silva.

I
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Manuscripto authenticb.

,

- D. P'edro de Alcantara, Principe n:egente do
R,eino Unido de POI'tugal, Brazil e. Algarves, etc.
Faço"saber a v6s, Governo Provisorio da Provincia de Mato Grosso, que,·sendo vistos na Mesa do
Desemb'argo do Paço oS olicios do Ouvidor da
mesma Comarca, o Desembarga\lor Antonio José
de Carvalho Chaves, em que aUegava os motivos
porque hão havia t0mádo pósse daquelle lugar de
Ouvidor na Cidade de ~1a~0 Grosso, mas sim na
outra Cidade de Cuyabá, nem tão pouco pruce-

rs !I2:'

dido a 'tÍI:ar'a Têsidéncia d:o 'seu an~ecesso.' o Desembargador José F1tancisco Lca~,le n'outras diUgenéias de que se acha va enCál'l'egado; sobre 0Uja.materia. mandei ouvir e Desembarg1iclor Procuradl'lr âa Corôa e Fazenda: hei por' bem ae~ermi
nar-vos façais, quanto 'antes passar o mesm'o Ou'
vidor, AO'!Oinio José de Carvalho (i;hav " á dita
Cidade de MaLo Grosso, cabeça da refel'ida Comarca, não só pára ratifioar a pos e do dito lugar
àe Ou v.idar qoe tomou incompetentemente na outl'a Oidade de Cuyab:., mas tambem' paro't'irar a
residencia do dito seu aoteces bl', como Ih'c está
ordenado; faze'r'·a coo petente correcção n'a' fórma da lei, e oumprir ootras diligencias de que se
achava encarregado a bem da admioistraÇmo pu'blica e das partes il'lteressadas;' de approvando,
por~anfto,· o abuso que houve em tomaI' eUe a posse do mencionado lu~ar fóra da cabeça dã Cá'"
marca, 'póis érUe o ex-Govel~nador e Capitão General, que para'isso o <lllto'tison pOI' meio da p~r
t-aria e offiaio' de 25 de Setembl'o de 1820, não
tinha autoridade l'Iem,podel' pa a alterar a di posição da lei; o que se torna muito fi, is iGt.)leravel ~m r.azão de nà') ter comparecido o mesmo
Ouvidor na referida cabeça 'da Comarca desde então até o presente, tondo decorrido o espaço. de
quasi dous annos. E vos réeommentlo que façais
rClgistar esta minha real ordem em todas as Camaras dessa Provincia,' para'qtle'oonste como assim o houve'por bem, O Pr'incip'e Regente o'mandou pelos ~1inistros' abllixó assi,gnados, do Conselhe de Suá Magestac1e e' seus De embarga lores
do Paço. Henriqué Ana tacio de Novaes a fez no
Rio de Janeiro, aos6 de Julho de 18H.-José
Caetano de A nc1raçle Pinto a fez escreveI', - João
19nacio da Cunba. - Lucas An'tonjo Monteiro de
Barros.
PROVISÃO DE

10

Manuscripto
tancias fica sendo igualmente evidente que se deve
excusar o presente requel'imento, cm todas as suas partes,'
não se devendo metter novamente cm qU06tão huma materia já plenamente discutida e decidida na consulta junta'
sobre esta tpesJDa mateJ'ia, a qual faz regra geral par.a. es·
te e outros casos semelhantes conçernentes ao pagamento das referidas propinas. Quanto, porém, á indivi·
duaçãd de cada hum a dessas p"opiuas, tinhão os supplican.
tes salvo O roei(l de requere,' por certidão passada no Real
Erario essa individnação, sendo muito necessario que,'
pelo mesmo Real Erario se remettão, ao menos por copia
authentica, todas as ordens regias dirigidas á e:<tincta Jun·
ta da Fazenda p .ra o estabelecimento, regulação e a'Tecadação de taes prupinas, como pretende o Conselheiro Es·
cci"l(ão da Fazenda ne~ta sua informaÇ:ão. Deve·se, portanto, consultar á Sua l\1agestade nesla conformidade, subindo com est'a consulta "(lutra já resol\'ida, de que se
faz menção para melhor conhecimento deste negocio. O
que tudo sendo visto, parece dO Conselho o mesmo que
ao Desembar~ador Procu.rador da Fazenda, com quem se
conforma. Rio, 25 de Maio de 18t8,-Barão' de Santo
Amaro. - Antouio José da França e Horta, - Antonio
Lui" Pereira daClÍnha.-Francisuo Baptista Rodrigues.
- Dr. Francisco Xavier d3> Silva Cabral. - Dr. Luiz Tbo·
maz Navacro de Campos.
- Resolução. ~ aomo pareêe, e darei as ordens necessa·
rias que o Conselho pede. I:'alacio da Boa Vis ta, 3 de J unho de L8.8, -Com a rubric:í,d'EI·Rei. - Ácha,s8 a (l. 31
"-'a 340 du Liv. 3 d8 Re;. ds Consultas do Con.<olho da Fa,
:unda, actualmcma no CartDrio do Tilesouro Nacional.
1
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au~hentioo,

Caetano Pioto de Miranda ~10ntenegro, etc.
Faço saber á Junta da Fazenda Publica da Prov,incia do eeará, que ~ havendo S'lia Alteza Real
'o Pdncipe Regente augmerltallo a Gongrua do
Vjgario da Freguc'Lia da Villa da FOl'tale1ía em
5o:jj) réis" para ficar peroebendo annualmente
100;fJ:J réi'S: ha o mesmo Senhor pOl' bem, qoc e
pagoe annúalmente ao actual Vigario o Padl'e'Antonio José 1\1.ol'eil'a· a mencionada quaetia, tudo
na conformidade do alv-al'á do 'referido aogmento,
abrindo-~e pal'a o dito fim o assento necessario.
Fil'mino Herculano de Bllito a fez no Rio Ue Janeir@, em 10 de Julho de 1822.-João Carlos
Corrêa de Lemos, no impenimellto do Contador
Gel'al a fez escrever. -Caetano Pinto de Mirandá
Monténegl'o. - Ea;trlLhiJa do Civ. de Reg. de Ordens eipediclas á ,Junta. da Fa.zeuda do Ceal'd' a {l. 10.
PORTARIA. DE
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CoU. Braz.

Achando-se' os corpes de primei~a li.nha desta
Côrte ainda no ,estado incnmpleto das pt'~ças de68**

tel'minadas pelo no"iss:imó decteto de " de Maio
de te anno, cujo preenchirne.nto he. inrlispensav,el, tanto pelo crescido .serviço da guarnição,
como pela segurança e clefeza da Provincia,. serri:
que bastassem as sua ves disposições do decreto
de 50 de Janeiro; e reconhecendo por tanto o
Prineipe Regente a necessi:iade de hum mais ac. tivo recrutamento, que, sem detrimento das ar.:tes e na"egação. eommer.cio e agl'icultura, fontes da prospe.-idade publica, comprehenda oS individuos que pOl' nenhuma publica occupação ou
legal industria, üveiros de criminosa occiosídade, só lhes servem de impedimento; manda, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
que o 'Tenente General .Joaquim Xavier Curado,
&o"ernador das Armas da Côrte e Provincia, expeça logo as mais terminantes ordens ao Brigadeiro Commandante da Guarda da Policia e Commandantes dos districtos da Provincia, para procederem ao I'ecrutamento, aquelle na Cidade e
suburbios, e estes nos seus wstrietos, remettendo-lhes para seu goverrto as instrucções inclusas,
assignadas pelo Official ~laior da rel"ericla Secret.dria de E ·tado, Antonio Pimentel do Vabo ;-por
cuja liltc\',l1 execução lhes imcumbe a mais estricta responsabilidade. mandanqo' primeiro nes~a
Côrte fazer constar por editos affixadÇls em todos
os lugares publico~ o primeiro artigo das instrucções, bem como em todos os districto da Provincia, a fim de que seja manifesto, '(ue Sua Alteza Real prel"ej'e os meios de hrandura e suavidade >is nece~sarias medidas de rigor, Paço, em
10 de Julho de 18~2. - Luiz Pereira da Nobrega
de Souza Coutinho.
que Sua Alteza Real manda pela Secretaria de Estado dos Negaéios dcc Guerra, remettel'
ao Tenente Genel'al Goventador das Armas desta
Côrte e PI'otincia, Joaquim Xaviel' CUl"ado, para
na con{ol'1nirlade deltas ,~e pl'oceder ao recrutamento nesta mesma Côrte e nos districtls da Provincia, senclo enviados aos l'e,~pectivos Commanciante&
pal'a SCI~ governo.

INSTRUCÇÕES

1. o Sua Alte'za Real ha por bem amplia!' por
maio 110m mez a di posi.ção do decréto de 50 de
Janei!'o deste aono, pOI'que concede scrvi!'em só·mente poi' 5 annos os individuos que sentarem
pcaça voluntariamente oos co!'pos de primei!'a linha; este praso ser!. contado desde o dia do affixameoto dos editos;ou na Côrte ou nos districto , cujos Commandante', devel'~lõ parlicipar ao
QUl1rtel General o dia em que os allixa!'em.
2. o Concluido o determinado prazo, procederse-ha logo ao recrutamentq, no qual serão comprehendidos os individuos das classes abaixo declarada .
5. o Ficão sugeitos ao l'eCl'utamento todos os
110mens brancos so1tei!'os e ainda pardo libertos
de idade ue 18 a 55 annos, que não ti verem a seu
fa vor as excepções de que logo se tratarú..
4. o Os caixeiros de 10)l1s de bebidas e tarbernas endo solteil'os, .e de ~qiJ c até 55 annos.
5.· O~ !fliliciano impropriamente alistados e
que não estiverem fardado'§, 'ou não subsistirem
..
.
de buma honeStá é legal industria.

. 6.°' lSão ,isentos ao recruta'mento ·'os hómêos
casados; o irmão de orllíos qUil tiver a scu''Cargo
a subsistencia e educação delles; o filho (mico de
la\'l'ador, ou hUf!I á sua escolha quando houver
mais de hum, culti"ando tenas ou proprias ou
•
aforadas ou arrendadas. !
,.' O artigo acima se estende do me,smo modo
ao 'filho unico de ,'iuvas.
'
, 8. o São tambem isemptos o féitor ou adminis 2
trador de fazenda com mais de seis escravoll,'óu
plantação, ou de criação
de olaria.
•
9, o Os tropeiras, boiadeiros, os mestl'es de 01'- '
ficios COQ'l loja aberta, pedreiros, carpinteh'os,
canteiros, pescadores de qualquer discrição, huma ,'ez qu'e exercitem 'os seus officios effecti"amente e teohão bom comportamento.
lO. o Na dito arligo ficão comprehendidos os
mais officios fab'J'ís debaixo da condição desigoada; igualmente em cada cocheira pnblica não po;
derú haver mais de oito holieiros, conforme o
numero das seges que tiyefem.; nas casas dos par,.
ticulal'cs que ti"erem mais de duas seges, dous; e
hum nos dns que ti verem de huma até duas; e ã
fim de que não haja nisso abuso, o Intend~nte
Geral ua Policia mandará logo fazer hum alistamento geral dos bolieiros das cpcheiras publicas,
e passaI' aos que forem comprehendidos hum certificado que "alcrá em quaoto elles esti "erem no
seniço das ditas cocheiras; os moços das cocheiras de cavallos de aluguel não são comprehendidos na presente isençü o.
1).0 Os marinheiros, grumetes e moços que se
acharem embarcados !lU matt'iculados; os arraelj
elfectivos ,de barcos de conduzir mantimentos ou
outros g'eneros.
.
12. o Ficão iseutos tambem do recrutamento
nas casas de commercio de gl'osso trato tres caixeiros, nas de segunda ordem dous, nas de pequena hum.
.
15. o Esta isenção acima será igualmente applicada em toda a sua extenção ús casas de çommereio esl1'angeiras.
14. o Todos"os estudante que apresentarem attestados dos respecti"os prol'cssl)res, que certifiquem a sua applicação e apl'oveitamento.
,
15. o Os Cpmmandantes dos dislrictos irão remettcndo ao Quartel General successivamente os
recrutas que se forem apurando, aç:0O!pallhados
(le competente escolta para sua guarrla , sem que
jámais empreguem correntes·, algemas úu manilhas,
. 16.· Os recrutas virão acompanhados de duas
Irelações indicativas de suas circunstancias, e assjgnadas' pelos respectivos Commandalltcs dos
distl'iclos, hu ma para a Se.cretaria de Estado da
Guerra e outra entregue no Quarte! General, e
nesta declaração o dia em que as escoHas partem
do de lricto.
, 17, o A cada huma das praças de que se compo".
zel' a escolta, se abonarú pela The~ouraria Geral
das TI·opas ç1a CÔ(lc 80 réis diarios, costados desde o dia em que ~ahirem do~ tlistritos até aquelle
eJl'l, que a elles regressar;.em, á ,·ista.do seu itinerario pelo qual se farú a conta na mesma Thezpuraria Geral das Tropas, leva'ndo o vista do Q prtel

ou
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Oeneral" Os recrutas, porém, serão tambem
abonados de 60 réis diarios, até ao dia de sua
apresentação no Qu,lI'tel General.
,IS. ° F,eito o recrutamento para a primeira linha, procederáõ jmmediatamente os Commandantes de districtos a hum exacto alistamento sem
excepção ue pessoa, de todos os iodi viduos dispensados do recrutamento: formalisaráõ duas relações nominaes e declaralorias das posses, eircunslancias e idades; hllma, dos que. devem ser':.ir na segunda linha, e outra dos que estão em
circunstancias de passarem para as orrIenauças, e
aSl'emetterltõ a Secretaria de Estado da Guerra,
para que sendo approvadas se expeção as ordens
para se lhes fal,er os convenienLes assentos de pra~as. Secretaria de Estado, 10 de Julho de 1822.
.- Antonio Pimentel do Vabo.
nEsoLuçio DE
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lIlanuscripto authentico.

SenhOI·. - Por nortaria de 4 de Maio dI) corl'ente anno ,.exped"ida pela Secretaria de Estado
des Negocios da Guerra, mandou Vossa Alteza
Real que esta Junt· di,l Fazenda dos Al'senaes do
Exercito, Fabric s e Fundições consulLasse, com
elfeito, 6 que parecesse sobre o requerimento de
Joaquim Gonçalves Ledo, primeiro ESCI'ipturario
da Contadoria do Arsenal do Exen~ito. Expoem
o supplicanle que, a:lhando-se empl'egaodo na mesma Cootadoriade6de a installação desla Junta, desempenhando em todo este tempo com assiduidade, prestimo e honra, não só as funções .inherentes ao seu lugar, mas até servindo cumulativamente e em dive~sas épocas o emprego interino de primeiro OfficiaI da Secretaria da mesma
Junta, e de Escrivão da Thesouraria, nas occasiões de impedimento dos que os servião, sem
que por isso recebesse, nem maior ordenado que
o que tinha, nem alguma outra gratificação que o
indcmnisasse de tae' trabalbos extraordinarios,
como pro,ava pelos seis documeqtos. que apresenLa; via cheio dc magoa que, apesar de se ter
conduzido desta maneira, apenas goza o ordenado de 400:tf; 1'5. por anno, arbilrado .no momento da cl;eação do Tribunal aos primeiros officiaes;
ao mesmo passo que Manocl José Barboza da
Lomba, tendo sido Official da mesma Contadoria, se achava graduado Contador pela resolução
de consulta, de 2 de Março de 18.8, com o ordenado de 800:tt> rs.,. que lhe forão concedidos com
o fundamento de igualdade com o qne percebem
os primeiros Oillciaes das Contadoria do Thesouro Publico, e que ultimamenLe fôra condecorado com a mercê de Deputado sub tituto do Contador actual, pela resolução de consulta de 20 de
l\larço de lS21, :lCcrc cendo a tudo isto a desigualdade que se encontra entre a conducta do
supplicante que se esmera em bem de empenhar
os seus de:reres, e a daquelle CC'ntador Graduado,
que, não obstante achar~se assim disLinguido e
agraciado, não apparec~, ha tres annos, nesta
C.ontadoria, e nem mesmo na Junta, depois que
foi promovido
a Deputadl) substituto, como pro,

'va pelo documento pum el'o I, C qne não seneto
·de 'razão que o empregado ocioso seja mais favorecido que o que está cm exerci cio activo dos
seu deveres, ainda mesmo suppondo que, por
verdaâeira molestia he que elle deixa de comparecer, pois que buma enl'el'midade que dura ha 3
annos estú cerLamente no estado chronico que
lbe não póde júmais permiltir que reassuma o
exercicio activo do seu emprego; requel'ia a Vossa Alteza Real que, li vista de tão poclerosos motivos, haja pOl' bem conceder-lhe o mesmo ordenado dc Soo:tf; 1'5., como tem o Contador GI'a~
duado, contando..se-Ule I) excesso' desde a data da
consulla, que sobre este mesmo objecto já subio
a presença ue Sua Magestade, cm 14 de Dezcmbro de 1818, e que ainda não baixou resolvida,
como mostrava pelo documento numel'o 5; e
que, outrosim, attendiaa a longa ausencia, falta
de exercicio e molestias do sobredito Contador
Graduado, seja o supplicante promovido á e1l"ectividade do lugal' de COQtador, quanrlo este vagar, ou por morte, ou pOI' .novo despacho do
Contador actual. Mandando csta Junta que o seU
Deputado Contadol' informasse, assim o praticou,
expondo: - Que sobre a pretenção do supplicante, devia informal' a Vossa AILeza Real: I~,
que a allegação do supplicante he verdadeira e
comprovada pelos seus documentos que apresen~
ta; 2°, que o supplicante, na qualidade de primeiro Official da Contadoria, apenas tem o ordenado de 400:jj) rs., que foi de ignado para semelhantes empl'egos na instaIlação deste Lribunal no
anno de 181 I, e que, além de muito pequeno,
para poder formar a ua decente su.tentação he
desproporcioual ao de 600:tíJ rs., que pelo decreto de 2 de Agosto de lSIO foi conferido aos pririleiros Officiaes da Contadol'ia do Ar enai da Marinha, á imitação do que vencião o do Thesou1'0 Publico, a quem Sua Magestade os quiz igualar em vencimentos; 3,0, qDe, não sendo de menos representação a Contadoria do Arsenal ào
Exercito, e tal vez sendo maior, por i so que faz
parle de hum Tl'ibunal, cuja cal hegol'ia e attribuição aquella não tem, parece quc o supplieante, na qual ida Ie de primeiro Omeial della, não
deve ter menos de 60o:tt> rs, por anno, como tem
os da Contadoria da lIlal'Ínha igualados aos do
Thesouro Publico, e não Soo:tb I"S. como requer, e
como illuuido, ou menos bem informado consultou este Tribunal no anno de 181 S a I'avor uo sobredito ConLador Graduado, pois que, se alguns
dos primeiros Officiae das Contadorias Gerar: do
Thesouro Publico, a qnem se refere aquella consulta, percebem mais de 600:tíJ rs., 50 esta quantia Le que constitue o ordenado do lugar, e ludo
o mais accl'escido são gratificações concedida por
motivo de ouLras imcumbeocias dc que se ;,chão
encarregados; 4°, que, não cOlllpeLindo a este TI'i. hunal a proposta do Jugal de Contador elfecLiv"o,
110 ca o que baja de vagar c~;Lr: emprego, por i 'so
que, COOlO tal, vem logo a er Dcputauo nato do
mesmo Tl'ibunal, cujas nomeaçõe Sua i\lagestade, pelo § 1 J do alvará do Iode Março de 1811,
reservou para si, parece que só da escolha e nomeação de Vossa Alteza Real depende agora a gra-
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que o supplicanbe requer, e da qual se faz dig·.
no, não 56 pelos seus coohecimentos, assiduidade, pro. timo e bons serviços que tem prestado,
como pelo seu pessoal mel'ecÍlnehto, que não póde entrar em parallelo com o do referido Contador Graduado e Deputado substituto; sem desdouro do sllpplicante, e sem grave prejJJizo do
serviço publico desta repartição, huma vez que este, unicamente pela gradua~ão que já tem de
Contadol' e Deputado subslituto (que pal'ece não
querer ou não podeI' servir, como tem fcito ha ;)
annos), haja de ser e colhido de. futuro para clfectividade do lugal' ue Contador que o suppliéante
requel'. Mandando' esta Junta ouvir ao Desembargador Fiscal, respondeu :-Que, havendo Sua
Mago. tade, pelo decreto de 2 ue Agosto de 1810,
conferido 600:t/:J ró. de ordenado aos primeiros
Oillciaes da Contadoria do AI' enal da Mario ha,
igualando-se em vencimento aos do Tbesouro Puhlioo, lhe pa~'ecia de justiça fosse cxtcnsi \'a e ta
,graça aos uo Arsenal do Ex.ercito, cuja mercê,
'Verificando-se agora no supplicaote que se acha
na linha de primeiro Official, resulta igualdade
de oruenados nesta ela e, principio de I'emune_ ração e e ·timulo aos roais para bem scnir: quanto ii graduação de Contador, lhe' purecia estar nas
circunstancias de a merecer, allenlos o serviços
allegados e pl'ovados nos documentos, sem que
por esta graduação se irrogue prejuizo a terceiro
- jáagraciado. Parecem ao Deputado Intendentemui
attendh'eis as razões aIlegadas pelo supplicante, e
conformandó-se com a i'1formação. dada pelo Deputa.do Contador, não póde. convir com o Deputado Fiscal, que pretende conscl'var o ter riveI
systema de antiguidade paralugal'es de tanta monta e con, ideração, de cujo desempenJlO tantó depende a boa ordem dos trahalhos e a fh:calisação
da Fazenda Publica; portanto, de,'endo-se, no
ca, (\ em questão, auender mais a capacidade do
individuo e bom de empenho dos seus de,'eres,
do que a huma antiguidade qne por si so não de'Ve jitmais.dar direito algum a accessos, porisso que
esta pócLe recahir em hum individuo que, além
de não ter os necessarios conhecimentos para bem
desempenhar tão melilluroso lugar, não tenha
tamhem cumprido escrupulosamente assua abrigaçõe , a qne se acha ligado, como acontece no
presente caso, claro e tá que deve ter toda a preferencia para o acces o a Contador o upplicante
Joaquim Gonçalves Ledo, e não o Contador Graduado, l'-lanoeL José Barhoza da Ldmba, não só
porque aquC'lIe E cripturario tem Iuze~ a sás sobejas para cabalmente desempenhar aquelle emprego, o que se não encontra no dito Contador
Gl'aduarlo, como porque se não deve considerar
em rigor maior antiguidade da parte de hum empregado, cujas exce sira e longa faltas apenas
deixáo hum pequeno remanescente de er\'iço. Que
be preci o premiar o merecimento, e que huma
'vez, porém, seguida a vereda de attendcr só a antiguidade, i,to se não poderá conseguir, porque,
certo o ocio~o e máo servidor cfesta praxe, dormil'á a omno solto sem o menor remol'so do seu
mao en'iço, por isso que nenhum mal disso lhe
p.bde resultar pela certeza que tem de que a sua

as

antiguidade o porá a cuberto todas
vezes quê
houver acces.~o que por eJla lhe. compita, ao contrario, não 1'e attendenCIo só ii ántiguirlade, disperta-se no individuo o amor de bem servir e desempenhar as sl!las obrigações, o desejo de instruir-se para assim conseguir o fim a que se propõe, pois que só nestas bases elle firma a sua futura prospericlalle. Que além das razões pondel'adas, occorre mais, a favor dosupplicantte, a grande adhesão que tem desenvolvido pela santa causa da união e independencia do Reino do Brazil,
cujos serviços por elle prestados a favOl' deHa desde a crise mais momentosa são bem patentes a
todos os bons brazileiros, Parece a esta J unta o
mesmo que aos seus Deputados Intendente e ContadO!', com cujos pareceres inteiramente se confomia. Vossa AI tez'l Real man dará o que fôr servido. Rio de Janeiro, 5 oe Julho de 1822. -l.\'1anoel Carneiro de Campos. -Bernardo José Serl'ão. -Antonio Caetano da Silva.
Resolução. - Como parece, vencendo o orde- .
nado de 60o:t/:J rs, da data desta resoluçãO em
diante. Paço, I I de Julho de 1822. -Com a rubrica do Principe Regente. -Luiz Pereira da Nobrega.
'
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Manusçripto aulhenticQ,

Caetano Pinto de Mit'anda I\I0ntene~ro, etc:
Faço saber á Junta da Fazenda Publica da Provincia de Pernambuco, que, sendo presente á Sua
Alteza Real o Principe Regente do Brazil a sua informação de I S de l\laio proximo passado, sobre
o requerimento de José Fel'Dandes Gama, Juiz e
AdministradOl' da Alfandega do algodão dessa
Provincia, e conformando-se c.om ,ella o mesmo
Senhor, ha por bem ordenar: que o referido Juiz
vença d'ora em diante 800:tf; rs. de ordenado,
em lugar de 60o:t/:J r5. que até agora 11ercebia, O
que a Juuta assim executaróí, José Francisco de
Medeiros a fez no Rio de Janeiro, em 11 de Julho
de 1822.-João Carlos Corrêa Lemos, no impedimento do Contador Geral a fez e crever. - Caetano Pinto de Miranda Montenegro. -E::ctrahida
áo Liv. de Reg. de Ordens ercpedidas d Junta da Fazenda de Pcmambuco, a {l. 45 v.
PORTARIA. DE
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l\1anuscl'ipto authentico.

Manda Sua Altelia Real o Príncipe Regen~e,
pela Secl'etaria de Estado dos N'egocios do Reino,
I'emeltel' ao Conselho da Falienda a copia incl usa
do auto da al'l'ema'tacão da livraria do falecÍllo Conde da Barca, cuja ~opia vai ass\gnada por Theodol'O José Bianoardi, Official !\laior da referida
Secreta da, E ha por bem, que o mesmo Conselho faça encOl'porar a mencionada livrari:l nos
prbprios da Fazenda Nacional. Palacio. do Ri.o de
Janeiro, em 12 de Julho de 1822.-José.Bonifaoio de A,mhada e Silva. -Acha-se a,ft· 9? v. a
'98 v. ,do Liv. 2° de Reg. rLo Conselho.da FazenrLa.
Copia. - João Baptista de AlmeIda, Escrivão

"
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de hum dos omcios da Correição do Civel da Côrte nesta Cidade do Rio de Janeiro etc. Certifico
que revendo os autos de execução do CouseLheiro
Antonio Fernandes da Si! va Pinto, contra o Conselheiro João Antonio de Araujo, na qualidade de
testamente'iro e herdeiro do Exm. o Conde da Barca, delles 6z passar por certidão o theor do auto
de arrematação seguinte: - Arrematação da livraria constante do catalogo 'primeiro, arrematada pela avaliação. - Ano o do Nascimento de N osso Senhor Jesus Christo, de 1822, ne. ta Côrte
do Rio de Jan eiro, em o dia 22 de Abril, nas casas elo Conselheiro João Antonio de A.raujo, aonde o DesembargaQ.or José Joaquim Pereira Leite,
que serve de Correge~or do Civel da Côrte, foi
"Viodo comigo EscrÍ\'ão do seu cargo e o Porteiro
dos Auditorios Luciano da,S~lva Coutinho, para
effeito de e continnar nas praças dos bens do fallecido Conde da Barca oa I'órma constante de ta
execução: pelo iUioistro foi determinado ao Porteiro que trouxesse a publico pregão dp- venda e
arrematação os bens que estavão em praça, o que
o Porteiro cumprio na fórma do estylo" e se chegou a elle o Padre Joaquim Damazo, e disse" que
elle tinha ordem de Sua Alteza Real o Principe
Regente do Brazil para arrematar a livraria para a
Biblioteca Real pelo preço da sua avaliação, se
não houvesse quem mais desse, e sendo isto prezente ao Ministro, por clle foi detenoinado, que
"Visto ter andado em mais de tres praças a
referida livraria e não ter havido lançador algum que elle Porteiro aCrontasse, o que o
Porteiro cumprio na fórma do estilo, dizendo
pOl' tres "ezes que se arrematava a livraria constante do catalogo, se ha"ia qucm lançasse neUa,
se c]legasse a ellc receheJ'ia o seu lanço; e por não
apparecel' nioguem a affrontar,arrematou dizendo,
affronta faço que mais não acho, se mais achára,
mais tomára, dou-lhe huma~ dou-lhe duas, huma
maior, outra menOI', e metteu na mão do Reve'feodo al'l'ematante hum ramo verde sigoal da sua
arrematação, e assignárão o arrem%ltante, Ministro e Porteiro. João Baptista de Almeida a escrevj.-Leite.-O PadreJoaquimDamazo.-Naconformidade dos de pachos que con Ião destes autos o
intimei pararecolher ao Banco o producto da aiTematação da livraria coostan le do catalogo o. 10,
no termo de tres dias, O referido he verdade. llio
22 de Abril de 1822. - João Baptista de Almeida. - Nada mais se continha em o dito termo de
arrematação que consta do ditos autos donde fiz
extrahir com a copia do catalogo u. 10 que vai
junto a esta com o n. de 2{p 8 collecções e obras,
principiando de n. I até aquelle n. inclusi re, em
"Virtude da ordem do IIlm. Sr. Conse1heil'o e Ajudante Procurador da Corôa Clemente Fel'l'eira
França, e aos ditos autos,me reporto, e esta subscrevi e assig,nei, nesta Côrte e Cidade do Riu 'de
Janeiro, aos 2g dias do mez de l\laio de 1822 annos. E eu, João Baptista de Almeida a subscrevi
e assignei. - João Baptisfa de Almeida. - Theodol'O José Biancardi.
.
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Mannscripto authentico.

Tendo sido estranhado o Conselho, por por-'
taria de 9 de Julho de 1822, pela demora em fazer subi!' a consulta, já por dua_s "ezes ordenada,
sobre os dizimos da Pro"incia do Rio Grande do
Sul, ordenando-se que immediatamente se consul·
tesobreo dito objecto.-Represeolou o Conselho,
que já por con ulta de 8 do me mo mez ha"ia feito subi!' ao conhecimento de Sua Alteza Real os
moti vos que occol'l'ião para a demora de varias
con ultas, e mencionou entre estas a que ve.,rsava
sobre os dizimos da sobredita Provincia, e que
nada tinha a acrescentar mais do que acharemse em poder do Procurador da. Coroa e Fazenda
todos os papeis pertencentes ao meocionado objecto dos dizimos do Rio Grande, nada podendo
o Con elho consultai' a este respeito, sem que lhe
fos em com a ultima resposta do me mo Procurador. Rio, 12 de Julho de 1822.
Resolução.-O Procurador da Corôa e Fazenda
expeça os papeis que tem em sua mão, para podeI' subir, sem perda de tempo, a consulta. Paço,
13 de Julho de 1822. Com a rubrica de Sua
Alteza Real. - Jo é llooil'acio de Andrada e Silva. - A elia-se 110 Liv. Iode Reg. de Consultas do
Conselho da Fazenda, a {l. 199 1). e 200.
DECRETO DE

15

DE JULHO.

Manuscripto outhentico.

Attendendo ao que me representárão l\lanoel
José iUal'Ía e José Mal'ia azareth, occupados em
serviço :la Bibliotheca Nacional, sobre a diminuição que tivcl'ão os seus vencim~ntos, que não podião assim ba tal' para a sua indispensavel subsistencia: hei por bem que, da daI:! deste em diante, venção cada hum delles o ordenado de 200:t/J
rs., como empregados da me ma Bibliotheca. O
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda e Pre idente do The ouro Publico o tenha assim enlendido e faça executar com os despachos necessal'Íos. Paço, em 15 de Julho de
182'2. - Com a rubrica do Pl'Íncipe Regente,José Booifacio de Audrada e Si! va. -Ea;trahido
do Liv. 7 de ,Reg. ele Decretos dos annos de 1821 a
Abl'il de 1825, a {l. 31.
0
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Monuscripto. anlhentico.

D. Pedro de- A]cantara, Principe Regente do
Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, etc.
Faço saber.a "Vós, Juiz do Crime do Bairro de
Santa Rita que, tomando em c(lOsideração que o
Juiz de Fóra desta Cidade, por 5erem muitall as
obl'igações inherentes ao seu lugar, não póde bem
desempenhar estas com as da vara de Juiz do Crime do Bairro da CandelLaria, que aoda unida a
aquelle lugar: bei por bem, cm conformidade do
decreto de 28 de Maio do corrente anno, removendo este inconveniente em beneficio do
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" ~.) O I?e~embarf[adoi' O,"\\irllll\ d:r Comarca terú por)seu
POR'rARIA. DE 22 ,DE .rULUO.
Ball1ro ç"'lIp~l1alp"ra'~ 'pec',lica e Cl' !,linplmel1te c'lte~n.def'
II confllrulIdarlll do al
ra de 2i rIe Junho do correntc
lII~nnserjl'to a'lthentieo.
:Uln~, todo? te'Titorio, n~ cOl1sti~'ue Fl'egpc.zla 'd:: SJ én;as l' reguCz,13s do~ tero',lô.,h's e~'"ntes. IJ I I
'I
.Os Contadores Gel'aes do Thesoul'O Publico
.A. do ,S. FI':tnci.co "ayier d.o .Eng~nho ViCUlO. S. Tiago
de lnhauma, No~~a SCÇlhora çiq n~s!el'r~ do Ç~~lp .. <irar·
fiquem- na-inlelügencia ue darem em papel, epa':
de, S.rSah;ador .do IIJ ndo da Gua,at.l:ia, S. Fra cisco
rado as informpyi)es sohl',C osob~eclos cOlilcernen}f!vicr de Jtagunhy. I . ~
~ So) _I ~
J I h
í~.,l
tes ás suas repilrtiçõcs, ii e~cepção claqneHes, que'
O'JuÍ7. de Fód tehipó' 'Bairro C,'i!'ninal o Di 'hicto da
forem de. tarifa. ,Paço, 22 de ~ulho de 1822. Freguel.ia- da Can.rlebria CUI)1 as :Fnegueúas ,do 1:el'ritorio
s'~uiotes :
,
Riheiro f,1e Andrada.. - Ea;tmliída do Li'/). 1 1 'de
A rle S. Goo<;nlo, S. Jo~o dll Carahy, '8. Lourenço S.
Sebasti~o de Tail'ú, 1 Jssa S"nl\b,'a ao' Amparo de ~laric:l ' ~f!g. ele Portal'iq$ a {l. 124.
Nossa Senho'ra d~ Piedade de Jnbonlcrilú, No salSeJlhor~
d'Ajuda da 11hll do G"vcrnador. I . . '
I.
,l'o'nTAmA. DE'24 DE JUUIO.
11ull1 do~ noyos J Oil,(:5 dQ Crime se intitulak, dp Bairro
de S.lnta I.hta, qne cOlllp,'ehenderá todo o Distrielo ila
lIlanuscrjpto .uthcntieo.
mesma Frcguezià cOm as Freguezias 'do tenirOrio se·
guinte:
~i;lUal\da
O Principe Regente 'pela 'Secretat'ia dé
• A ue Nóssa Senho,'a da Piedade de Iguassil, Saora,,1j'aEstado dos Negocias da Fazenda, que o Conselho
milia ue Tinguá, Nossa Sçnhura da Qouceição do A.lferes
dá'fazenda faça procedbr na rórm'a' iei" cnntra
S. Pedro e S. Paulo da Parahyba, Nossa Senhora d.o Pilai,
de 19l1as ,',.
'
o-srSàrgenlos l\'Íores Gra(\uados da GuaJ'da Í(eal da,
O outl'O Juiz do C";U1C se intitu!llrí. da Freguel.ia de S.
Pplicia l\l ánDeI uos' 'antos Porlngal, e joão UeJosé, e o seu Di l,'ieto sel'á oterritorio da me5J11a l!'re"'llczia
nello de Vasconcellos Souza, commandanles das
e a~ sc"oinles ao te,'ritario :
•
o
_:~ de Nos~a S~nho,'a ,]a Cooeei~ão de l\f;rapiclt, S. du,!s companhia, de éa vanaria da rêteritla gual:da,.
Joao de Ment)', Jacarepagllá, Nossa Senhora d'Apl'esenta.
pelo alcance em que e :lchão com o Tbes.oul·o Pução de Irajá, S. AntoniO da J aeolin<T9.
blico
no tontracto do forr:ecimeê!o para as mesmas
Rio de Janf\iro, I I ue Agos,to de ~808. - O Intendente
companllias,
como se mostra das contas correntes
GQr.a,l.d~Policia, ,I;1:\ulo FCJ'nandes Vianna. -"A fi. 56 ~.
inclusas da Thesourar'ia Geral das Tropa~,.a saqo-Llv• • 0 do Re;;. dll Inlolldcneill Gcr.al'tla Palieill.
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ANNO DI:
ber Manoel dos Santos Portugal, commandante
da segunda companhia pela quantia de ~:48g,8g7
r~is, e João RebeIlo de Vasconcel1os e Souza,
commandante da primeira companhia pela de
J:450,1bg réis. Paço, 24 de Julho de .822.Martim Francisco Ribeiro de Andrada. -Acha-se
a fl. 99 do Li'/). slgundo de Reg. do Conselho da Fazenda.
PROVISÃO DE
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DE JULHO.

"PtJanuscripto authentico.

D. Pedro de Alcantara. Principe Regente do
Reino Unido de Portugal, Brazil e Alganes, etc.
Faço saber a vós, José Maria de Almeida, ViceAlmirilnte da Armada Nacional e Real, e Intendente da l\1ario ha desta CÔI'te , que, tendu con~i
de.ração ao laborioso e dispendioso serviço a que
destinado o Batalhão da Brigada Nacional e
Real da Marinha, destacado nesta Côrte, e a que
deve ser considerado como hum corpo de artilheria: hei por bem, que o mencionado batalhão
perceba d'ora em diante os mesmos soldos que'
vence o Regimento de Artilheda da Côrte. Como,
porém, acontece que alg'umas das praças venéem
mais pret por estarem reguladas pela antiga tarifa
da Drigada: hei outro.iim por bem, que estas continuem a perceber até serem promovidas, porque
de então em diante passaráõ a vencei' conforme
esta minha real determinação. Cumpri-o assim
na parte que vos' toca. O Principe Regente o
mandou pelos Conselheiros de Guerra abaixo assigna(lo~, ambos do seu Conselho. José Rebello
de Souza Pereira a fez no Rio de Janeiro, aos 26
do mez de Julho de 1822. - João Valentim de
Faria Souza Lobato, a fez escrever e subscreveu.
- José de Oli,'ei,.a Darboza. - Alexandre Eloi
Portelli.

he
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l\fanuscripto authcntico.

•

_ Martim Francisco Ribeiro de Andl"ada, etc.
Faco saber ii Junta da Fazenda Publica da Provincia" de Pernambuco, que Sua Alteza Real o Principe Regente, ha por bem ordenar, que a Junta
suspenda até no\'a ordem do mesmo SenhOl' a remessa do pito Brazil para Lisboa, devendo o que
que estiver cortado e o que se continuar a cortar
ser eonduzidos em na vios enviados desta Côrte,
por assim o exigir o estado do Thesouro e o bem
deste Reino, ficando a Junta na intelligencia de
que nesta data se expedi o ordem ii Jtjnta da Fazenda do Rio Grandé uo Norte, afim de remettel' a
essa toda a porção daquelle genero que se achar
cortado, e se continuar a cortar para seguir o mesmo deslino acima determinado. O que se participa
â Junta pau sua intelligencia e devida execução.
Antonio José Gonçalves VilIela a fez no Rio de
~aueiro, em 27 de Julho de 1822. -João Carlos
Correa Lemos, uo impedimento do Contador Geral a fez escrever. -l\lartim Francis,:o llibeiro de
Andrada. - Acha se a fl. "45 v. a 46 do Li'/). 12 da
1erceira Repartição do Thesouro Nacional.•
~
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DE JULHO.

l\lanuscripto authentico.

Por portaria da Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda, de 21 de J unho deste anno,
mandou Vossa Âlteza Real remetter a este Conselho para se consultar o requerimento de João
i\laria da Gama Freitas Derquó, do theor seguinte:-Senhor. -Diz João Maria da Gama Freitas
llerquó, Escrh'ão da Real Camara no Registo Geral das l\lerces, ~ue, pela certidão junta, parece
ter satisfeito ii duvida do Desembargador do Paço, Prol}Urador da Corôa e Fazenda, e ao despacho de 18 de Maio corrente, mostrando que, sendo o supplicante nomeado por Sua Magestade
meramente serventuario do dito omcio, por decreto de 50 de Març~ de 1821 , em razão do proprietario accompanhar o mesmo Senhor para Portugal, como tudo melhor ~e lilanifesta do referido decreto incluso, se acha, portanto, nas circunstancias de não pagar novos direitos de hum
omcio que não he sen, e que a todo o momento
póde vit, o propl'Íetario continuar aseni-lo, maiol'mente não pedindo o supplioante mais ordenado
que o que pertence ao proprietario , em cujos termos pede a Vossa Alteza Real seja sel'virlo deferit'-lhe á vista do decreto junto, e das razões que
allega. E. R. 1\1.
Vinha este requerimento acompanhado dos
papeis e pareceres ao dito respeito, os quaes
sobem com esta, e dando-se \'ista ao' Desembargador Procurador da Fazenda, respondeu este o
seguinte: - Como, pelo decl'eto de tres de ~gos
to de 1°78, se acha determinado, que o Pre~iden
te do Desemhargo do Paço (á cuja repartição pertencia o omcio que fez o objecto do dito decreto)
não consentis e naqudle Tribunal que algnm'EsC1'Í\'ão delle sirva o omcio de serventia sem pagar novos direitos, ainda que seja por decreto,
como acontece no caso presente e especifico de
que se trata: ueve ser dcsattendida a' pretençiio
do supplicante, por sei' positi "amente contl'aria
ii letra c espil'ito do referido decI'eto, o qllal dá,
em razão ria sua disposição, ser este imposto dos
noves di.'eitos o mais justo de todos os do Reino,
pelos motivos ponderados no mesmo decreto, o
que já cm circunstancias identicas se determinou
neste Conselho, por despacho- de 25 tle l\laio do
anno pl'oximo passado,' contra outra semelhante
pretenção do Escrivão da Fazenda, Joaquim José
de l\lagalbães Coutinho. Deve-se, portanto, consultar a Sua Alteza Real nesta conformidarle. O
que tudo sendo visto, parece ao Conselho, conformando-se com a resposta do Desembargador
Procuradol' da Fazenrla, que o supplicante João
Mal'Ía da Gama Freitas Berquó deve satisfazer os
nO"05 direitos na fórma do respectivo regimento.
Rio, 24 de J ulbo de I 822.-Dar-:io dê San lo Amaro. - Francisco Lopes de Souza de Faria Lemos.
- l\lanod Jacinto Nogueira da Gama. ..- fran-,
cisco Daptista Rodrigues, - José Joaquim Carneiro de Campos. -'Dr. Luiz Thomaz avarI'o de
Camoos. - D. João Carlos de Souza COt,ltinho.
José -Fortunato de Brito Abreu Souza Uene7.es.
Resolução. -Como parece. Rio, 50.de Julho
6g

r

ANNO DE 1822..
de 1822. -l\larti'm Francisco llibQiro de Andrada.
- Acha-se' o ol'igmalllo Cartol'io actual do Thesouro Nacional.
PROVISÃ.O DE
"
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ManllSCl'iplo ulllhelltico.

D. Pedro de Alcantara, Principe Regente do
Reiço nido de Portugal, Brazil e Algarves, etc.
Faço sabeI! a vós, Ouvidor da Comarca doRio de
Janeiro, que, tomando em considcração que pelo tempo que "OS consomem as correições e diligencias extl'aordinarias, não Rodeis, sem detrimento ~las partes, servil' ao mesmo temvo a vm:a
de Juiz do Cl'ime do Bairro da Sé: hei por bem,
em conformidade do decreto de 28 de Maio do
corrente anno, remo,'endo este inconveniente em
heneficio do publico, qne d'')ra em diante fique
a vara do Juiz do Crime do Bairro da Sé anncxa·
da ao Bairro de S. J o ê. O que assim havereis
por entendido, E ao Juiz do Crime do Bairro de
S. José se expede igualmente ordem na <.lata desta para sua devida intelligencia e cumprimento.
O Príncipe Regente o mandou por seu especial
mandado pelos Ministros abaixo assignados, do
Conselho de Sua lHagestade e seus Desembarga<lares do Paço. Henrique Anastacio de Novaes a
fez no Rio de JaneÍl'o, a 30 de Julho de 1822.José Caetano de Andrade Pinto a fez escrever. Dr. Antonio José de Miranda. - Clemente Ferreh'a França.
!
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eoIl. Bra!:.

Sen.do hum dos meus sagrados de,'eres, como
Regente c perpetuo defensor deste Reino, acudirlhe; com prompto e efficaz rcmedio, na crise de
suas. actuaes circunstancias, e proporcional'-lhe
todos aquclIcs meios que mais concol'rão a manter a sua segurança, prosperidade e independencia; e outrosim, estando plenamente convencido
de que Ião gloriosa tarefa só póde bem desempenhar-se por meio de energiqas e opportunas medidas, cuja execução demanda despezas extraordinarias e,immediatas, que não podem esperar pela sancção da Asscmbléa Constituinte e Legislati1'a, ainda não jnstallada: hei pai' bem, encarregar a .Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do
meu Conselho de Estado, l\linistTo e Secretario de
Estado dos Negocios da Fazenda ePre idente do
Tbesouro Publico; dtl conLrahir hum emprestim.o
de 400:ooo:jj)ooo réis, debaixo das condições que
com e te baixão, e serão religiosamente observadas. O que o plesmo assim terá entendido·e cumprirá. falacio do Rio de Janeiro, em 50 de Julho
de 1822. - Com a rubrira de Sua Alteza Real o
Principe Regente. -Martim :Francisco Ribeiro de
Andrada.
.
CON1UÇÕES.

Os 400:ooo:jj)ooo r.éis de que a Fazenda Publi~
ca desta Pro"incia precisa para fazer face às urgencias actuaes, e que pede emprestados, serão

infaLlivrelmente. pãgos pélos reódimenfos da AI •
fandega desta Côrte no pl'elho termo de dez ao-'
nos, e taLvez antes; e para este effeito pl'oeederse-ha da seguinte fórma :
1..~ Crem\-se-ha no Thesouro hum cofre com'
tres chaves, denominado oaixa dos juros e amortisação dest~ di vida, e serão clavioulaJ'ios della o
Conselheiro Thesoureiro Mór do mesmo Thesou-~
1'0, o Escrivão e o Contador Geral da primeira
rep artição.
2.' No decurso do. primeiro anno, depois de
effeituado o emprestimo. entrará para o dito cofre
a quantia de ?o:ooo:jj)ooo de réis, proveniente
dos rendimentos da Alfandega, a saber: 6'.}:oop:jj)
réis para amortização da decima parte da divida
total e pagamento dos juros a razão de seis por.
cento no dito primeiro anno, e 6:ooo:jj)oQO ~éis
para fundo de reserva.
.
5 • fguaes quantias impreterivelmente entl'aráõ
para o dito cofre no segundo, terceiro, quarto c
quinto annos, e depois de pagas as decimas partes da di.vida total e jw'os correspondentes, cada
anno, ficaráõ na caixa não só 30:ooo:tf;00o réis
somma dos acrescimos de cinco annos consecuti-'
vns, mas tambem 24:ooo:jj)00o l'éis sobras das
quantias applicadas para soluçãQ dos juros, como
se fossem juros da divida total.
4.' No sexto, setimo, oitavo e non o annos,
entraráõ an'lualmente para o oofre 58:00o:jj)00o
l'éis sem haver precisão de entrada alguma no decimo, porquanto os 54:ooo:jj)000 réis já existentes em Caixa, juntos a 58:4oo:jj)ooo réis, sobras
das quantias applicadas para amortização e juros
dos mencionados quatro annos, fazem a somma
de g2:400:jj)ooo l'éis, quantia já superior em
mais do dobro á precisa para o pagamento da decima parte da divida total e juro correspondente
no decimo e ultimo anno; de sorte que toda a divida póde fica'r solvida no fim de nove annos e
ainda antes como se verá mais abaixo.
5.' As quantias acima annualmente deslinadas
para amortização da àecima parte do emprestimo
total, pagam~nto de seus competentes juros a razão de seis por cento, e para fundo da reserva
serão sagradas e nunca poderáõ ter outra alguma
applicação que não seja esta, por mais urgentes
que sejão as preoisões do E~tado.
6.' No primeiro dia do anno subsequent,: ao primeiro anno finGo, oada hum dos credores se apresentará no Thesouro com o titulo que aoredita O
seu emprestimo, para receber, á booa do cofre e
em presença dos clavicularios, o que lhe tocar da
quantia applicada para solUÇãO da decima parte
da divida total e dos juros corre pondentes, e pas'"
sará o oompetente recibo, que será guardado no
dito oofre, e assim se pratioará nos primeiros dias'
dos annos seguintes.
. 9.' Depois (le passados os tres primeiros annos,
como do quarto anno em diante, já começão a
avultar as obras dos fundos oonsignados para a,
amortisação da di vida e juros, e póde acontecer
que algum dos credores obrigado'por emprevistos
aoonteoimentos, oareçll de huma quantia supe-..
rior a que deve pertenoer-lhe, neste caso poderã
requerer ao Presidente do Thesouro, que regplao-

E
:po-se pelo estado da caixa lhe manllará pagar,
pqssando o credor o competente vecibo, subtra,.hindo..se, porém, dos juros a rar.ão de seis por
ce,nto que de\'ião competir á refel'ida quantia pedida : tI·cs c meio se 1I1e for·adi.an tada no quarto an,J1,0, tre5 se no quint-o, dous e"illeio se no sexto e
~ssim progre5 ivamente, 'decrescendo a I;>erda dos
.j,uros proporcionalmente 110 augmento dos annos.
S.' Os titulos ou credi.tos que se entregJarero.
i\OS credares 1 serão assig.nad@s pelo Escrivão e
Gonselheiro Thesoureu'o l\!ór, e rnbricados pelo
Presidente tio Thesoul'o.
9," Dep,ois de amorti7.ll-da a divida total e juros,
,os credores, em hum dia determinado, ~ompare
.cer.áõ no Thesouro com os seus titulos, que a,pra..scQta'Í1õ aos cla"iculario , e estes a aqueIJe5 05 re.~ibos; e conhecendo-se por .escrupuloso exame
d(l. legaliJacle de todos, e que nenhuma duvida ha
na cOPlpletq solU9ão da divida, queimar-Re-hão
till1to os recihos .como os titulos, a meUlOr e
mais valiosa quitação que se pode desejar em semelhantes transacções, visto por hum termo a fu,t:uras questões.
Taes são a condições do empl'estimo pedidD
para acudir ás urgentes necessidades deste Reillo~
taes os fUJ)dos destinados para sua solução, talo
methodo seguido para gradual amortização da divida e pagamento dos juros; cuja execução será
religiosamente observada.. Rio de Janeiro, em
30 de Julho de 1822. -Martim Francisco' Ribeio de An3rada.
PORTARIA DE
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Manuscriptp authe/ltico.

O Conselheiro José Caetano Gomes, Thesou'reil'o Mór do Thesouro Publico, passe as ordens
necessarias para qu~, do mez de Agosto proximo
em diante, seja fornecido o Thesouro PublicQ dos
llrtigos precisos para a escripturação, pOI' pedidús
assignados polos Officiaes Iaiores das referidas repartições, procedeudo-sc depois pelo POI'teiro do
Thesouro ás comp.'as que devem ser feitas á vista
dos que os derem de melhor qualidade e por preço mais commodo, entregando-se-lhe logo a sua
'imp0l'tancia. Paço, 31 de Julho de 1822, - Ribeiro de Andrada. -Extrahida do Liv. I" de Reg.
de POI·tarias, a fi. 126.
D,ECnETO DE

1

DE AGOSTO.

CoIl. Braz•.
Tendo~me sido confi,rmada, POI' unanime consentimento e esp0(ltaneidade dos povos do BrazU, a dignidade e poder, de Regente deste va to
Impedo, que El-Rei, meu augusto Pai, me tinha
outorgado, diguidacle de que as Côrtes de L~s
boa, ~em sere~ ou vidos todos os Deputados do
B~azil, ous.u-ão-me despojar-me, como he notorio; e tendo eu aceitado, outrosiql, o titulo e enCílrgos de Defensor Perpetuo deste Reino, que os
.mesmos P(}VOS tão geoero.'la e lealmente me coo.Cedrão; -cumprindo-me, portanto, em desempenho dp.s meu,5 sagcados deveres e em. reconhe~i-

18~

mento de tanto amor e fidelidade, tomar todas asmedidas inw pen aveis á sal vação de ·ta maxima
parte da monarchia Portugucza que em mim se
confiou, e cujos direitos jur~i con ervarillc os de
qualquer ataque; e como as Côrtes de Li.sboa
cpntinuão no mesmo en:ado systellla, e a todas
as llL7Jes i.njustp,. de recol@nisal' O 13ra~il ainda á
Sorça d'arm<ls; ápesar de ter o Oilesmo já proclamado a sua Independencia politica, a ponto dc es.
tar jú legalmente convocada pelo meu real decre~
:to, de 3 de Junho proximo p"sado, huma Assembléa Geral Constituinte eLegi lativa, a Tequel'imento ge!'al de tvdas as Camaras, procedendo-se assim cem huma formalidade que não
houve em Portugal, por ser a convocação do
-Congresso cm sua origem sómente hum acto de
I()lubs occultos e facciosos; e considerando eu
igualmente a Sua Magestade EI-Rei o Senhol' D.
João VI, de cujo nome e autol'idade pretendem
'as Côrtes sen ir-se para os seus fius sinistros, co~
mo pciúoueiro naquelle Reino, sem vontade propria, e sem aqnel\a liberdade de acção que he dada ao poder executi "O nas monarchias constitucionacs: mando, depois de ter ouvido o meu
Conselho de Estado, a todas as Juntas Provisorias de Governo, Go "ernadores d' Armas, C ommandantes l\lilitare , e a todas as autoridades
constituiu a , a quem a execução deste decreto
pertenccr, o seguinte:
1. Que sejão reputadas inimigas todas e quaesquer tropas que de Portugal, ou de outra qualquer parte fOl'em mandadas ao Brazil sem previo
consentimento meu, debaixo de qualquer pretext'o que seja; assim como todas as tripulações e
guarnições dos navios em que forem transporta~
das, se \ll'etenderem desembarcar; ficando, porém, li vrcs as relações commerciacs e amiga veis
entre ambos 05 Reinos para conservação da união
politica~ qlJ.e muito desejo manter.
2. Que se chegal'em em boa paz, deverbõ logo regressar, ficando, porém, retidas a bordo e
incommunicavei , até que se lhes pre tem todos
os mantimentos e auxilivs necessal'ios pal'a a sua
volta.
3. Que, no caso de não quererem as ditas tropas obedecer a estas ordens, e ousarem desembarcaI', sejão rcchaçadas com as armas na mão
por todas as forças militares da primeira e se·
gunda linha, e até pelo povo llm massa; poudose em execução todo os meios possiveis para, se
preciso fôr, se incenrliarem os na\'Íos, e se metterem a pique as lanchas de desembarque.
4. Que, se ape-al' de todos estes esforços succeder que estas tropas tomem pé em algum porto ou parte da Costa do Braúl, todos o habitantes, que o niío podcrem impedil', se retirem para o centro, levando para as mattas e montanhas·
todos os mantimentos e boiadas de que elles possão utili-sal'·se; e as tropas do pa>iz lhe' fação crua
guel'l'a de postos e guerrilhas, evitando toda a
oc.casião de combates geraes, até que cou.iigão
vêr-sr.livres de semelhante- inimigos.
5. Q.ue, desde jiI, fiqueln obriga a; toàas as
autoridades miHtare5 e civis, a qüem isto competir, a fortificarem to(1os 05 portos do Brazil CU);
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que possão efreituar-se semelhantes- desembarques debaixo da mais re~tricta e rigorosa responsabiHdade.
' :1.
I , "
6, Que, se. por açaso, .em, algllJna das Provinr
.cias do Brazil nãp.houverem aS munigões, c/,petrechos neçessar~o' plUla estas fortjfi~ações, as
mesmas autoridades, a,Gi~a nom\ladas, represeo...
tem logo a esta Côrte o que_precisãg:, para daqui
lhes ser fornecidQ, ou dêem parte immediatamente á ~rovinci,a mais visinba, que fic<l,~á obri...
gílda a dar-lhes todQs os 50ce,onos precisos pal'a
o bom desempenho de' tão importantes ohrigações. As autoridades ciyis e militares, a quem
competir a execução deste meu real decreto, assim o executem e bajão de cumprir com todQ o
.zelo, energia e promptidãq, debaixO' da respoór
sabilidade tle ficarem criminosas de lesa-nação, se
assim _decididameute o não cumprirem. Palacio
_do Rio de Janeiro, I" ,de Agosto de 1822. - Gom
a rubrica de Sua Alteza 9 Príncipe Regente. J..uiz Pereira da N oh rega de Souza Coutinho. ,
• f
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"

l\IHIFESTO de Sua A lteta Real o Principe Regente
Constitucional e DefensaI' Perpet/~o do Reino do
Brazil aos povos deste Reino.
Brazileiros! Está acabado o tempo de e~ganar
os homens. Os go.vernos, que ai1tda querem fundar o seu poder sobre a pretendida iguorancia dos
povos, ou sobre antigos erros e abusos, tem de
:ver o colosso da sua grandeza tombar da f~agil
base sobre que se erguêra outr'ora. Foi, por assim o não pensarem que as Côrtes d~ Lishoa forçarão as Prol'incias do Sul do Brazil a sacudi!' a
jugo que lhes prepara vão ; foi, por as 'im pensar~
que eu agora já ,'ejo reunido todo Q Brazil em
torno de mim, requeren,do-me a defeza de seus direitos e a mantença da sua liberdade e indepeudencia. Gumpre, portanto, oh Brazileiros, que eu
vos diga ií. verdade; ouvi-me pois.
O Congre so de Lisboa, arrogando-se o direito
tyrannico de impôr ao Brazil hum artigo de nova
crença, firmado em hum juramento parcial e promisso rio, e. que de nenhum modo podia env.olver a approvação. da propria rui na, o compdlio
a examinaI' aquel~es pretendidos titulas e a conhecer a injustiça ,de tão desasisadas J'l'etenções.
Este ex.ame, que a razão il)sultada aconselhaya e
requeria, fez conhecer aos Braúleiros que Portugal, destruindo todas as fôrmas estab~lecidas, mudando tooas as antigas e respeita veis instituições
da monarchia, correndo a esponja de ludibrioso esquecimento POI' todas as suas relações, e reconstituindo-se noyamente, não podia compulsa-los a aceitar hum ~ystema deshomoso e aviltad(,r, sem attentar contra nquelles mesmos principias em que fondára a sua revúlução e o direito de mudar as suas instituições politicas, sem
destruir es as bases que estabelecêrão seus novos
direitos nos direitos inalienaveis dos povos, sem
atropellar a marcha da razão e da justiça, que de-

ri vão suas lei81 da .mesma nature7.a' das cousas e
~Ur1da- d()s caprichos partioulares .dos homens..
• i Eu~ão as rovincias meridionaes do Brazil, collig,aodo-se entre si, e tomando a attitude milges~
tpsa de, hum pO\lO quel.reconhece'ltlOt-re.'O.1"SCUs
direitos os da liberdade e 1I.a pllopllia felioicfade,
lan9{1I;~0 os o.lhos s(}bl;e mim, o filho d(J~u Rete
seu ami~o, /que, cncarando 110 ,seu verdadeiro
ponto l de vista. esta tão dca e grand'e'poJfção do
,nQsso globo,; que, conhecendo os' tal~nt.Qs dos
seus ,habitantes e os recursos imllÍenSU!i do seu
sólo, ,'ia, çom dôl', a march.a des~rientada c', tyIal)nica, das que tão falsa e pl1ematuramente ha"ião tomado os nomes de pais da patria, saltanao
de representantes, do pO,"9 de P()l1tugal a sobéraQOS de toda a vasta mooarohia Portugueza. 'Julguei então i\ldigno de mim e do grande Rei,. de
quem sou filho o delegado, {} despre~ar os. votos
de s,ubditos tão fieis que, sopeando talvez desejos
e prop~nsões repuhlicanas, desprezárão exemplos
.(asGiuau,tes de 1llguns pOVias v.isiohoS',/ e de"positáráol em mim todas as suas esperanças, saL\"ando
neste modo a realez.a neate gran()e Continente
Americano e.os Il'ec'Onhecidos dÍl"eitos' da ltllgusta
c,asa de nragança.
_,A,ccedi,a seus genel'osos e sinceros votos e COrL-serv..ei-me no Brazil, dando 'parte desla minha
firme resolução ao nosso bom Rei, pelsuadi40
-que este passO] devêra ser para as Car~es de Lis,boa o thermometro da~ disposições do Brazil, da
sua bem sentida dignidade c da nova ele-vação de
seus sentimentos, c que os faria paral' na carreira começada e entrar QO trilho da justiça de que
se tinháo desviado. Assim mandava a razão. mas
as vistas vertiginosas do' egoismo eontinuárã'O a
sufrocar os seus bl"ados e preceitos, e a discordia
apontou-lhes novas tramas; iSubirão -então de
ponto, como era de esperar, o I'escntimento e,a
indignação das, Pro\'ineias colligadas; e, como
por hUJl1a especie de magica, em hum momen:to, todas as suas idéas e sentimentos convergiriio
em hum só ponto e para hum só fim. Sem o estrepito das ar'ma~, sem as yozerias di! anarobia,
requerérão-me ellas, como ao garante da sua preciosa libCl'd'lde e homa nacional, a prompta iustall~o de huma Assembléa Geral Gonstituinte e
Legislativa no Brazil. Des,ejára eu poder allongar
este momento para ver se ,o desvanecimento das
Côrtcs de Lisboa cedia ús vozes da razão e da justiça, e a seus proprios interesses; mas a ordem pôr
cllas suggerida e tl'ansmittida aos Consules Portuguezes de prohibi~ ,os despachos de pctl'echos e
munições para o Brazil, era hum signal de guerra
e hum começo real de hostilidades,
E"igià, pois, este Reino, que já me tinha declarado seu Defensllr Perpetuo, que eu provesse do
modo mais energico c prompto ft sua segurança,
honra e pl'osperidade. Se eu fraqueasse na minha
resolução atraiçoava por hum lado minhas sagradas promessas, e POI' outro, quem poderia so~r~
estar os males da anarchia, a desmembração das
suas Pllovincias e os furores da democl'aeia? Que
luta porfiosa entre os p'.lrtidos encarniçados, entre mil successivas e encontradas facções? A quem
fical'ião peltencendo o ouro e os diamant~s das

,nossas jnesgotav'Cis:minas, estes rios caudolosos
que fazem a. Jorça' dos' Estado , esta fertilidade
prodigiOS:l, fontelinexhaurivel de ri<luezàs I~ de
pr~speridad'C? Quom acalmatiã . tantos partid{)s
dissidenles ,'quem civilisaria a·nossa povoaçãodis
setnihàdit e pa1'~irla' pdr tantos rio que' são'tmllles'?
Quem ·iciaypI'odura.r os nossos Indi'lls no' centr'o de
suas maltas 4mpenetra"\leis, atl'a"éz de montanh'3:s
-attissirp-as .e':inace~si.veü ~ De cel'to, Bra ilciIlog/;
-Ia era~'a-s'e o ,Brazil, estia grande peça ,da béne~
fica olltlJi'eza, que fa/l. a i1u'eja e admiração elas nações do mnnlio.;''C as',vis.tas bemfar.ejas dá providencia e dcstruião" ou, pelo men.os, se retarda'l'ão pop longos annos.'
t
I
'l
Eó fôra,respon avel por'todos estes m-ale ~ pefo
sangue que ia derramar·se, e pelas viotimas que
i'ofalüvelmente serião sacrificada5-'á~ paixÕes é' 'os
interesses particulares: re'soIvi-me, Tportan~(1, tQmei.!o partido que, os povos deseja'fãO', e rriànd i
'eon ocar a 'Assembléa do Brazi!, -afim ae cimen• {a11 a ;I.ndependeôoia p-olitiça deste it:teíno, lsem
romper, com tudo, os vinculos ,da r fl'aterl1idaile
FOl1ttigueia; harmonrsando-se com decóro e justiç-a tQdo o l1éino Unido de Portugal, BFál1JiI e Algarves, e conservando-se debaixo dÜ'me mo cliefe duas. familias separadas por imn'lensóS tna'res,
q e só padem viver {reunidas pelos vioculbS lda
igualdade de direitos e recipI'oco"S interesses.
Brazileil'os I Para- vQs não, lie precisQ rec.ordar
1:0dos os males a que estaveis sugeitos,~ e .que vos
imp'ellirão ii representação qne me fez a Cámafa
e pno desta eidade, no dia '25 de illaiô, que moti.vou o meul1'eal decreto de G'de .lunho do corl1ente anno; mas, o Ie~peito que de'Vemos ao ge:nero Immano erige que demos as razões da 'Vossa justiça e do meu comportamento. A historia
dos feitos do Congresso de Lisboa a respeito do
Brazil, Jle huma historia de enüadas injustiças, e
sem razões; seus fins erão paralysar a prosperidade do Brazil, consuOlir~toda a sua vitalidade c I'eduzi,lo a tal inanição e fraqueza, que tornasse
infallivel a sua ruina e cSCl'aviJão Pa'I'a que o
muodo se convença do que digo ,"entremos na
simples exposição dos '5.eguinles factos!
'
,Legislou o Congresso de Lisboa sobre o Bra,zil som 'esperàl' pelos seus representantes, postergando assim a soberania da maioridade da nação,
Negou-lhe huma delegação do podei' executivo, de que tantó precisava para desenvolver toGas as forças da sua virilidade, vista a grande di taneia que o separa de Portugal, deixando-o assim sem leis apropriadas ao seu clima e circuns·tancias.Iooaes, sem prompto recur o ús suas necessidades.
Recusou-lhe hum c·enh·o de união e de força
para o debilitai', incitando previamente as suaS
,Provincias a despegarem-se daquelle que já del1tro de si Hnbão felízmente.
Decrelou-lhe'Governos sem eitabilidadé 'e sem
nexo, eom tres centros de actividade âHferente,
insll bOI'dinados, ri vaes e contradictorios, destruindo assim a sua eathegoria de Reino, aUuindo assim as hases da sua futura grandeza e prospél'idade, e só deixando-lhe todos o elementos da desordem e da'anarchia.

'Excluia de faeto os BI'azHeiros de todos os em"Pregos' hon'oriucos, e encheu vossas cirladcs de
baionetas emopeas, commandadas por chefes fora'steil:os, cruéis eimmoraes. '
- lfiecé'bell com enlhusia:l1:lo e prodigalisoll louvores a ro~os esses monsttoS' ~lle ab'ri'rão chag-as
dolorosas nÓs voss s cdraçõ~, oü prometterão
nã6 ceSS8'I;' de ail'nbrir. 1
'(I'
I'"
•
-Lançou ,mãos 1l011badoras aos recursos applica'dos ao Banco do Draúl, sol:irecarreg'ado de huma
dividá enOl'mo. nacional, de que nunca. se occupau d Congrp.sso: quand o críidito deste Banço
esta, a enlaçado com o cr,edito publico dó Brazil
C' com a sua pr()sp'eridade~J
Negociava com as n.fções estranhas a alienação
de porções do "OSSO territorio para v';ls enfraquecer e escravisar.
Desarmava vossas fortalet~s, despia vossos arsenaes, deixava indefensos vossos porto, chamando aos de Portugal toda a vossa marinha; esgota va vassos' thesoul'os com saques 'repetidos para
despeza de tropas, que vinhãQ. sem pedimento vos50, para verlel'em o vosso sangne e destruir-vos,
ao mesmo tempo que vos probibia a introducção
de armas e munições estrangeiras, com que podesseis armar vossos braços vingadores e sustentar a vossa liberdade.
_
Apre entou hum projecto de relações commcrcia~s que, sob falsas apparencias de chimeriea reciprocida~e e igualdade, monopolisava vossas riquezas, fechava vossos porros aos eSlrangeiros, e
assim destruia a vossa agricultura e industria, e
reduziá os habitantes l10 BI'azi! outra vez ao estado de pupillos c colonos. •
Tratou desde o principio, e trata ainela com
indigno avi!lamento e desprezo os representantes
do llrazi\, quando tem a coragem de punir pelos
seus direitos, e até (quem ollsarú dize-lo!) vos
ameaca con1 libertar a escravatura e armar seus
braço's contra seus proprios senhore .
Pal'a acabar, finalmente, esta longa nal'raçiio
de horrorosas inj uSliças, quando pela primeira.
vez ouvia aqueJ\e Congresso a expressões da vossa justa indignação, dobrou de escarneo, oh Brazileiros, querendo de culpar seus attentados com
'a vossa propria vontacle e confiança,
A delegação do poder' execuli o que o Congre o regeitúra por anti-cón titueionaI, agora já
huma cômmissão do seio deste Congresso no-Ia
olferece, e com tal liberalidade que, em yez de
hum centro do mesmo poder, de que ó precisa I'eis, vos querem co'nceder dou e mais. Que
generosidade inaudita! Mas,' quem cão "ê que
isto só tein por üm destruir a "OS a força e integridade, armar Provincias contra Provincias, e
irmãos contra irmãos.
AccóI'demos, pois, generosos habitantes deste
vasto e podel'oso Imperio; está dado o gl'andc
passo da vos a iní:lepend.encia e felicidade 11a tantos tempds preconi 'adas pelos grandes proliticos
da Europa. Já sois hum povo 'obcrano; jil entrastes na grande sociedade das nações independente a que tinheis todo o direito. A honra e dignidade nacional, os desejos de ser venturo os, a
voz da mesma natureza mandão que as colonias

d,eixem de sel' colonias, quanclo c,hegão·t\ sua vi- peite os SlJore~ da agricultu,r;t, Qs trabalhoi da àl)· ni.lidad~, e ~nda q.ue tratavos como .colonias não duslria, os ,pedgos da navega~,le e a.1ib&clade do
(1 el'eis rea,lmenue, e .até por fim el'eis hum ~eiuQ.
comLl1erc~o: hum syste,wa claro ellarDJo,oioso, que
Demais, o mesmo çlireito que teve P.ortugal para ,façili,te o emprego e circulação do,s cabedaes, e
destruir as SUaS instituiç:ões antigas e constjtuir- arran,que as 4et(} chaves QaiYst~rios,as <;fue feeIlão I>
,se, com lI,lajs )'azãc o .te.ndes vós, que hauitae-s escuro lf\byripto das fiuslOças , qt)e não l deij(a v~o
•,hum ,'asto e gl'.am1i0so paiz" com huma povoação ao cjGlar;lão ~b)'Ígar v rasto do em,prego qu~ se'
•
(bem que desseminada) jú maior que a ele Por- da va ú!! reoç1as tia naç,ão.
~ugal, e que ir;) ,crescendo com a rapidez com qne
Valentes soldados, tambero "ós ler,eis 'h\lm CGcaem' pelo espaço os corpos graves, Se Portugal digo militar, que, formand.o lwm exerci,to de eivos negal' esse direito, r,eo.uucia elle me~mo ao du,clãos çljsciplil'lados,., r,euna o ",a~or que,clefepde
,direito que póde al1eg'Jlr para ser reconhecida ,a a paLria ás ~irtudes J)iNicas, .que a protegem c se~
g,uriio. '
,
sua nova Comstituiç50 pelas oa,ções estl'allgeiras,
Cultores das letras e sciencias, quasi sempFe
as quacs então' poderjão allegar 111.0 ti vo,s i listos
'para seintrOlJlleLtcrem nos seus n~go.cios domesLi- aborre~idos ou de pre"7.ados pelo .despotismo,
• cos, e para a violarem os atLrlo~tos da soberania e agoca tereis a 1Jstrada aberta e desempeçada para
aclquü'irdes gIQI'ió,l e pqora. Virtude, merecimen~
ioclcpendencia das nações,
Qoe ,,"os resta, pois, Braz-ileiJ'Q,? nesta-vos to, vós vireis. jUlltOS Ol'fla.r o sal~etuario da pall'ja,
,reunir-vos LoJ0S em interesses, em amor, em es- sell! que a entriga vos feix,e as a,'ef)ülas do tro'peranças; 'fawr coIra)' a ang'usta Assembléa do no, que só esta,'ão ab.crt~s a hypo~dsia ~ á i/./lBrazil no exercicio das su~s fUQcç,i)es, para que postql'a.
ma'neando o l,cme da ,raziio e pruden.cia, huj a de
Cidadãos de todas ps clas~es, mociçlay.e hraú~
evitar os escolhos, que nos mares d~soJ'(~voluções leira, "ós Lereis hUlll c.0digo de instrucção pupliapresenlão dest;l'açadameJ1te França, Hesp'lnha e cp nacional, que fal'i! germinal' e vegetal' viçosamesmo P0rtlJgal, para que marque, cpm mãp meo te os talen tos ,deste .clima abençoado, e c010segura e sabia, a partilha dos po~leres, I'l firme p caril a uos~a Constituiçjo debaixo da ~al v;l-gparcodigo da ,'ossa legi lação na sã philosopbia e p di! das' gel1ações futul'as, lraosrpittindp li- tod,a a
applique Ú~ vossas 'cLrouqstancias peel!Hal'es.
nação humi! edueação liberal, que eommuniNão o dtl videis, Brazileiros; vossO~ represen- que aos SeUS membros a in.5tl1l1pâo necessaria
tantes o.ocupados, não de reoce:/i l'enitencias, mas para prOD,}oyerem a felicidade elo gr nde tOqp
de marcar clil'eitos, 'susle]'ltarilõ os vossos, calca- Qra~ileiro.
Enparai, habitaEltes do 13razil , I'lllcarai a PCl'Sdos aos pé se debcoohecidos, ha ti'es soculos; conságrarúõ os ,'cl'dadeil'ps pl'il1cipios da mqnm;ch,ia pecti va de gloria e de graqdel.a, que se vos antorepl'esentativa brazileira; declararúõ !lei deste lha: não 1'05 assustem os atrazos ela ,'ossa situaheliu paiz o Senhor D Joã0 VI, meu augusto pai, ção actual; o [luxo ela ei vilisação começa a cqr~
· de cujo alllor estaes altamente possuidos; CQrta- reI' jil impetuos0, desue os desertos da Califomia
.rÍlõ todas as cabeças á hydra da an al'Cllia e dp ilté aP estreito (le l\lagaJhães. ConsLitlliçãp e liberdade le.gal são fontes incsgotaveis ele prodigi,os,
de~potislllo; impol'úõ a todos os f:llupreg-ados e
funcci(lnados publicos a necessaria responsabili- .e serão a ponte ppr O'nde o hom da velha e çóndade, e a vontade legitima e justa da nação ;:l11nca ,'ulsa Etll'opa passar:l ao nossu cpntineQte. Não
fiwi,; WH'i1 tolhido a lpdo o iclstante o sen yôo ma- tornais as nações estrangeiras; a Europa, que reconheu\:lu a inuepeneleocia dos Estados Urúdo~ da
gestoso.
FiI'mes no principio inval'Íavc1 de nãp sanccio- Amel'ica, e Çr-le ficou neutral oa luta das colonias
nal' abusos, donde a c()da passo gerininão oOVÇJ~ hespanholas, pão .pot.l~ Jeixar de reconQecel' a do
abusos, vossos l',epreseotaotes espalharáõ a lnz e Brazil, que, com tanta ,justiça e tantos meios e renova ol'uem 00 cahos tenebroso da lfal.eodá Pu- cursos, proçura tambem ~ntraT na grande familia
blica, tIa administraç:ão economiea c das leis civis das nauões. ~ós nunca [lOS envolv,eremos oos seus
e criminaes, Terão o valor de crel', que idéas
net\'oc{os par.ticulares; mas ellas tambem não que\Üeis e neeessarias ao bem da nos a especie não l'çráõ penuI'bar a paz e commer-cio liYl'e, que
siio destinadas sómente para ornar paginas qe li- lhes o.fft'\recemos; garantidos por ~um governo
HoS, e que a perfecLibilidade, concecUda ao hol'epresentath'o, que vamos e, tabelecer.
mem p~lo Ente Creadcr e Supremo, deve não
Não se o,uça, poi , eutl'e ",os, .0Utl'O grito que
,achar tropeço e concorr~\, para a ordem social e não seja-uniüo.-Do Amal.0JlaS ao PI'ata o.ão
retumbe outro écho, que não seja -independeu-,
felicidade das nações.
Dar-vos-hão huIU codigo de leis adequadas it cia.-F01;mem todas as nossas Provincia~ o feixe
nature7.a uas ,'ossas circuns,tancias locaes, da vos- mysterioso, q~le nenhuma força póde quebrar.
sa povoação, inLeresses e I'elações, cuja execução Desapparllçáo de huo.1a rel. antigas preocupações,
será confiada a Juizes integros q\lC vos admin~!i- .substiLuindo o amor do bc~ geral ao r;le qualquer
.tl:.el1l jtls,Liça gratuita e fação cle~apJla1"eeel' todas a,5 Pl'Ovincia. ou de ql:1alquer cidade. D.ei,xai, ó Bra\l'apacas do "OSSO foro, flluda~ 5 em antigas le.i,s zileil'os, que escuros blaph~madores soltellll coJ.\obscurjls, íueptas, cOljIlplicadas e contradictorias.
tra vós, cop~r~ D)i.l1;t e coo,tJ;a o nossqli eral SYfJJ;:lIcs "05 darão hun;J. codigo penal dietado peJa teI\la, ioj,l,ll'tas" ça,lumuia& 'ebald,ões; l~JPbr",i-vos
.ra7.<to c humanidarle, e}.J}. vel. dessas leis sangui- que se e~lçs vo~ 'lotn'atse,(l}.~ G Bra7il estlna pernosas e abs~Il'das de que até agora fostes victimas dido. -D.cixai que digão ql,le attentamos ooot1;a
omentas. 'rer$lis uwn systema, d'impostos que res· Portugal, contra a mãi pa.trLa, contra, 0~~nos50s
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bemfeitores; nós, salvarldo os nossos diréÍtos,
punindCl pela nos a justiça', e consolidand'o a noss'a,
liberd'atle, quel'emos salvar a Portugal de 11ulÜa
nova classe de tyrannos.
Deixai que clamem que nos rebeIJamos contra
o nosso Rei': elIe sabe que o arhamos domo a hum
Rei cidadão, e quelemos salva-lo do aifrontoso
estado de captiveiro a que o reduzLrão; arran.cando a mascara tIa hypocri ia a demagogos infame,
e marcando com verdadeiro Iibcl'alismo os justos
limites dos poderes politicas. Deixai que yozeem
querendo persuadil' ao mundo que quebramos
fados os lacas de união com os nosso irmãos da
Europa; não, nós queremos firma-Ia em bases
solidas, sem a inlIuencia de hnm partido que vilmente dr!prezou nossos direitos, e que mostrando- e, á Cara descoberta, tyranno e dominador em
tantos factos que ja se nã9 podem e conder com
deshonra e prejuizo nos o, enfraquece e destroe
irremedia"cllllente aquella força moral, tão necessaria em hum congresso, e que sc apoia na opinião publica e na justiça.
- IIIustresBabianos, porção generosa emalfadaâa
do llrazil, a cujo solo se tem agarrado m.ais essas
famintas e empestadas barpias, quanto me punge
o vosso de tino! Quanto o não poder ha mais tempo ir enxugar as vos as lagrimas e abrandar a
vos a elese peração! llahianos, o bl'io he a vossa
di~sa, expelli do vosso seio es es monstros que
se sustentão do vosso sangue; não os temais, vossa paciencia faz a sua força. Elles já não são Portuguezes, expelli-os, e viude reunir-vos a nós,
que vos abrimos os braços.
Valentes l\1ineil'os, intrepidos Pernambueanos
defens,ores da liberdade Ill'azitica, voai em soccorro dos vos os "isinllOs ÍL'mãos: não he a causa
de huma ,Províneia, he a causa do Brazil que se
defende na primogenita de Cabral. Extingui esse
,'h'eiJ'o -le fard'udos lobos que ainda su teutão
os sanguinarios caprichos do partido faccioso.
Redordai-vos, Peruambtlcanos, das fogueiras do
Bonito e das scena do Recife. Pou~ai, porém,
amai como irmãos a todos os portuguezes pacificas, que respeitão nossos diréilos e desejão a
nossa e sua verdadeira felicidade.
Habitantes do Cearú, do Maranhão, do riquissimo Pará, "6s todos das bellas e amenas Provincias do Nofte, ,'inde exarar e assignar o acto da
nossa emancipoçao, para figurarmos (he tempo)
airectamente na grande associação politica. Brazileiros em geral! Amigos, reunamo-uos; sou
1'0 so compatriota, sou vosso defensor; encare~os como unico premio de nossos suores~ a honra, a gloria, a pro peridade do Brazil. l\Iarchanao por esta eSlrada ver-me-heis sempre á vossa
frente e no lugar do maior perigo. A minha felicidade ( convencei-vos.) existe na vossa felicidade: hc minha gloria reger hum pó,'o bl'Íoso e livre. Dai-me o exemplo dl4s vossas virtudes e da
tossa unlao, Serei digno de vós. Palacio do Rio
tle Janeiro, em o LO de Agosto de 18:.l2.-Prin~ipe Regente. •
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DECRETO DE

1.

DE AGOSTO.

CoU. Draz,

Tendo' consideração a que os Officiaes dos dlfferentes corpos de linha desta guarnirão,bemcoll)o
todos os mais que tem direito a serem curados
no lIo_pital lilitar de ta Côrle do mole-lias dc
ql.lC pqssão eorerm3r, são por este motil'o d~sa
bonados lIos seus vencimento , quondo a I umanidade então recommenda todos os auxilios e q"lc
além disto as mulheres c familias elos me mos Officiaes ficão privados daquelle meio de ub i~ten
cia: hei por bem, de ejondp pai' pl'incipios de
justiça e humanidade, fazer-lhes beneficio, determinar que d'ora em diante se abone pela Theso~
raria Geral las Tropas da Côrte aos rcferillos
Officiaes, dlirante o tempo em que e th'erem
doentes no Hospitall'llilitar, o mcio :;oldo de suas
respecti vas palente , ficando para e te fim de
nenhum effeito a dclerminaçõe e orden m contrario. Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho, etc. Paço, 1 de Ago to de 1822. -Com a
rubrica de SUiI AIleza Real o Principe B.egcnte.
- Luiz Pereira da obrega de Souza Coutinho.
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PROVISÃO DE

1.

DE AGOSTO.

l\Ianuscripto autbentico.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, elc.
Faço saber á Junta da Fazenda rIa Pro"incia do
Espirita Santo, que, Sua Alteza Ileal o Príncipe
Regente, desejando que no 'fhesouro Publico
de ta CÔI'te haja hum inteiro con herimento do estado da arrecadação e admini tração da Fazenlla
Publica nas dil'er as Provincias de te Reino; hou1'e por bem ordenar que as Junta remellão aD referido Thcsouro: I.· hum moppa das rendas
directas, indicando a natureza de rada huma e
systema s~guido na sua arrecadação, seu producto nos ultImas tres onnos , se por admiuLtração,e nos ultimas tres trienios, e por arrematução ou
em massa (lU subdividiJà, Outl'O das rendas indirectas com as mesmas divi ões: 2.· 111ma
conta mensal dos direitos de entrada e ohida percebidos nas Alfandegas, dada ém fórma de mapa, no qual se enuncie em columna separadas a
importanéia de cada hum dos referidos direitos,
e razões de augmento ou diminuição quc nelles haja occorrido: 3. o o numero dos officiaes
empregados segundo a ordem de sua antiguirlde e por classes, os ol'denados que lhes correspondem, e o exercicio ou escripturafão de que
cada hum se acha encarregado, a 'll1) como o
numero e titulo de livros existentes em cada repartição, com a estimativa do tempo que no decurso do anno levaria, em lançar as materia relativas a cada livro, hum omcial só e etrecli I' amente incumbido da sua escripturação: 4-· hum
ínappa de todas as di"idas passivas do Thesouro,
dividido nas seguintes columna : primeira, ordenados; segunda, soldos; terceira, penções;
quarta, emprestimos; quinta, transacçõe : 5.outro dito de' lodos os devedores, iódiealido
a antiguidade-c-natureza da divida ,de cada huo'i,
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'a~~ãl> clIusâ lã (HHn'óra de suá co~ re, S'i'lva, etc.: Pap'OiJ,. 'em,S ,de A-gojito· de-'t~ 8..2~""7"
l>ranç.a: 6. o "outro dito mensal de todo!! ds' ge,. 'Com a rú'brica. de Sua Alfçza Real o Prinêipe R~
neros ou mercadorias, 'que o estado costuma disgente.-José B:onifacio de~ndradaeSilva. 1M
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c~~edoresJ de dinlleiros publicas, no fim de cáda
ires mezcs, a'pres'éhtem húma eorita cdrrcn!e d'a
~I Uesej'a'ndo'eu e 05' pO'VÓS.l'1qU~ me rec~n'hee'em
sua r~ceita e.'despeia;, 'os' ~'aldds; se ós Iiduye'- 'ÓI)IUO S!ll~ 1?1'iil'Cipé Regentc~ /Cónservar as/relações
rem, lhes serão caheg'ados no t.;'imestré 'suhse- politicas e commer-ciaes com ,os governos e na- .
quente, s,çgundo manda a lei, não 'sé I~es entre- ções amigas deste reino, e .continvar a merecer,ganqo outra quantia que não seja a orç<Jd'a para ·Ihcs a appro'vação 'e esHmação de Ique se faz cr;cada tres mezes, alho de obviar para o futu o , dor o C'áractet..brazileiro; C'ump're-me Jlxpo.r-Il!es
avultadas perdas
Thesouro. O que se partici- succinta, mas "erdadeiramente, a serie dos factos
pa a essa Junta, para que as~im o cumpra. João 'e motivos que me,tem obl-igado a annuir' ú vonVictoriano Colona a tez no -Rio de Janeit-o., em
tade -geral do BrazH que pl'oolama fi face do onio L o de Agosto de ) 822, -:- João Carlos GOITl:a ver~o a sua Independen'cia pmlitica; e quer, coLemos, no impedimento. do Contador Oer<ll a' • mO'Reino irmão, e como.ndção grande e poderofez escrever. - l\lartim 'FI'ancisco Ribeiro de An- sa', conserv,ar iIlesos e firmes seus imprescriptidrada, -E:x;tmltida do Liv. de Reg. de' O,'dens
veis dit'eitos, contra os quaes Portugal semp:re
expedidas d Junta dei Fazenda do Espirita Santo ,La · attentou, c ag-Ol',a, mais que nunca, depois .da
fl· 17·
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decantada regeneração politica da münarchia pelas Côr~es' d-e Lisboa.
DECRETO DE 3 DE AGOSTO.
Quando por hum acaso· se apresentÍll'a pela_v~z
· primeiJ'a esta ric.a c "asta região' Dl'azilica aos
CoU. Bvoz.
.'
olhos do venturoso' €abral, logo a' avareza e o
Desejando previnir qualqucr d.u,'ida que possa prosclytismo I'eli'gioso, moveis dos descubrimcnsuscitar-se sobre a ,'erdadeira intelligencia do ar- tos e colonias modcl'I1às se apoderarão della por
tigo ,6· do c<Jp. 5° das in~truêções p'a'i'a as eleições meio de conquista, c leis de sangue, dictad<Js por
dos deputados da asscmbléa geral coristituinte e · paixões ,e sordidos intercsses, firmúrão a tyrannia
Portugueza: O indigena bravio e o colono europ.êo
Legislativa do reino do Brazil: hei por bcm que,
do collegio eleitoral de cada huma das cabeças de forão obrigados a trilhar a mesma estTada da midistricto se remelta ii ê<Jtnara tIa capital da- rcs- seria e escravidão. Se cavúvão o seio de scus
peêtiva proviocia c ii Secretaria déEstado dos Ne- 'montes para delles extr<JhircOl o O~ll'O, leis absurgocios llo reino, lIuma lista dos riomes de tod'o~ das e o quinto ViCl-ãO logo esmorecê-los em seus
~s vot<Jdos por cada elcitor com o numcro dc votrabalhos, apenas' cncetados; ao mesmo tempo que
o Estado Portu-guez com sofrega ambição devotos que cada lIum tiver, para se apurarem na'camara mencionada os deputado's da Pl'oyiuci'a: e "rav~ o's thes'oul'os que a- benigna natureza lhes
offertava ,Ifa"úa tambem ,'ergar as desgraçadas
hei, outrosim, por bem declarar para o mesmo
lUinas, sob o pClõO do ID'áis odioso dos tributos da
fim de e"HaJ: embaraços e delongas, que a qualidade de tCI' domicilio certo por 4 amws na Procapitação. Quel'ião que os Brazileiros paga~sem
vinci<J, exigida. Ii'o arLigo 6" tio cap. 2 para ser até o ar que ('cspiravão e a tena' que pisn\'ãa. ·Se
c1eitor, deve ser considerada como requisito ne- a industria de alguns homens mais activos tcntacessario para 'cleitor, c nãv para Deputado; c "a dar nova fOrma·aos pro.ductos do seu solo para'
com elles cubrir ,a nudez de seus-filhos, leis tYl'anporque pode acontecer que' o mesmo individuo
seja nomeado PQ,r duas provincias para seu De- . nicas o empebião, e' cástiga,-ão est<Js nobl'cs' tcnputado, em cuja bypotbese ol'dena o artigo 8 0 do tathas. Sempre quizerão os Europêos c,:ínsc1'Var
cap. 4 que prefira a nomeação daquclla onde ti- cste rico paiz na mais dura c tristc dcpendencia
ver domicilio o nomcado, devcnJo a outra pro- da metl'opolc, porque julga\'ão ser..,lhcs ncce saceder ú nova escolha; determino, com o fim de rio estancar, ou Eclo menos cmpobrecer a fontc
abreviar ainstallação da Assembléa, que, cm lu- p~renne de-suas riquezas. Se a actividarle tIa algar da nO\'a eleiç<io a que no sobrcdito artigo se gum colóno ó1fcreeia a scus concidadãos, de quanmanclJ proceder, seja Dcputado o que se seguir d'O em quando, algum novo ramo de riqueza rural,
cm maioria Jc votos ao que sahio nome3do'; e , natur<Jlisando vegctaes exoticos, 'uteis e preciasos,
«Juando lambem aconteça scr eleito Deputado al-' ímpo~tos onel'ósos "inhão log.o dar cabo de tão/cgum dos que se achão, como taes, nas côrtes dc' lhcs comêços. Se homc.;s emprehendedQ,rcsoiIsa.
,:Lisboa, ordeno que? até á chcgada daquclle de- v{io mudar o curso dc caudolosos ribcirõ!ls; para
putado, o ~uppra int~rinament'c ,ó immcdiato em al'l'ancarem de seus ahcos oS diamantes, Cl,ãó, logo
maioria de vQtos, dc\'endo, pOl'em, cessar o seu impedidos pclos ager~es crueis do 'mooopolio e
exercicio na assembléa logo que o ausente t(vcr punidos 'por leis 'inexoravés. Se o superfiuo de
chegado a esta côrte. José' Bonifacio de Andrada suas producções con'Vidaya e reclamava a troca dc
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produeções e!ltrãohas, privado. o Brazil do
mer.cadO- ge.ral' da nações, e' or. conseguil)~e, da
lua concorrenoia 1 que eocareceria, llJl comp.ras e
abaratarra as vendas, nenhum outro recurso lhe
reslava se não manda=1as aos porlos da metropole,
e estimularJ<3ssim ea~ ~ez mai a sPA"dida cobiça
e prepotcncia de seus tyr,!nnos. Se, finalmente,
o Drazileiro, a quem a pro ida nalllrllz;a deu ta~e,lps. ~ii ) vulgarçs, a.(lh~la,:~ iO?lruir-se. q,aíl
s.Clencias e na's arles
par;t melhor corihec~r~os seus
\. tt '
dir.eitos, ou saber a'proveltar as preciosidades na·
turaes.com que a proJiJencia do~árl! Q seu paiz,
:mistét' 1h~ era i-Ias mel\digar. a Por~tugal, que pou-co as possuia, e d'onde muitas vez;es lh~ Qãolera
.. I
pel'miltirlo regressar.
- ;ral foi a !iOI'te .10 ~ra~iL por quasi tres secuI9~,
tar a mesquinha politica que ~wtugal semplle acanhado. em suas "istalt, sempr,e faminto e tyr;lIIJIlico, imaginou para Cim\l~ltaF o sejl rlQJl}inio le
manter o 'Seu facqcio splenJ.or. ColonQs~e indigenas, onqllistado ll: conquista(lores"seus fiUlOS
-e os di hos de seus, úl~(ls, Judo foi ç,onfundido,
tll,.do ficou sugeito a hJlm.an'lthema geral. E por
q]Janto a 'ambição do poder e a sede de ouro. s~o
sempre insaoial'eis e sem freio-, J1ão se esqueoeu
Portugal de mandar continuamente bachás desapiedados, magistrados cOrJ:uptôs, e cqxames de
ll'gcntes fiseacll de toda a espeqie, que" D,Q ~Jirio
de suas pailtõ'es e avareza, despeda9lJvão ps laços
da moral, assim publica., CO!JIO ,domestica, de·
IToravão os mesquin hos I'es,tos dos SU~lres e fadigas
uos. habitantes e rlilaccra\'ão 'IS entranhas ,do
Jlrazil que os $U$tcn,lava eetlriqllec)a, para que,
'reduzidos -fi ulLima ~les~spcração, seus povos,
q~aos submissos Musulma~os, fos em em romari~s
á Qova Méca compilaI' corn,ricos ,dons e ofl'erençlas
buroa vida, bcm que ob,scura e languida, ao menos mais supportavcl e folgada. Sc o ,Brazill'esistio a esta t(H'I'cnLC de males, se medrou no meio
de tão vil oppre~são, devêu-o a seus Qlhos foctcs
e animosos que a natul'eza t~l;1ha talhado para gig~ntes; devcu-o aos bcneficias dessa bua mãi que
lhes (la.va forças sempl'e renascent65 para zQmqa•rem dO$ obstaculos phy;icos. II mOl'aos que seus
I ingratos pai; e irmãos oppunhão acjn~e1l1enle ao
seu crescimelJlo e pro!ipcridade.
I
l)orém, o Urazil, ainda que ulcerado com a
I6IDbrança .le scus passadps in fortuni $, sendo
na,tUl'almentc bom e h~nljado, não deixou de rcc.ebcr COI)1 inexplica,'el jubilo a augusfa pú'oa do
Senhol: D. João VI, e a toda a Rea) Familia. Fez
ainela ll)ais: acolheu com braços hospcddrps a
nobrcza e povo que cmigrál'a, acossados pela in'usão do despota da EUI'Qpa. - Tomou contente
sopre SIlUS hQmbr05 o peso do Trono de meu Augusto Pai. - Conservou com c$plcndor o diade,ma
que I.hc cingia a fronte. - Supprio com generosidade e profusã,o as des,pcz;as de huma npva Côrte desregri\d!,,;,t:, o que mais he. cm grall(\i~sima
distancia, sem interfls5e algum scu partic4lar,
m~s só pelos simple; laços <1':1 frptcr\lid;lde. ~on
tribuio la~bem pa ;a as dcspczas ua guerril, que
Portugal tão glOl'i9samf\llLe te!'1li!ra contra os scus
il)1'350[eS ?:E <tue gan hOIl o ~razil em paga ue
t~DtpS sac~!ficios? Ao contil\Uwãg do~ "elhos abu·
o
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.50"' e o accre~cimo de,noTos introauzidos, parte
.pçla impcl'icia, e par~e pela immoralidade e pelQ
crime. Taes desgraças claml\vão altamente por
buma prometa reforma de GOl'erno, para a qual
o habilita"ão o accre~cimo de lutes, e os seus
.inau(eriveis direitos, com? homens qne fo'rmavão
a pQrção maior e mai rica da nação Por\ugueza~
.Inyor~cidos pela natureza Jl,a sua posição gcUgra
Jl}lica e,central no, meio do I?lobo, n'os, seus vas':'
tos portoS' e cnseadas, «: nas l'ique7.as naturaes
do seu sólo; porem, scntimentos de lealdade excessiva e hum extremado amor para com seus
iqnãos de Portugal, embarg.il'ão seus queixumes,
.sopellrão sua vontade, e fizerão ceder esta palmá
g10r~osa a seus pais e irmãos da Europa.
Quando cm Portugal se levantoul o srito da regeneração politica da monarchia, confiados os
povos do Brazil na inviolabilidade dos sens direitos, e incapazes dejulgaraqueIles seusirnião dilfe·
rentes em sentimentos e generosidade, lIjbanuonál'ão a estes ingratos a dcfeza de scus mitis sagrados interesses c o cuidado da sua completa ,'e.con~~ituição; e na melhor fé do mundo adol'mecerão tranquillos á borda do mais terl'Ível'pre!lipício. Conllando tudo da sabedoria e justiça do
Congresso J.isboncllsc, esperava o Ul'azil receber
delle tuuo o qne lhe pertencia por direito, Quão
longe estava então de presumir que cste mesmo
Congresso fosse capaz de tão vilmente atraiçoar
suas esperanças e interesses; ioteres es que estão
estreitamente enlaçados com os geraes da nação!
Agora jil conhece o Brazil u erro em que cahira, e se os 8,'azi!eiros não fossem dotados daquelle geoeroso enthusiasmo, gue tantas vezes confunde fósforos passageiros com a verdadeil'a luz
da razão, ve.ião desue o primeiro manifesto que
Portugal dirigira aos povos da Europa, que hum
uos fins oecultos da sua apregoada regeneração
consistia em restabelecer astutamente o "elho sys·
tema colonial, sem o qual erêo scmpre Portugal,
e ainda hoje o crê, que não póde ex.i 'til' rico e pollel'oso, Não previo o Brazil que seus Deputados
tenu.o de passar a hum raiz estranho e arredado,
tendo de lutai' contra preocupa9óe c caprichos
inveterados dâmet,'opole, faltos de todo o apoio
prVIlJ,pto de amigos e parcnt<:s, de cel'to' havião
ue c~hil' na nullitlarlc em que ora os vcinos; mas
foi-lhe neoessario passai' pelas duras lições da experíencia para reconhecer· a iIIusão uas suas el'l'adas espe!'anças,
Mas merecem desculpa o\l Brazi'eiro , pOl'que
almas candidas e genel'osas mnita dimt:uldadc te··
rião de capacitar-se que a gabada I'egcnei'a:ão da
monal'chia hou ves e de comc(;ar pelo restahelecimento do odioso system <I colonial. E"a mui llifficil e quasi incrível cnncilim' este plano absurdo e
tyr.anoico cllm as luzcs e liberalismo que altamente apregoava o Congl'es~o 'Portugucz! E ainda
mais incrivc1 era que houvesse homens tão atrevidos c in"en atas «(ue ousassem, comO depois
direi, attriuuir Ú l'ontade Cordens de mcu Augusto Pai EI·Rei o Senhor D. João VI, a quem o
Brazil devêo a sua cathegoria de Reino, querer
derribar de hum golpe o mais bello padrão que o
ha de eternisar na hi5tOllia do uni ver o, De in-.
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criveI, por certo, tão [rande alLuGil1ação ; porém,
fallão os factos" e coo tra a vCl'dacle manifesta não
póde ha ver SOl hismas.
.
:ÊOI quanto mou Augusto Pai não abandonou,
allrastrado PQr occultas (! perfillas manobras, as
praias do Janeiro para ir desgraçadanwllte habitar de no\'o a "do
lho Tejo, alfectara o Congres'o ue Li~boa sentiment-05 de fi atel'l1al igualda,te parO). Cl-om 9 BI'aúl, e principio luminos~s de
reciproc-a justiça; deolal'anl1o formalmente 00 ar·
tigo 2 da. bases da Constituição, qua a lei fundalDellta\ que"e ia organisar e promlllgar só teria al'plicação, a este Reino, se os Deputados delle, d pois de reunidos, declara em ser esta a
Tontade dos PflvOS q,ue represenla vão, Mas qual
foi o espanlo ele ses meSL'l10~ povos quaod.o virão
em contra,dicção á aquelle arligo, e com despreZlo
de seus inalienaveis dil'eito.s', huma fracçã.:> do
CQng-resso geral decidir dos eu mais caias- intere ses! Quanuo virão I gislar o pal1lido dOUlJnante daquelle Congresso, incompleto e ilupel'fei~o sobre ohjectos de transcCllllete impnrtancia e privativa compctencia do Brazil, ,em a aur!iencia se
quec de dous tel1ç05 dos seus representanles!
Este párLido dominador, que ainda lioje in'"
sulta sem pejo as luzes e probillad' do homens
sensatos e probos CJ\le nas Côrtes- existem, tenta
todos os mei;)s inf'ernaes e lenebl'o 05 da' 'P0li~ioa
para contínu(lr a enganar o creJlllo Rrazil co
apparente fraternidade Ilue nunoa mOL'úl'a etm seus
cnraçõ~s; e apr(l\ eita a lulal11ent~ o. dCS\l811io da.
Junta Govo1'llativa. da Bahia (que' ooeultamente
pllomovêra) para dcspetlagar o sagrado nÓ'CJue li>gava todas as Provincias do Drazil li minha legitima e patel'llalllegencia? Como ousou reconhecer o Congresso naquella Junta I'acciosa legitima
a.utori lade para. cortar os "ilJoulo~ politicos da
sua Provincia, e apartar-se do cenlro do systema
a quc esta I'a ligada, e i 'to ainda depois do jUl1amento de men Augusto Pai á, Consl'ituição pro-'
mellilla á tOlla a monal'ohia? Gom que direito,
pois, ,sanecionou llS e. Congl1e 50. cuja .fepro cntaçãu nacional então ó se limitava ú de Portugal,
actos lão illegaes, criminosos e das mai, funestas
consequencias para todo o Reino Unido? F. quaes
farão ali utilielacles que dabi, vierão n Rahia? O
vão e l'idiculo nome de Provincia de Port~aJ; e
o peiol'!te, o 111:1los ua guerra ch-il e da anarcbia, em que hoje Sll acha &ubmel'gida por oulpa
UO ,eu primeiro GOVl'I'IlO, vendido aos dcmagflgos
Li. uonenses, e de algu!) oútro.s liomenR deslumbrados com idéas anarchioa e I-epnbliuanas. Por
ventura, 61' a Rahia Provillcia do pobre e acanhado l'eino de Portugal, quando assim podos.e conservar-se, el'a mais do q\l~ ser hllma das primeira do va to e grandb, o Imperio uo Drazil? l\1ás
erão Qutr<ls as Ü tas do Oongre soo O Drazil, não
de\'i" m<li. el' Reino' devia descei' do trena da
sua calhegoria, de I ojar.se dQ manto real da sua
mage"tado, depôr a Corôa e o Scertro, e retroccuer na ordem politica do un\l'erso pal'arecebcl"
no o fenos e bQ.mjlhar-se comO eSCI'aTO perante
Portll1)aL
Jão paremo aqui: examinemos. a marcha progres iva do Congresso, Autodsão e estabelecem

EE
Governos Fl'o"inciães anarêhic03, é independentes huns dos ofitro , maS sugeito, a Portugal.
Rompem' a raspon. a'bilitlhdé e harmonia: mb.tua
entre os' podel'os ci il', milit{lr e financeiro, 'sem
dcixal1élD aos povos outro recur o a seús 'males
ine.vira v,eis senão' atra,fcz d"ó "a to Oceano; rec;urso inutil e ludibrioso. Bem via CJ CI.m,gJ'esso
quI' du, pedaçava a arcJjitec~ur.a-'magesrosa do Imperio RI'aqjileiro~ que ia se-pal'a'r e· pôr em cohtinUa luta s'oa partes, anniquilar suas forças, e
atré converler as Provincias em (lutl'as tantos republicas inimigas. 1\1 as POIlUO lhe im'po"ta"ão as
desgl'aças do BI'allil; ba tava-Ihe, por então, proveitos momenLaneos, e nada se lhes da a ete cortar a arvOI'e pela raiz, com tanto que, li sem lhanç.a dos selvagens da Euisiana, colHesse logo seus
fructos, se quer hum3 vez sómente.
.
Jts represCl~fações e esl'o,rços d,a Junta Governativa e dos 'Depulado de P rnambllCO para 'se
verem Iivr'es das baionetas Europêas, á quaes
aquella Provineia devia as trisles dissensões intestinas que a dilaceravão, forão baliladas. Então
o llrazil começou a ra gar o denso véo qlle cubria seus olhos, e foi couheccndo o para que se
deslJinil\ão essa, Iropas; examinou as causas do
mitO 8col himento que recebião as propo tas dos
ptlllC'óS Dc.putad-os 'que jil linha em Portngal, e
foi' peruendo cada 'vell mais a esperança dI' melhoramento e reforma nas deliberaçõe do Congresso, pois l'ia que nãO valia a justiça de seus direitos, nem as VOles e patriótismo de- seus Dep uta dos. •
Ainda nã@ he tudo, Bem conhecião as Côrtes
de Li~bna que o Rra:1.Í1 estava csmag'ado pela immensa divida do Thesoul'O aH seu Banco Nacidnal, e que se este l,iesse a fallir, de certo innumera\' is famílias fical'Íiio arruinadas ou I'edu7iidas
á-total indigencin; 'Cste objecto era ua Olilie'l' urgencia; totia-via, nunca o credito desle Banco lhes
deveu a menor atlenção ' 'anles parece que se emp nhal-ão com todo o esmero em dar-lhe o ultiml1 golpe, tirando ao Brazil as sobras das rendas
Pl'olvinciae que; dp.\'ião entrar no Thesoul'o Publico e Cenll'al, e até esbuHlál"'o o Banct. da administração dos contractos (lue El-llei meu Augusto Pai lhe ha da cOI'lceJido para amol'1isaç[o
desta di \ ida agradà.
Cbegão, emfi'm, ao Rrazil os fataes uecretos da
minha .I'etiràd'á paI-a a'Eul'o'pa e da extincçlio t tal do Tl'ibllnae elo Rio dé Janeiro, ao l1Ie mo
tempo que fica viio ub i, linllo Õ' de POI:tugal.
Desvanecél'ão-se então em hum momento todas
a esperanças, até mesrfio de éOD_en'ar huma delegação uo poder execuliyo, '1ue fos e o centro
COOlOlUlll ue unin'O e de friteascnlre todas as Provincias deste vastissimo pa"iz, pois '1ue, ,Cm este
centro COlmllum qne dê regularidaele e impulso <\
todos os mol'Ímentlls da s'ua machiria soci:!l, debalde a natureza teria feito o quê della profusamente dependia para o rilpitlo desenvoll"imento
das suas f@rças e fulUl'u prosperídade, 'Hum Governo rOl'le e constitucional era só quem pOIHa
desempeçar o caminho pa;>a o augmenlo da civilisação e riqueza p"ogres~iva ao Brazil; quem podia deféndê-Io de seu inimigos cxtérnos, e ~o-

1
hibir as facç,ões internas de homens ambicios9S e
malvados que ousaSSllm attentar contra a li,berdade e propriedade individual e-COLUra o !'ocego e
segur.ança publica do Estudo em .gel'lll, e de cada
huma ,das Pro"'Íncia3 em pal'Liplollar. Sem este
centro oommum, torno a dizer, toda as I'elações
de amizade e commercio mutuo enlre esle Reino
com o..de Portugal e"pai~es estrangeiros, tcrião
mil oelli1iões e êmbales; Il em vez de se augméntar a nos -a riqueza debaixo de hum ystem'à solido c adequado de.economia pubüoa, a veriamos
pelo contr.al'Ío entorpecer, definhaI' e acabar talTez de touo. Sem. éslc centl'O de fO'r01 e de união,
,finalmente, não podermo os 13razileiro consenar
as suas fronteiras e limites naturaes, e perderião,
.como agora macllina o Congresso, tudo o que
ganharão 11 Cllsta de tanto sangue e cabedaes; e
o que he peior, com menoseabo da honra e brio
nacional, e dos seus grandes e legitimos interesses polit~cos e commerciaes. !\la felizmente paJ'a nos li justiça ulll'ajada e a sã pólitica levantá-rio. hum brado. unh'el'sal, e ficou suspen.sa a execução de tão maleficos deGreto .
Resentirão-se de novo os povos deste Reino,
-vcnd.o o desprezo com que fOl'ão't.'atadas os cidadãos benemerilos do 8ra'lil, poi!! na lHimerOSa
lista rle Diplomaticns, l\~iflislr~s ue E ·tado, Conselheiros e Govel'Oadores militares não appareceu
.o nome de hum so Brazilairo. , Os fins sinisti'oS,
porque,se nomeúrão .estes novos Bachás com o ti~
tulo dourado de Governauores d' Armas, estiio hoJe muni fc tos; ha ta attendel' ao comportamento
uniforme.í\ue hão tido 'em'nossas PI'ovincias, o-ppondo-~e á dignidade e liberuade do Brazil, e basta 'Ver ,a consideração com que as Côrtes ou-\'em
seus o$cios, e ii ingel'enoia que lomão em màterias ci\'is' e politicas, IllUltO alheia~ ue qualquer
mando militar. A condescenuencia cnm que as
Côrte.s receberã{) as fel icila9ões da tropa l'ratdcida expul a de Pernambuco; e na pouoo a appl'ovações dauas pelo partiJo dominante uo Congllesso alls revoltosos plfocedimcntos do General
A'Vilez, que, para cumulo demales e ofi'l'imento,
até deu c.au'a ii prematura morte ue meu querido
Filho o Priocipe D. João; o pouco caso e esoarneo com que forão ultimamente ouviuas as sanguinosas ,~cenas da Babia per'petradas pelo infame lUa,Jeira, a quem \'ão reforçar- 0001 no\'a tropas, apesar dos prote. tos dos Deputado do 13razil; tuuo 'isto evidencia qLle, t1opois de subjugatla
a libenlade das Provio(lias, sufrocados os gl'itos de
suas ju ·tas reclamações, üenunciallos como anticonslitucionaes o patriotismo e honra do' ciJadãos, 50 pretenuem esses t1esol'ganisatlol'es estabeleceI' debaixo das pa"a~'ras engano as de llllião'
e fraternidatlll, hum oompleto de 'potismo militar
com qlle esperão esmatlar-nos.
Nenhum Governoiu·to, up-nhuma naçào ohilisatla deixal1á de compJ1elrenuer que, privado o
Brazil ue hum poder exeouth'o, que extinclos os
Tribunaes necessarios, e obrigarlo a ir /lI ndigar
a Portl.lgal atravez de delonga e pel'igo as graças e as ,ju~Liças, qU'c c?támaclas a Li boa as sobr'as
das (,onda das suas Pro,-incias, qlle anniqÚllada
a stIu cathegoria de-Reioo, e que dominado este

pelas'baionetas quê de Portugal ma'ndas~em, .sO
restava ao Brazil ser riscado para sempre d numero das naçõe e po, os livres, ficando outra
Ve'l reduzido ao antigo e~tado coloniaJ e de commercio exclusivo. l\las não CO",'inl1a ao Congres'o patenteai' ii face do mundo ci\'Íli~allo seus
occullo e abominan~i projectos; procurou, por
tanto, rebuça-Ios de novo, nom ando commis- ,
sões encarregadas de ti-atar dos negol::ios politico. e mercanti deste 'l\eioo. Os parecere, de tas
commissõe correm pelo IJoiYerso, e mostl'ão terminantenlcnle todo o machiaveli mo c hypocl'Ísia
das Côl'les de Li~boa, que só poéIem illuuír a homens ignorantes, e dar novas arma'! aos inimigos
solapados que 'Vivem entre nos. Dizl:m agora esses fal'os e múos politicos que o Congl'esso deseja ser in Irnido rios V'otos ilo Brazil, c que sempre quiz 'acertar em suas deliberaçãe ; se isto he
verdade, porque ainda agora I'egeitão a Côrte
de Lisboa tuuo quanto propoclll d plluCO~ Deputados que lá temos?
E sa Commissão E pecial encarregoda dos negoci~s politicos deste Reino, já lá linha cm seu
poder as repre entações de militas das no'sns PI'Ovineias e Camaras, em que pedião a derogação
do decreto sobre a organisação dos Go'vel'nos Provinciaes e a minha conservação ne le fieino como
Principe Regente. Que fez, porém, a Commissão? A nada disso altendcu, e apenas propôz a
minha estada temporal'ia no Rio de Hnéiro sem
entrar nas altl'Íbuições que me t1evião pertencer
como Delegarlo do poder executh'o. Reclama,ão
os povos bum centro urtico daqllelle poder para
se evitar a desmembracão do 81'nzil cm partes
isoladas e ri "ae5. Que fez a Commissão? Foi tão
machiavelica que propôz se concedesse ao Brazil
dous ou mais centros, ,e até que se corre ponuessem u'i~ectamellte com Portugal as Provincias que
assim o desejas.em,
.
Muitas e muita~ vezes levantúrão seus brados
a fa 1'01' do Brazil os nossos Deputado ; mas suas
vozes expir:írão suffocadas pelos insultos jla gen:talha a 'salariaua das gaLel'ias, A toi.la aS suas reclalllaçãe' re ponderão 'empre que erão, ou contra os al,tigos jil Jecretatlos da Constituição, ou
coutra o regulamento interior das Côrtes, ou que
não potlião derogal' o que já e la"a uecidhlo, ou,
finalmente, respondião orgulho os: - Aqui não
ha Deputados de Provincias, todos ão Ueputados da Nação, e s6 deve valer a pluralillade-;
fãl o e inaudito pl'incipio de direito publico, porém muito util aos dominadores, porque, eséudado I ela maioria dos voto Europ~'I), 101'rla,'ão nullos os dos Brazileiros, podendo a' im 'escra visar o 13razil a seu sa10l', Foi pI'esente ao
Congres o a carta que me dirigio o Go"er'no de
S. Paulo, e logo depois o voto unanime ila de'putação que Ole ror enviaila pelo Governo, Camara e Clel'o iJa sua Capital. Tudo foi baldado.
A Junta uaquellc Go erno foi insultada, taxada
de I'l:belúe, e digna ue er criminalmenle processaria. EnJ!im, pelo orgão da ir~prensa li vre os
escriplores Brazileil'os manifestáráo ao munJo as
ioju 'liça e I'I'OS do Congl'esso; e em paga da
-sua lealdade e patrioti mo, forão illvecti "aúos de

70

....

31~

so

Ten~és, e inspirados pelo genio ~o mal no ma- para melhor darem ,!li ~arrote ao, ~Y8tema,~oDs. r,
titucion31; .outros querem 0, mesmo, porque de· ~
cbianlico parecer da Commissão:
A v~ta de tudo isto, já não he po~siyet que O sejão· unir-se á flespan}la:' pqr jssllJnãõ admir" ,
Brazillancc hum "éo de eterno esquecimento, soo. ,: cm :,Portugal e~crever-se>e a~soalhar-se descara.',
bre tantos insultos c atrocidades; 'nem ~e igual- damente que aql,lelle Reino utiliza 'co.m a per.da
"
'
,.
'.
mente possÍ1'cl qu~ elle possa jámais ter' coilli;m.l ( do1BrÚil.
ça nas Gôttes de LilllJ03 "endo~se a cada passo';J
'Cegas,' poi~, de ôrgulho ~ Oll arras!adas peia..
ludihriado, já dnacera~o por húma guerra éivi'I, vingai1ça,cegoisfo, dfcidirão as Côrtes,cQlp d,ous.
começada, p'or essa iniqua gente, e até a~ea~ad'o;' rasgoS' l1e pcnna huma</queslão (la mai.or imporcom 0:\ scenas horrorosas de H aity,. que' nps~os ~u·'; tan;cia para a grande familia Ii.n,itana, estabelecen.
J'josos inimigos muito:~escjávão re\'j,'er.
'. ,r do selm' ~on iJltar.~ v{int<\.íleJ;eral dos portuguçJ.es
·l)or \'entura não he 1an;lhem hum comeco re:ll j dé ambos'os hemispherios, o asscflto da mooarcbia
ele hostilidades· prohibir nqoelle Governo que as', crrl'Portu'g'al, Qomo
se essa
minima parte• do ter·,
I
. ' _
•
.
nações estrangeiras,' com' quem livremente co~-' ntorlO P9rt'lguez e a sua pO\'oaçao estaCIonaria c
acnl) hada de\'esse ser o c~otro politico c commer·
mcrc~avarnos, nos impor.tem pefrechos militares
e na\'acs? De\'eremos igualmente sotTrer- que Por-o cial da' nação inteira. Com erreito 1 se 000 vérn a .
tu-gal oífcl'cça ceder' ii França huma'parte da Pro- , estados c'sp,alhad9S, mas, reunidos (Iebaixo: de,
"incia do Pará, se aqllella potencia lhe quizer hum so chefe" que o pI'incipio \'ital de seus mo:- -,
subministrar tropas e na tios com que possa -me-' vln;lentos ,e energia exista na pal'te a mais central
lhor algemar nossos pulsos e sutrocar nossa jUgti- e pod~rosa da grande machina social, para que. ~
ça? Porlerilõ esquecer·se os briosos Brasileiros imp,ulso se communique a toda a perileria com'a
de que iguae~ propostas, e p.ara o !]lesmo fim, fo- maior' presteza e vigor t de certo o llrazil tinha o
rão feitas ii Ingl:lterra com otrel't!cimcnto de se incontraSla\'el direito de ter dentro de si o a~sen·
perpeluar o tratado de commeréio d/e 1810, e ain- to· do Poder ExecutÍ\'o. Com etreito; este rico e .
\'asto paiz, curas alongadas costas se estendem
da cOQl 'iJl:lior~s \'antilgens?
~u:lnto ,cpega: ,a
desde dous grilos, além po equador até o Rio da
má \'ontaJic. e impoli.lica ~essas Côrtes.l !
Demais, o Congresso de Lis~oa !Ião poupando Prata, c são banhada,s pelo :ltlantico, fica qn3si
a ~enor tentativa de opprimir-p,as e escra\'isar~ no cenlro do/globo ii borda do grande c:lnal POI' ,
nõs, te~ csp,alhado huma cohorte d~ ,cmissarios onde 'se faz o commercio das n.ações; que he o liaoccultos, que,empregão tO,dos os recursos da as- me que une as quatro partes do mundo. A' cs~
tucia e ira perfidia para des,orient.a,rem o espirito " querda tem o Brazil a Europa, e a parte mais
publico, .perlUl'barem a boa orden;l efomentarem consideravel da America; em frente a Africa; á
a desunião e an:lrcltia no Bj;azil. Certificados cIo , direita o resto da, America e· a Âilia, com o imjusto rapcor que tem estes,'pQ"~s ao desp.otismo, me'nso archipelago da Australia; e nas costas o
nã;o cessão estes perfi~os emissariQs,. para pener.. mar p:lcifico ou o m:lximo oceano, com o estreito de l\1:Jgalhães e o Cabo de Horn q.u:lsi li porta.
te~em a opinião public:l, de ~nvenen:lr as acções
ID:lis justas e puras de meu Go\·erno. ousando te·
Quem ignora igualmente que he quasi imposmerariamente imputar-me desejos dr. separadn- si ve! dar 11 0"3 forç:l e energia a Po\·o.seO\·clhecidos
teiramente o Brazil de Portug:ll e de re\'iver a an,.- e defecados? Q~lem ignora hoje, que os bellos dias
tiga :lrbitraricdade., Debalde tentão, porém; de- de Portugal estão passados, e que so do Br.azil pósunir os habitaprcs de te Rcino; os bOOl':ldos Eu- ' de está pequena porção da mOllarchia e~perar se·
I'opêos, nos os conterrane.os, nãp serilõ ingratos gúro :lrdmo, e novas forças para adquil'Ír outra .
ao paiz que os 3doptou por. filhos e os tem hon.... vez a sua viriltliade antiga! l\1as de certo não poI'ado e enriquecido.
derá o Brazil prestar-lhe estes soccorros, se alcanAinda não contentes os facciosos .das Cprtes ç.arem çsses insensatos decepar-lhe as forças, decom toda esta ser\e de pel'fidias e atrocidades, suni-lo e al'I'uina-Io.
ousão insinuar que grande p:lrte destas medidas
Em t~D1anha e Ião system:ltica serie de desati·
des:lstros:lS são emanações do poder exeellti \,0, nos e alrocidades, qual de\'eria ser o comportacomo se o caracter d'EI-Rei, do bemfeitor do BI'a- mento do Brazil? rDeveria suppôr acaso as Côrzil, fosse cap:lz de ião machi:l velica perfidia, cp- tes de Lisboa ignorantes de nossos diroitos e conmo se o Br:lzil e o mundo inteiro não conheces em \'eniencias? Não pOl' certo: porque ali ha ho.-que o Senhor D. João VI, mcu Allgu to l'ai está mens, aiuda mesmo d'eotre os f:lcciosos, bem que
J'ealmente Prisioneiro de Estado, debaixo de com- mahados, não de ~odo ignorantes, Devel'ia o
pleta coacção e sem vontade livre como a deve- Brazil sofirer e contentar-se somente com pe~IÍ1'
ria ter hum verdadeiro monarcna que gozasse da- humildemente o remedio de seus nl:lles a coraquellas :lttribuições que qualquer legitima Cons- ções' desapied;d03 e egoistas? Não \'ê elle que
tituição, por mais estreita e su peilo~a que seja, mudados os despotas continua o despotismo? Tal
lhe não ,dc\'o denegar; sahe toda a Europa e o comportamento além de inepto e deshoOJ'oso premUl)do inteh-o que dos seus l\linistros, huns se cipitaria o Brazil em hum pel:lgo insondavel de
achão nas mesmas circunst:lncias, e outros são l\esgraças j e, perdido o Braz,i1, está perdida a
crcaturas e p:lrtidistas da facção dominadora.
mon:lrchia.
Sem du vid:l as pro\'ocações e injustiças do con·
Collocado pela providenci:l no meio deste vasgresso p:lra com o BI':lzil são filhas de partidos tissimo e abenço:ldo pait', como herdeiro e Icgicon trarios entre si, mas ligados contra nos: que- tim!> delegado d'EI-Rei, meu augu to pai, he a
rem huns forçar o Brazil a se separar dePertugal pr.imeira das minhas obrigações, não só 7.elàr O
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bem 'do's" p'Ôvo~ ~razit.e·iri~ ,.;na,;;' !g\l~~~~.nt<: os':de'! receber (IS seus Ministros e Agentes Diplomaticos; .
tód:i ã na'ção qUe'hum iHa ~e",o góver'1ar. l'l,lra e a eQy.iar-Ibes os meus em quanto' durar o capcíHhpril' e tes: de,e~cs sa'g~ac1os r at:lnui a'o.5 Yoto~ , ti"eiro'~ d'EI-Reí, meu i1ugu.to pai•. Os pOJ't<lS; do
da~ Prav-iricias .Ique tne peilicão, não as abandQ.- 'J Braúl continuarilõ- a estar- abertos li todas aS- na'"
nasse: c desejándo' acertar em todas as miqhas:, çõ~s~paçificas e amigas para o-eommercio licito.
resoluções? consultei a ,op,iniãq ~ub'ica dO$ Q1e~s q~e il" l~is nil:o.prol;libem: o.s dolónoslluropeos
sub(litós,
"e1 ffz, notnear' eé'o~"óc"r
P~octirado.res
'f q'JW' paralilqui ernigl'al'e~, poderá'õ contat com a
~
[ J
~l
I f.
f, J
•
h
I
Geraes' de todas as Pr vincias 'par~r rI).f .aco_!l~<:'-", JIW;S Justa pr,olecç.ão neste pai\/) rico e OSpitil eilhaTem 'hQs 'ne~oc'io's de cstad&' e d~ sha commu1n 1'0 jOs}?abios" os·arUS,tas, os capjt.alís.las e os.ern•. para
'1,
. dc e ac- I
ufl·l··..r.=·
luaue.. D' epolS,
I 1'1"\
l.e,5 d a!' h" Jll11a p.ro ,~. d aJ pre hen d ed o\,es encontrarllO Iambem amlza
mlfl~a sinceridade e anibf,: acej,t~r b titulo e çn-, colhimento:, e, cõmo o Brazil sabe .respeitar OS
cargo de defensor perp'etuó dcsté tleino_",q.ue 5 d~reitos' do,s outros povos e governes Jegitimos ,
.
r.'. I'
I'
• Imente por Justa
•
. - que seus
po\'bs
me, confcl'lrao:
e fima Imente,
ven 'd o . a espe,ra Igua
l10trib U1ttaO,
ur'genéia dos acofJteCiqlCQtos' e'ou"ina!! os. votos in-alienav~is direitos sejão lambe~' por elles resg'eraes
'Bra~il qu'e queria ser sal ~o, màndei peitados e reconhecídos, pôlra se não "er em caso·
convocar hllma Ass~ml:ilea. Con.st~~juint~ e Legis... contrarioJna dura necessidade de obrar conlra os
lativa qlle tr'lbal~a.sse, a bepl da, sua solida fe~ip~::' desejQs do seu genero~o corallão. Pn)acio do Rio
dade. Assir'n iequeriãn .05' PO\'os que. con~lde-. de ,Janciro, 6 de Agosto de 18~:1. - PR1.lSCtPE RErão a méu a\1gusJo pai e Rei p'riv~~o ~a su~ lí- GE~~E. I I "
bcril:.ld'c', e Hl"'cilo :ios capri~os desse; híll1q.01 ~o
,I)
I'
I,·
'Id L' b
iI
facciq,sos, ,que,
'1Ión'lira.
na,s
Côr~o;~ . e, ,JS oa.,. ~s
PRovisÃ.o' DE 6 DF. AGOSTO,
quaes seria' absurdo eSp'~~r,ar me,Chd~s J!.l~~as·~' u,tels
, "
.•
. ' - ' • Manuscripto 8ulhenlido.
a05"lIeslihós do Brazil e ao verdadeir-ó bem de 10dá a n'ação port~lguezà.,
":
D. Pedro de Al0antara" PÍ'{nci.pe- Regente do
'Eu seJ'Ía Ingrato a,os n'razileiros, seria perjuro Reino Unido de Portugal, Brazil e Alganes, etc.
âs·ininhas promessas e indigno do nome de P~in- Faço saber ,a vós, Ouvidor da Comarca do Rio de
cipe Real do, Reino Unido de PortugaJ, Brazl1 e Janeiro, que, sendo-me pres,ente c0';D a vossa
Algarves, se' bbrasse. de outro modo. ~Ias pro- informação de" 21 de J unho do correnle anno, sotesto, ao mesmo tCl;npo, perante Deos e ii face de bre o requerimento de l\Ió,1noel Antonio Dips Cal'·
tolta's as nações amigas é alliadas, qu~ não ,desejo neiro, ,no qual me pedia provisão ,para advogar
co'rt3r QS laços de uniã'o e fraternii1a~e qup ~evem nos auditorios da Villa de S. Antonio de Sá, O
fazeI" de toua a nação po.rt!Jgueza hum 50 ~odo pl'O\'imento interino que para cl mesmo fim lhe'
poli'tico bem or~anisado; Protesto igualmenle que, haveis passado pelos moti voS' .que na djla vossa in5allva 'a devida ~ justa rél,lOiãó de todas as parles formação allegastes: hei por ,bem ordenar-vos
da ·rilOnarchill. debaixo de hum só Rei, como che- que' v.os ab tenhaes ae p3ssar laes provimentos
fe sUl" eOlo do PodeI' E~ecuti "0 de toda a nação, para advogar, que não são por modo algum combeitlt.J defender os legitimas direitos e a Constui- prehendidos na' disposição da ord. dQ li \'. I", tit.
çãó' futura do Brazil,' que espero seja boa e pru- 97, § ,", sendo aliás prh'alivos da Mesa do Dedente. com todas as minhas ~orças e ii cnsta do sembargo do Paço, na (ôrma da ord. 1I0 mesmo
meu proprio saQgue, se'assim I'o'r necessario.
li v. I·, tit. 48, § 4", e dc regimento novo do mesTenho exposto com sincel'Ídade.e,?oncis~o aos mo Tribunal, § 60. O que assim cumprireis. O
governos e nações, a quem me dlr~à neste ma- - Principe Regente o mandou pelos 1Uinistros abainifesto, as causas da, final resoluçao dos povos xo assignados, do Conselho de S,ua lUagestade e
de:te 'Reino. Se EI-Rei 'o Senhor D. João Vl, seus Desembargadores do Paço. !\lanqe,l Corrêa
meu 31.gUSto pai, estivesse ai'nda no seio do 13ra- Fernandes a fez no Rio de Janeiro, aos 6 de Agoszil, g07.ando de sua liberdade e legitima autol'i- to de 182~. - José Caetano de Andrade Pinto a
dade, de certo se comprazeria com os votos deste fez escre\·er. -Lucas Antonio 'l\Iónteiro de nar- '
PO\'o leal e generoso; e ó iínmortal fundador des- 1'05. -Dr. Antonio José de l\1iranila. -Acha-se a
te Reino, que jil em Fevereiro de 1821 ehamilra (l. 86 v. do Lh'. 5· de Reg. d~ Ordens que se ca:peao Rio .Ié JanciJ'o Côrtes Brazileiras, não poderia dem pela lJ1esa do Desembargo do Paço..
tlebrar neste momento de COnl'oca-Ias do mesmo
mario que en agora fiz. 1\1:15 a'chando-se o nosso
DECRETO DE 9 DE A.GOSTO.
Rei pl"isioneiro e caplivo , a mim me compete sal'·a·lo 'do alfrontoso estado a que o reduzirão os
lIlanuscriplo authcntico.
fllcciosoj; de Lisboa. A mim pertence, como,seu
delegado e herdeiro, salvar não só o Brazil, mas
Tendo eu, por decreto de 19 de Junho ultimo,
com elle toda a naç,ió portugueza.
.
mandado regular :05 soldos que devem vencel'
A minha firme "csolução e \l dos povo's que go- as praças de prel do Datalhão da DI'igad3 Naciol'érno, estão legitimamente promulgadas. Espe- nal e Real da Marinha, de tacada ne~ta Côrte, pe1'0" pois. que os homens sabios e imparc;aes de las do regimento d' Artilheria desta Côrte; e sentodo o mundo, e que os governos e nações ami- do da lotação do dito Batalh50 o ter An peçadas,
gas do IIrazil, haião de fé\fer justiça a tão justos os quaes não ha no mencionado regimento, para
e nobres sentimentos. Eu os convido a continua- evitar qualquer duvida que pos a haver a respeirem Cp01 o Reino do Brazil as mesmas rela~ões to do sóldo que os precitados Anspeçadas devem
de mutuo interesse e amizade. Estarei prompto a lencer: mando que os que forem pl'omo\'idos ao
1-
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dito post,o da data do referido' decl'etCl em dii\nt~l
noção de soldo 95 rs. O Conselho Spprçmo Mh
litar o tenha IIssim entendic,lo e faça cxecptav cp~
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, ,em 9 de Agosto de 1822. - Com a rublica do Prjncijlc Regent.c.
POIITARIA UE

1lt

UE AGOSTO.

MaUIL,crípto authentico.

Sendo presente 'á Sua Alteza Rea! o Pl'Íncip,e
Regentp. a informação elo Juiz interino d''AICao?ega em data de 2 do conente mez, sobre as factu:as que, por se achal'em fraudulentas, são compradas pelos officiaes d' AI Cand~g~, por conta do
Governo Portugucz, com a ac;ldlçao de 10 por cento. Manda o mesmo i\.ugusto Senhor, pela Secretari~ de Estado do!> N llgocios da Fazenda ~L1e,
ficando sem effeito a portaria de 27 de .Julbo 01timo. ii "jsta do aviso de 27 de Abril de 1815, e
deCl·éto de 25 de Setemb1'O de 1820, se continue
a pratica até o presente seguida, e Cund.ada na
lei das ,tomarlias; esperando que os offiClaes da
Alfandega, movidos por seu intere se individual,
sejão cada vez mais 'zelosos (' vigilantes 'uscalisadores dos direitos ela me~01a. Paço, 14 de Agosto de 1822. - ~lál'ti'I:n Francisco Ribeiro fIe Andrada. - Acha-se a {l. 47 v. elo Liv. Iodas 01'dens

dil'igidas á A Ifandegu.
-POnTARIA DE

22

DE AGOSXQ.

Manuscripto authen tico.

O Conselheiro José Caetano Gomes" Thesoul\lÓl' elo ThesoUl'O :Publico fiqne na intel1igencia que Sua Alteza ,Real o Pçlncipc H,egente
:ha por bem que 'e expeção ordens tis Estações relativas ao The'ouro Publico, para que guaesquer
_empregados llclias tragão comsigo os l'e&pecti.l'os
titulo,S dos seus empl'cg'os. Paço, 22 de Agosto pe
J822. -Ribeiro de Anrll'ade.- Ea;trahida do Liv.
~. de Reg. de Portal'ia , ~ IJ.. 129 v.

.rei~o
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DIi AQOSTO.

ll~oy.IS'ÃO PE

tH

DE AGOS'EO.

Manuscripto 'autllentico.
I D. Peelrp da Alcantara,
Pdncipe Real do Rei~
no UnieJo de PortugaJ, Brazi) e A,lgarves., etc.
Faço sahcr a "ós, ,OUVic1,OI' ~la Comarcíl do çrato
,do Çeará, que, send? de eslral)h'lr que, ha,'endo...
se ma,n{lado pas:;ar prpviSil0 {I CaWijra da V~l~
de CilOlpO Maior dessa C9,J;I1,arca, V.or ~espacho
da l\~esjl d Desell'\bargo do.Paço, de Iode, Oe."
zembro de 1,820, .pjlra imporem a contribuição de
100 rs. por cauada da ~(llTa em \O(la a agçrardeqle
e vinho de mel que se fabricar ou entrat' de J:Jovo
n1\ me~ma ViU" e Se 1 Termp, e de 5 r. e111 cada
rapadura, cont~nc1Q ca~la buma ordinal'Í mentc o
peso de 2 al'l'abei~" que ~e fizer ou entraI' ne~Ea
V,illa e :Termo. a q4al duraria s' mente até prefazal' a JiI~autia de 2:8oo;fj) 1'5., para cujo um se
pilEsilra o respectivo bilhete de novos dil'eitos q'Q
devem pagaI', a um ele se podeI' eXl2edir a co~
petente pl'oYi~ão pnl'a a (lita imposiçao conccll1da
para as de~pezas da obra 4a casa da Camara e Cad&il da referida Villa, não tenhão, dlls'~e então,
até ag'ol'a, os ofTIeiaes da mesma Camara dado
IJ'Hlis hum paSSO a este respeito, sollieitancW a
expedição rIa sQbredita provis<lo pal'a, a continua.,.
ção daql.)ella obro: hei pOr penl encal'regar-vos
.da sup.<:rintendencia c]a me. ma obra, COI;)} reSponsabilidade á referida .Mesa o Desembal'go cIo
Paço, a 'l/lem dareis contjl du ()ontinuação epl'o_
"resso da .menciona.la obra de 6 ym 6 mezes, de~laraTldo arimpo)'toocia e estado das contrihuições
,qlle lhe estão c'oncellidas. O que se .P~fticipa aos
ditos oflkiaes da Camara, em pro' lsao da data
desta, para que assim c ,fique II elltenclen.lo e observando. c.om toda a e,xactidão e qctividade POisiYe1. O Pl'incipe Regtlnte o mand"t~ pelos Min~stl'os abaixo assignado, dQ Conse]!to de Su(l.
l\la lrestade e S~IlS DesfHnbaggadores do Paço. 1\1anoel Corl'&a Fel'nandes a fez 110 Bio de Janeiro~
a 51 de Ago~to de 1 87:J. -Jo é Cae,tano de Andl'ade Pintoaa Cez escreNer. ....:... Dr. Antonio .José
de Miranda. -Clemente Fel'l'eira Franf)a.-Ac/la~e a (l. 88 ç, v.,do Liv. 5° de Reg. das Ordens que 'Se

~ ea;f1)!dem

pela

.iJfe~a

do Desembal'go do Po,r;fJ.
I

f

Manu~cr;pto

authcotico.

IUal1lla Sua Alteza Real o Principe Regente,
'Pela Secret'al'ia de Estado dos N('gocio da Justica, communiC!lr ao Desembargadlll' Juiz do Crime do Bairro de S. José, em re, ofução ás declarações que pedio no seu omcio de 2;) do corrente,l'e!ati,'as ii c:aptul'a dos réos, e ao mais que
nelie expôz, que de\'e regulal'- e pelas hases da
Constituição aqui jurada~ em 5 de Junho do anno proximo passàdo, e pelas lei que ellas mandão interinamenle observar, em quanto a A sembléa Geral ConstitUinte e Legislatin não stabelecer novas regra" tanto para a formação ua
culpa, cerno para se proceçlel' ii prisão antes da
mesma culpa formada nos casos ou crimes l(Jí;ceRtuados. Palucio do Ri<~ de Janeiro, em 28 de
Ago to de 1822. -Caetano Pioto de Miranda
Montenegro.

1'0R:r AIIIA DE

31

DE AGOSTO.

l\laullscripto 'authelllico.

Sendo da maiôl' utilidade assim para facilitaI' as
cooJpl'as dos geueros ~luC são necessarios nas differentes repal'tições, fi regi tamm-:e os seus preços nás contas que nellas se apresentão: manda
Sua Alteza Beal o P"incip'e Regente pela Secréttaria de Estado dos Negncios da F<I'l.encla, que
o Corretor, Leon Colm ("), na lista dos mesmos
(4) Tendo escapado nos Ingares cOlIlpetentp.s a IOserção
das decisões havidas solJ"c cún'etorcs, illlpnrtabdr> couhecelas, aqui as oll'erecenlOs.

,

Rcsol/lfi.odc~d8I11arço

(/e lSIL}.

Senhor. - Por aviso da Secrctaria tl Estado dos Nego,cios do Brazil, de 20 dc Agostu de 1S 12, man ww Vossa Alteza l\!,a~ se lhe cou)\ultasse ~om elfeito por este Con·
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qiIe publica, a~crescente os da relação inclusa. Pa-

ço,

51 de Agosto de
Ribeiro de Andraua.
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Martim Ehncisco

se1lib o requerimento de Thomu Soa..lJs de Andrade do
theor sel{uinte: - Senhor. - Di~ 'rhllma~ Soal'es de'Andrade, davallei ..o da Ordem de Ob ..i 'to, N"~lIeiante madas raizes nu ramos desta grande arvore, e terilisa a activitriculadu na Praça Cle Lisboa, COmo se mostra pelo docudade da circulação, e vem a empece a cunclJ'Tencia deste
menlo n. ° " q'le elle supplicánle teln tirlo a honra cle sermanancial de abastança, que correrá sernprc onde 1t)..Ievir ao Estado, e conseguintemente :I "assa Alleza lleal no
vada pela em",la ão, sua COml)anhci.. a, insepa ..a reI, e onde
ofllcio de corretor do uume..o na p..aça da Ghlade cle úiso inte....esse de cada parlicul"r vi~ia sobre as II, urlla~
bna, de que era prllp"ietario Antonio do Canto Quevedo
dos 0111"05, trabalhando tod"s á pOl'fia para parucipilr dcn
Casl ..o M,."~al·.nhlls, o que se verifica 1'<:10 documento n.O
lucros q"e se dividem pelo maiut onmero possivel, e com
2, com dlstlDCtO merecimenlO e louva veis c..édiloS de tomuito maÍ5 ra:r.ão nos correlw'cs quE). devem, por sua COlldueta e pl'Ubidade, ganhar a con/iança daq'leUes C<lm
da a aura dos tH'gociantes, como se mOsll'a pelU n.O 5, não
quem transigem, ba~e indispensilvel de lodils as repl'e~en.
.Il podendo negar que, pelas. boas intelligencia. e activirações me..cautis, e merece" o ar"dito geral, este especi.
dade do sllpp:icanle, pa 'savão pelas uas mãos avultados
fico que supp ..e a ci,'culilçãei da moed" e a poeIe 10l'llar suCllbedaes que em cada hum anno podião sOOlUlar O UI ·lhor
peo1lua, e nunca se "êem sllsteotados por ('ol'ça da insti·
?e 2 e ,u~io ate 3 milhões de c..usadus, em que lanlo se
t'uição
e dns leis. Este vicio encuut,'a-, e tomando uecessamteressou a nossa nllHla,'chi:l, pelo que he, sem duviria a inlervenção dos cllrl'etores, seja qual ('ór O seu onda, que o corlJo do comme..cio oec'l!ssila d""le~ eml)l'cgos
mero, e 1'01' isso se abolio na n\Js a legislação a nuI1idade
de co ....etnres, aioda mcsmo havendo huma' praça Clique as anligas lei. tinllão promulgado, e que cle novo premO,a de Lisboa, em que dial'iam(!ote se ajllntão os netende o snpplicilnLe luzer I'el'iver em seu uLil, e ficou pengOCH'lnLCS para ns SUH~ CtlOVençÓeJi, aju~tes e l .. atos, c COUl
dente da I~sl'ontanejd",je dos tl':.nsigentrs a sua cxistentudo i to vi'veu, na d"pendenc'ia de hum cO''I'étu,' tIe baa
oia. Não 1'00.tiGca " upinião da n"cessidadc O exemplo de
fé e intelliglJOcia para rnelho,' f:ízercm as 511"S compras,
Londres e cle AmsterdaDl n"~'ões dadas ao cOUlmercio,
vendp,:cUl seu~ ~eneros e de coulal'em suas ICII'as, o qual
.e que tem legislado sob,'e os ut"is mercanlis, e ll:udo a lei
he our'/gado a Ir:l suas casas ,pa,'a lhes comprar os geueros
ingleza <Ioaulelado que nenhuma cOl'po,'ação mel'caotil
de que n'ecessilão, ou vendê los, IHlve,'em Io;tras para elles
podesse ser nuciva ao provl'ito COUlUHlm do plJl'O; istl>
0.0 desconlar,lhas, pois iIe cont..ario sel'ia moroso o ..iro do
hé, não pnssa l'82er mouopulio; esla lei aoLerio.. ,\ adoptOUlmerci? de q.ue e!epende.a riqueza da naçãu;b quanç.'lo do systema mercantil he boje esqueoida, e em ambas
do cstas dd'g~nc'as fosscul felt:ls pelu]; propl'ios neguciao·
aquel!a praças se uegoa a fé publica aOs Iratos feilos por
tes, devenuo·se louvar lJ sabio aéu,'do do nosso mini te,'io
~gentes qne não scjãu os curretores 'urados, porque, alêm
na c,'eução dos corretores, que tanto cunCUl'I'em para o
augmento do comlUcrcio Pol'luguez e patl'imonio de Vos- , da disparidade do nnme"o, que em Londres h" prodi~ioso,
e em Amsterdam era, no dnno de '78J, (I de :>65 Chrislãus
sa Alteza Ueal. A' visla destas ..azõ..s, S"uerano Senhor,
e 22 .Judêos, o que já pôdC' causar conl1orl'encia. acresce
endo o supplicallte nesta Córte do Hio de J aoeir'O sem
a razão Ile ser difllcil a aboli'}üo de corporaçÕ.'s anligas, e
buma praça, e s.'O) ter qnem a seu ca,''''O p,'cench.. as reser esta a inslilniçãu da cOl'poração dos correllll'es ua eipoferidas diligencias que ~x.ige o curpo d~ cOIllIl'Jerciu delita
ca em que todos os legisli,dul'es, por hum calculo lDal enCidade, e como u supplicilote conheça qlle Vossa AIleza
tendido, costnmavão cODcenll'a,' as artes C d"r us rawoS
Real, COUlO pai cOID,illlm dM seus vasslll!os, tanto conde cllmwercio á corplu'a\ ões; e porque esla corporação
corre para a sua riquer.a e felicidade, cIIIl\'I'ncido desta
paga bum tl,ihuto pa,'ci,.l ao Senado que deve se" indcmcerteza o supplicante humildemente roO'a á Vos a Alceza
nisado na sua extincção. Leva-me a esta ..efiexüo o notar
Real, se digne pro'''''r ali supplicallle no"oílicio de CUrterar
que, pelo eslatnlo innlez, he ('urçoso, paI'" conse~uir O did~ letras, co.mpeas e vendas de negocias desta 1'1"1(,:1 do
reito de exC'rcer qualquer comlllcrcio ou omcio, que tenha
RIO de JaneIro, no que llão se onera a Real Fazendo 1'0'"
sido ap,'endiz 1'01' í anno<; e tendo olbarlu o Pal'!amento
hão pel'Ceher oi'denarlo , a!"'~IUl, ent..ando logo a sllppliesta decisão COIllO cootral'ia á liherdade nllluo'al, e ao dicante a exerce,' 'ste OmCIO, f zendo à cOlllpra e ventla. dos
reito que cada hum indi"iduo lem de de' cnvlllve.. toda a
tres al'ligus já apontados, send.. obrigado ale,' hulU Ji.. r~
sua indust..ia, licou ubsislindo nas cuusas exislentes ao
com a m':,iol' r gula,'idade eUl que lauce todos os conbractempo do estatulo
clesnecCjlsaria nas ubseq'll'ntes. Ora,
tos quc fi7,er, mcreeeorlo os sens a senlus toda a I.'galida:le
nãu tendo "inda sido creado os cO'"I'etOres no Braúl, não
e todas os inte..venções que ne~ocial'; l1'àu merecendo a
parece de ra7,ão sacrifical' ii libel'rlade do cOlllul"J'cio que
mesi13 fé oS que não fo ..em feilos pela inlervençiio, d"
se lem adoptado oa nova legislação mercan Iii, ~ó a fim du
suppli~anle, vcnrcndo este pelo seu tt'aualhllJO p,'culit). estadar p"trímoni., a hulU pequ .. no nvuleco de I,,)l"ens, forb~lecido, selTuddo O estil" da I),'aça de Li:lboa, de meio por
nando,os necess8l';OS, C po..que a plelJa liberdade be a
cento de cbmprador, e meio <le venUedll", e, respectiyamelhor pl'('tecçãú que o Govel'Uo póde dar :I iudustria,
menle ás lelras, o que H itamfmte éônvencionar com as
cOIDmercio c ab'Ticul1 ura.
partes' purtànto, pcde á Yo~sa ~Iteza Real que, e.fi aLteoRe !irande a utilidade na eOlllmercio da instituiç"'o dos
ção aJ COrpO do cuwmel'l'1U desta Côrte do Hw de JacO""el~res, sendo vuluntaria a ·,ua ioterpnsição; .) se dis"Deiro ,comO iO'lJalmellte tendu em considcraçrw o mecorrendo philo.ophiclllllente parece S"I' a primeira êpóca
,rp.cim'ent' I e 'u~ns serviços que o ~llpplieallte lem feilo a
d~ revoluçãu CUllllllel'cial, pondo em lI;il'n os.gI'auL!es pro·
""sta repac Iiçü" do EstaJo, !le d~ne paI' e{feito de sua
pl'ietarios os seus I'.. uclos obrigados da vil.'za que: cmpesl'eal g'I'anrf "za COll!" rir aO soppücaute a mercê da proprieta,"" O cOll1lllel'~i", I'ecahindu Sl\ ) oh,'e os alíen,ll's; s~ da
darle do ofi icio'de COI'l'etor de lelras. COUI'OS e vencias de
H<;ão de su~ OI'I!iem e empl'e!!o se del'em eOlls,nerar Lnsnavios, nã,o marcando se as que não fornm fui tas pelo 6Uptrumeoto dll /lIInecimcnlo dos vivere., e abastança nOi
plic~nle qUI ,homildemente supplica, o
qoe espe..a ser
mel'c"c!ns para ulilidade dos consumidores; agora, ainda
bem deferid o; E. R. 1\1.
que, i~uae. nu officio e núme, p,erlencem á • ·la,ção comP"ra 'melh aI' instrllcçãO desta "o~plicn ocrcl'ece o SUpI?limercial, sãu hum canal de pl'l1pru,dadl' 'llercautll, e hnma
elho o documeoto~ ]l1OtOS a e-tn; e, á ,'.sta
canto, ao Cuo
eonseq,;encia llum ,diala d" f"cllndidaole da circul:tçãQ, c
de ludo otlvi ,lo ll'1>esemuargador PI'oclll'adlJr da Fuenda,
tanto maior ulilic\ade resoltará de , U:' agencia, quauto
maudo,: OCOt .selho qpe in!"orma-se O DeS~lUha"gadOl' Juiz
mai.~ ampla e mais prolllngad:, f~r "rami.ficação do giro e
Con e'rvador l los privileoiad"~ do evw~l~rcio cum o seu
circulação, lendo a sua nH1WI' ln!!I'I'CnCI3 t:nl hUUl ramo
parecer, d~c1a raod". a necessldaue e ~1,J.dade dos, sob .. ~
illt i"amenle desconhecido dus anlif\os, qllal Ire no comditlls ollicius Il'Ci ~t~ CIdade, a(1 qU,e sall fez o r.'ferldo .hmel'cio inlernu o usp das lelras da t"",'a, ou hilh"tes de ornis~1'O cam o 1I'l'S
elO do tbeol' sej;umte: - Senbo,·. -. A IUdem, '1,.e, em agiu, nem tl'a,lad:'çãu ue dinheiro de aatervençüo 'lec~,
aria do sllppl.'cante nas. lIoansacçoes de
ção á naçã I, auglhéntão o ~il'o du numenrir, no calculo
letras cOnros e
'eodas de naVIOS, que he a resolla Ile seu
do comll1ercio, ll'azendo dos capilalistas os fundos lUelalünal ~ledilorio ~
egando sé a fê puhlica :Is tl'aoóacçées em
licos e,lagnados para a ci,'culaçãu comnH)" ial cou~ ~upli.
que eUe não fó' n
..,~eote. be llilln 0101\Opolill olfen ivo á
cado int"resse, porque hUID, com a sua firma e credIto, adprosperidade p~bil 'ca, e qne ataca a liher?"de e franquire mantimenlo para engrandecer as Sllas especulações,
queza do cswme,'ci.' \lo Todas ": vezes que,a 1m aponta hnm
e nulrO tem applícação do seu capital para maÍ5 hum cacanal c.erlo a qualql
ler operaçao ~ercanlil , desseca huma
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a cavallo,

dilo dito para a dita, dito dito da

Panno ordinario asul pam fardamento da tronal, c não fica só para agricullura, prnpricdades, bens de
raiTo ou artes.
Esta utilidade tem sido impugnada por varins escripto·
reI e varios fundamento•• Buns olhão a instituição dos
corretores Como. sequéla do Guverno desputico. e por isso
apontflo a China, e que em Leão e Cidades Anseaticas nã<,
tiverão uso por serem cidades livres. \\Ias esla reflexão he
diminuta. pois, não .seudo nec.!ssaria, e so ""Iuntaria a
.ua assist!,neia. sem coacção não ha despotismo. Outros di.
zem ser hum impOsh) que augmenta o preço do genero na
razão do premiu da corretag'em. Mas, como O negociante
não p6dt: por si so manejar todo o seu negocio e precisa
de cai1eiros. he menos dispendioso o caixeiro du momento.
do que be bum annual sobre cada ramo, e este premio não
ae vê na praxe ser causal de accrescimo no preço corrente,
etreito so da occorren"ia. Outros, finalmente, que esta
creação faz o negociante menos instruido, alimenta a
pre<Yuic;a e a i~norancia, e o faz I'eudatario dos agentes se·
cundarios da SUIl industria. Se o negociante de grosso trato fosse obrigado a conhecer a qualidade e pl'eço de todos (IS generos, e andar mendigando o que IIS outo'as COI'·
retoriaes Ibe olrerecem ao primeiro golpe, era pouco O seu
tempo para esta indagação. Elle pode sim ficar menos versado no conbticimento da bondade iutrinseca dos generos, mns dei1a nos agentes a parte mechanica para se dar
todo á parte scientifica, para do flindo do seu cscriptorio
se d~r todo as reflexões cspeculati,'as. c vista~ sobre tuda~
as praças, e causas que pllrecem proximas da ahundancia
ou dll care~lia do~ g'eoeros, dar as respostas á sua correspondencia, e encadear o giro e o seu trafico: e applicar toda a ~Ull vigilancia nas mudllnças dos calculas no harollletro politico das nações, de que pódc sobrevir de impro"ioo sua total ruioa.
O corretor he ntil pela facilidade; acerto e segurança
com que se augmeuta a circulução lllel'cautil, pOI'que,
além da "lIntagetll dos conhecimentos, oU'erece huma uota publica p!lUCO dispendiosa de Suas transacções, porq'le
'ensina formalmente aos estrangeiros os usus e praticas
comOlerciaes, e uitimament'l ajunta a vontade dos que
qúizerem conto'actar; o que em huma cidllde graude seria
difficil de sauer·se cam rapidez, e gastal'ia esta pesqniza
muito teOlpo à sauer us gencros que cada negociante teria em seus arma7-cns, e sna quantidade; e 50 csta economia de tempo anima e accresce o numeru das transacÇÕés. Do quc tcnbo de dizer sem rebuço que he util á
existenclll dos corretores, animado peJa praxe de qnasi todas as nações e pr"ças. Bo o corrctor hnm intonuedio
igulll a hum preposto. ou caixeiro, com a dillerença que
não del'e 5Ó cni,lar 00 interesse de hum dos comUliUcnles,
mas na media ntilidade. e procurar a reciproca vantagem.
Forão em Portuglll nomeados pelo Seu ado e por ello arl'c·
~ilDent:ldos. Em Ilespanha igulIlmente. Assim se usou cOI
França ale o tempo de Luiz XI V, e depois de se daI' ao
commercio a sua nomenção, !lo a,zora do govemo. Em ln"lnterra são IIdUlittidos cm Lond,'cs pelo Lurd Maire, e
ê6rt~ dos Aldel'lnen. II quem pagão 4u schelings annuacs.
Em Sardcnha são examinados por 4 negociantcs primei.
ramente. Develll, porém, ao qu<: parccer, i ncumhir·se sua
nomeuçf.o, inslitnição e r.:gulação á Uenl J nnta do (;QIOmercio, em virtude da commissão aOlpl:" que pelas lei~
lhe he dada na leglsla!)ã!) commercial, e a quem, pelo seu
emprego, dcvem ser sll.gcito os COI'l'e~llres.
A legislação I:COOUIll,ca de scus reglmcnlos he enr.anecida e impropria dos lempos p,'escntes, pois olft!rcce pAr:,
rcsponsabilidade h'"nll fiança de 200~ I's., quando os l:qlll'
Ilarou á Escl'iviics da Cidade, e alcançill'ão hon,'a de cida·
dãos; e no co"po Ilc,'al de nossa legislação, SÓ em 3 partes são contemplado~: I', quaudo se lhes prohibe o procurar; 2', qu:mdo trala de sua fé e testemunha~em uo
que Me alfasta do direito. commum. 'pois sã~ cridos pur
aeu juramcnlo em qllcslao de qua~'t,dadc; ~', soul'e os
arrependimentos das compras. Da IInportancla de seu em·
prego vem a nccessidnde tle que o Soberano lhes firm~ aa
-I'Cgus, pois que, nãu so interessão os que os eOlpregao,
lnas a segurança p'ublica Ihe~ he devoh·ida i~ualmcnte,~,
como lhes as.iste o sello da confl.aoça publica, lIe duVl-

doso principalmente ao estrangeiro o saber se ell8 goza ,da
confiança dos particulares. e por isso devem prescrever'H:
as fOl'mulas e fundo que sirva de rC'sponsabilidade, e. aioda que estas leis fação hum preço de remoto pl'ovéitoso
á ellcs, e damnoso á massa gcral, he. com tudo, este mal
menor que dar aza,s,a sacrificios da segurauça geral.
.J
Podem reduzir·s~ li 4. as diversas e.pecie. ,de correto.
res, segundo os objectos de sua intcrvenção, e vem a ser:
seguros, cambias, fazendas e navios. Em Sardenha são só
3, porquc, debaixo das wercadorias se comprehende o
dinheiro, e nesta qualidade lu: que gira. Em Lundres ba
mais huma para as fazcndas da companhia da India, e ou,
tra para a divida e fundospublicos.que compréhende muitos
empregados, e ontra para leilõe~. A dos navius se subo
divide em Bollanda cam hllm só destinados para cargas e
fretamentos, CO!,l o nome de carregadores. lIlas a classificação qnadra de qualidades, julgo ser bastante par'a as :i
inglezas; não teul wantilnento nu nosso cowlucrcio; e a

reducção sarda hc impropria, porque, 8Ó a corretagem
da. letras demanda muito tempo, sem se occupar nos
Illais generoso O corretor t10s se~uros cra igualm ente o
Provedor, e e.te amalgama de Juiz e parte chuca c,'m a
distriuuição da justiça; porém, como os uteis são da conrctagcul, c esta união era antiga, assiul COlIJO se canseI'''

vou quando a Heal Jllnta do Commercio comprou ao proprietal'io e ficou percebendo os uteis com li serventuario.
A..im passou para o Brazil. e assim se creou sem m"i.
IIlguma declaração, e agora tem hum propactario pleno
por gra!)a especial. A primeira qualidade de--rodos 08
corretores, depois de pl'llbidade, sciencia e imparcialidade. he o segl·edn. e que nu oca deve declarar a com.
missão de que cstá encarregado, sem primeiro estar se·
guI'o da vootade de pactuar. para não dar lugar a levllntar
O preço, e ir a damnar huma das partes, e por isso se diz
que o corretOl' devê ouvir tudo e nada dizer. Os corretores de camuios são os agentes para facilitar entre os bano
queiros, ncgociautes, capitalistas e financeiros o negocio
do dinhciro. tanto interno, como externo, e por isso lhes
toca ~cr li uota do pre!)o cambial e dos ell'eitos, dm'em saber o credito pcssoal para não comprometter a hum dos
transigentcs, e principalmcnte o credito publico, e devem
ter hum liyro mcstre exacto, verdadeiro e bem escl'Íptura.
do. Be da mnior circunspcc~:ão csla class.:, por ser a que
maneja IIS maiol'es sommas, e tem a melhor occasião de
prevaricar. Os tCl'ceiros occupão'se na venda dos generos, c em satisfazerem a mutua demanda de comprar e vende,', segundo os divcrsos ramos e paizes cQm que se commercia, c chegão de pcrto Ü pessoas e indicão a e1is·
tenci~ das mercadorillS que cada hum ha lllist.~r para compraI', porque vontade de vender he sempre segura, como
meio de circulação quando não ha monopolio. Aos qual"
tos toca tudo quanto he necessariu para que os navios
dêem entrada c sahida nas eslaçõcs competentcs ; promovem todo o necessariu para O cOlllesti,'o e fOl'llccinu:nto ,
e tr.atão da carga e fretamento e de sua. venrlas. Ora. estes CU!'l'etures, qUllndo f:oltão :o sens officios. são huns viola.
dores da fé publica, e por isso; além d:o indcmnisação peso
suai, devcm solrrer huuJa pena equi,'alente que .irva de
exemplo II(lS outros, e que o. contenh:o no seo dever, que
he o segundo r,m na imposição das pena••
Ora, no~ regimeutos actuacs portul;uczes. he a pena·pe·
cuni:oria de dez c!'luados a cstauelecida para a satisf:ocçã"
publica de Rnas violações. Seudo em Londrcs, além da de
suspensão, a de 500 Lius. CEt. por cada acto em que de1in·
quirem; e assim se vê que não póde cohihir e não preenche o fim. Tambem se podem reduzir a 4 as obrigações
geraes que devem·se impur aos corrp.tUl'es e qoe são cons·
tantes em todas as negociações. A primeira consiste em
as~igoar termo .per:oute O magiil'l'adu a esse fim deputado
de uem encher suas obrigaçC",s. e esse termo he a nota de
SUa matricula, e ou de fica coustantçml:nte guardada a firma que devem usar. C ligandq·se com juramento, Be geraI esta ol11'iga~'ão, porque, sendo os correton's huns om·
ciRes publicas de fé. he ncces~ario quc haja hnm archivo
publico onde se guarde lj.sua firma para modelo nus eumes cm questões futuras soure sua veracidade. Del'clll ter
scus livr..s ,'ubricados pçlo mesmo magi~trado, que devem
conter todas as RUns transacções circunstanciadac com ela-
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dito de mIgo dao 'de' ·i\1inas dito, al- ,cà~rão, 'bl'eU, estopa, lonas,

tas',~ll"iJmerof e qnaliclll

.. '317
rim, enxôfre, "é-

", Clima ht1m"ttocumento áuthenmoita uliJ a creação destes agen les, porém que deve ser
Ica que faz ~'"Üase fundamentol dÍls úp'erações. E, ainda
grande o seu numero, purque Ocontrado he dar lugar ao
que ~aie~a arrender õ segredO'ddco.m""ercio·esi:a resenha, 'monbpolio indil'ectll" e isto déve ser p.ublico na tia. CI'ca-com' tudo, 'nrio Ii'e OS~ilD, porque O' segredo <Iictadó pela
ção, Na parte respectiva aos couros, creio qu na falta de
'PIud ncia~be daTôrma iut'erna: de opel'ar;e com ã inte'!'tlnhecimento rio supp!\cante, ou que ha mi&terio oeste
Tenç50'd'e tercelró' estr:lnho perde a sna -qualidade de inti· -peditorio, p rque em L1$boa seria tal vez Iamo util, e
mó, 'é p;'ra que hãb seja ó 3.'Li1.0 de má fé, póBe pela jus- 'que pr.ocisasse d'e agente proprio, visto que' tinha arma·
zem separaào l1a casa fiscal; por \m, eotre nós, alt:.u) de
ti'ça·lfer~ll~coberto,. A ~xi Lenci~ de'Le livros em que'se
ser ramo-de iodu ,trio pal'ticltlar, que só tenho o'lticia da
.esCfi]fturem a operaçõe.~ Bos corre Ores hé muito uliJ, por-que dão hum te lllmunho estave! e permanente para os fab1:ica rio. João de Si queira e da sal~as do Rio G,'nnde,
'teuipos' subsequent do 'preço 'dos -generos para os artigos
be põrqoe O$'-oouros ill1portadó d." A.merica HespanhQla
•.de liquidação do dia de entrada e snbida 'ubs navios,' de ,deixã9 já de appareccl', pois os lnglezes e A,mericn.no, do
Norte os vão buscar em direltura, e não precisão .deste
:sJ1â· ar~ucação e oultas igu~ crl'cun t'anci'ls. Devem deIJlllsitâr DO cofre publico, oit no Banco, hllma quantia suf.
pOltO ou "ra<ta para interlÍledio, e podem, em eouscquen·
·Iiciimte -., s,ua"cSponsllbilidadé, 011 humo caução que faça
cia, ,entrar na cla3se dos conet Ires de generos, pois que
não me enfastio de publiQ1iv que se n50 devem ooneeder ex,
ógó prompl'o o· pagamento, é 'fue seja sngeito ás leis de
,depositllrio com pena·depúsâo. Eujjulgo o'àeyer ser, no
clusivos e moo polios directo ,'Ou indirectos. .E e ao supplillante, condecorado com a testemunhagem de ré, apraz
tempo'aetual\ de'doze mil clusados, porque, sendo, apon'1:ados pelti Governo Clluíb bons, e abastàdos, be justo qtfe
fazer nos COUI'O'S o que a"ora fez no café hum certo l,nogão
• o negocia Me' que os emprega, pl'inêipalmeute o esti'aogei-'
que nissbcse emprega, não' o julgo improprio, ainda que
ro, 'que deve dorm'r tranquillo, escudado pelli' vig-ilaoc'ia
pela pequeoe7- do objecto e. raridade das operações não
-e' rbI'icía nJe.rénntiJ, encooU'e nesta cauçãIJ o p'enhor da ;vale apel,a. A mllneil'a po"qne c.tá cono bida a pl'cL n·
.hoa btJndoctll (j'e>;piâ"üo de suas faltas. A. mà!leira ue
,,:io do supplicante na venda dos nauios me deixa em SIlSpenso 'se elle quer ser o agénte que intel'\'énha, unindo a
"p ,oced'er de"e S\:I' rupida, cQmo dcve,? ser todas as óperâdo vendedor ou do compradol', 00 se qner seI' o
;yobt'ade
·çpes cOIIll:t1erciaes, e logo qoe Os corretores fossem cou'Yencitlbs, devia O veÍloeuor com a scbtença vir ao corre Escrivão 011 notnl'ib pvi,'ativo élestas ,'endas. Em qoanto a
primeira pal'te, C'o'o10 os navios quauuo se vendem, são
oreêeb'er a soméi1a, e serem bb'cigados a ref"órc<ar o dep'osito
hum goncro podem eotrar na cla ~e geral de COI'l'oto-OUfl~DÇ ,e, não Q fazendõ, sereOl logo suspen os, considerad05 como z:oog-ões, e affixado seu nome na praça para
res de generos, 00 lDe~IUO em separado na cla~se do' "avios, humo vez que seião val'ios, e oão seja só o supplican.
que seja publica a pequenez ,do seu credito, e n"o se dê
te. Pelo que pertence á sc~nda parle de serem os corre·oc'casião li iIliJ.ões, Devem' igualmente sér probibid~ de
totes os notarios pri"ati,'os 00 venda dos navios feita Da
'coarmerciar, nem por si~ nem por inlerposta pessoa, porque
pl'a({a do commercio, en acho ser vantajosa, e assim ove·
ssim cederáõ os abusos da confiança, l'al'05 na verdade,
-Irias-de'que os exemplos clesperlão a vigilancia da lei. As- io'cm u o, e confirmado por lei em Marselha e outl'as cida'des da Fraoça, porqnc assim be mais facil a cooheoer'sim se evitará a fraude no preço das mercadolias, 'o~ obu-sos a que dão luzar a iuCllberencra e occasião prl}xima, e
se os eu cargos dos navios e a falta do creditO'. En "ejo que
se poupará' a quebra .nos corretores que tem t, ntb I'aciliem Li$boa ser\'ião já Os corretores de notal·ios na pl'aça,
'dane deJ.rllnsigir- com o cabeilal ã!heio 'l,ue se lhe dll em
e ignoro com que antoridade, porqoe., nos seus l'egiOlentos
coofiallqa, e 'de que Lisboa mesmo olfcl'ece exemplos por
não se lhes dava taoLo, e era hum abuso: sei que vai dilllimio mtao eín pé c ta obrigação. A il'aude Ileste ailiO'o de·
O\,ir os oteis dos Tabelliães do geral, mas isso lIe cousa de
ponoa monta, e cl'e.io que se pôde auxiliar esta pretenção
'T1a ser severamcnte castigada; e em SlIrdenha, al'::m da
com O preambulll da lei fa,'orece:iora do aommercio; ponspensfro, tinllão por pena o confisco do objeclo em que
'{jnhãó commerciado. Devem re.poode.r pelo dolo, fraude
rém,.no aa 'o de se lhe conceder, deve ~er declarado que
ou omissão, luas nãl} devem gOTnntir pelas transácçõ\)s em
perceb-er<iõ de bonorario o me IDO qoe Os outros Tabelliães
que.interviereni, sero' que se lhes oo'llstre gne abusarão,
doode'sê-desafora. Pede, finalmente, de premio o supp\inein Cl'a ju tó que lica 'sem fiadores, quando elles, para o
c.nte hum pOr cento de cOl'}'etagem, Estc premio he .necessaria, e não depende da- força interna da operação,
preenchhncnto de seu omeio, devem SCI" neutras, c de·
vem buscar li. mutua utilidade, e assim se-evita ql,e algum
qúantlo scja agora om us , he s6 filbo da ralta de cO"I'eto'
ltlegocí-anle possa aprescnta"·sc'scm de ,honra 011 culpa. Al- l'es, 'e pOl' isso .a v.óedade 'U a p,'ccisão he quem lhe segnra a la "II. Ven, esériptu o preço gel'al, e o max.imo he
'gUOl35 negociações lem impástu ma.i:s'obrl ações aus cOrhum térço por cento, e me âizem que em Lisboa era hum
i'elores, e lUais particulures ém1alguns ramO., ma isto·he
,,filho das cil'cnos~ancihs, e as geraes que 'i'ndico süo noulera·
quarlo por ccnlo O pl'eço usual, o todo o acrescimo el';!
'l:\as'no eaui õ" rIas nações do meu alcance, cor/wsão: Fdoça,
abuso. I"u,\lmeotc o 'sOl' pago p r hn," ou ambo~ os oou·
trahentes lIe .Ii\,.ol'so llllSt>, e uestl\' al'tiO'o; 'ln ando fOl'C01
InglatCl'ra, Ilollnmla e SOI'denltR.Estas obrigações são
creadus, o seu numer..o e occol\reboia, lhe daniõ o preço.
annlógas com a rlOssa 'jul'ú;prulJeoc'ia geral, porque' a ,inRe, por tanto, o meu parecer que he ol1)ito util e vario
terye!'çiio do juramento he para que o empl'egadó"cOIll o
tajosa -aO commel'cio a Cl'eação lle cQl'I'ctol'es, e que esta
temol' do pe"juriO, se cdntenha, "isto que já oão I>e bascreação', instituição e regulação, ql]e he obra de estudo,
tante a I'cpi'imi lo a moral interna, e por is~o os legi la.
éomo todas as cOl'pol'ações, devem ser feita pela Real J un·
dores c;lel'ão a miio ao frcio m2.is podero~o, que he.o da reta du Commel'cio, porqne assim está pela lei decretado
ligião. IguaIrnente na descripçã6 da firma e termo-porque
seu privati,'o cOllhecuneoto nestes assumpIO$, e que dedeve ser fi",a e iã.val'ia"c1 a noLa d'l fe poblica, e esta me,·
ve ser ,'oluntarja a sua ioLen'eoção. He qnanto posso in'ma ourigaçiiu hC'imposta a03 TabeiJiães, A rubrica dos
Unos pelo magistrado be geral em Lodas as estações, por- fOl'mar a Vossa A.lteza Real, que manriará o que fOr justo.
Rio, 13 de NllI'embro de 1812, '--O .Desembargador Conque .erve para testemun ar a segnrança puulica, e fa~er
servador dos Privilegiados do Commercio, José Albano
deseançar os éoutr:lhentes.que não pOde haver fl'aude DO
que·firmúrão. Igualmente S[lO obrigados a dar caução tn·
Fragoso.
•' Mandou o Conselho oU"ir novamente O Desemb3rgador
dos o. que são nomeados a lidar eom cabedaes alheios, e
Procurador da Fazenda, o qual respon.deu pelo Lheol' senão devia dal'·se h.um credito indefinido a qoalqller iodi·
guiote: - Estando assás dCU10n~lradà 3 nece sidade e uli·
viduo sem eqnil'alente indemnisação. E he, finalmeDte,
lidade de semelhantes corretores na praça de ta Cidade do
gerai a probiblç~o a todos os empregados de se involveRio de Janeiro, a exemplO do que se pratica na p\'aça de
rém nos uteis d'aquilln que depende da Slr.l imparcialidade.
Lisboa, e em muitas outras. rIa Eliropa; e sendo notoria a
Applicando a generalidade ao peditorio do supplic.ante,
aplidão, pj'cstimo e probidade do sllpplicante 00 exercipoueo resta a dizer, huma vez qoe se lhe não admitta a
sna nece arilr 8ssistencía;e se nãn decreLe a nu lIidade que 'cio de 1lutro semelhantc ufficio Daquel!a mesma praça de
Lisboa, como mostra' por attestação junta dos negoelle pede., Requer, pois, o so~)lie8nte ser agente de.lecianLeS'de!!ta do Rio de Janeiro, que o de'ejão n'ella emuas, de eouros e da venda dos 'Da:vios 'e perceber hum por
p,regado em semelhante ollicio; conformo·me com o Mi·
~ento da sua corretagem.
p"
(
nistro informaute, devendo consultar·se á Sua Alteza Real
" Em quanto á primeira parte; já fica expendido que he
~
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que I aja pQl>bem .crear"estcs,oOij:io J>llT~ .:t.praqa,dp ,Rio
de Janeiro, sendo tonos elles,de ,camhips, .fa,zendas e. navios, e.não excedendo, por~gOl:a, ao nlJmeco de 4, como
.ba em isboa, e fazeI' m.ercê de.hUllj. destes ollieios .ao
supplicao'te com as e~pl'essas.clallS,ulàs d,e que ser:1 I'oluntaria asua intervençãp cm IfllBesquel' 0pfirações d.esbts cor;Tetauens, sem qUI;,.por falta dcllas, deixém de mereceI' fé
as que se fizerem, co:"'o pretende o Sl'pplicante.oa con.clusão do seu requerimento, .em orc\em 3J e~itá" (JS embjl,"
r~ços, inc.onveniente e llJ(lDopuliQs,prejud.i:ciaes ao commerci(l, que pondcra muitojudiciosllDJente o mesmo,Mi.ni tro info"mante; urdenando o n,esmo Senlíor ao Tri.bunal da Real Junta do Courm~í'eio do,Brml que forme o regimeQto dos~litus corretores l;O/:q todas as clausulas"\
oLrigac:ões e· rll~po.o~abilid-ades que forllll1 convenientcs,
adCffoada, e justas. Coostando, porém, arJ Conselho que uuma semelhante pretenção sollicitad.1 por A,gostinhb da
Silva Rofi'man e João lIhrtiouo Flac.k, fóra l Qon ultar.la. já
á Vossa Alteza Real, peli! Real J unta do Comme~cioldes
ta CôrLe, e indeferida na'rcsQlURão da r pectiva consu!tll,
,a pedi" .por copia a mesma Real Junta do Commercio"
e he a que 0(101 esta sobe á real presen,çll, de Vossa Altllza
Real, 'debaixo de numero 2; á vista da qual Imaudou ultimamente ouvi" ao~Desamb.argador I?rocunador Regio, o
flual respondeu o seguinte :-.A Consolta. do Tábunal da
l\eal Junta do COJn01erciu s,o,bre este objecto, e.a real resolução de Sua Alteza He"l, tomada na dita cOllsult"olem
8 de Outubro de 1809 ('), que se conforJllou com'ell-a, ia-
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.branco, dito de·pes:o., q:>.cnnas de'lapes, úlilias de
cilmentelseconlle'biãol ellO) \35 modifioações rproplJstoS<lIl'O
,meu officio antecedcnte, e:por.isso ,repcoduzo o JmeSmD
que disse no ,mesmo 06icio•
Cj> queltudo SPM<l 'fisto" 'parece ao' Conselbo~llãoHer
.lug~lt a ,pretençiio/·.lo 5.1Jpplic"l1te, não so por ter ;vi ssa
.;'j.ItelJa Real já indel'el'Ô:do lOas I.c:qnerimentos de Agostinho
.cló Silva Rofm:lD e.João lIfurti'1hol Flack, que pl-eteUdiân
.huma juual graça,.. conrorm,:mdo-se iV ossalAlteza com, opa·
.reeel'l.d" ,,a.,al Juntal'liO UOI1IIDercill, 3.11aS porqueJma,n.
.dando este Go~sclho dilr 'vism do requerimento (dó sup,plioante ao Desembarg.atlor Pl'Ocurador da COI:()a e Ea·
zenda, e informal' o Conservador dos PáviJegiados do
Commercio, enl as.suas respos:llas, Cllm as quaes este Con.selho se confonma. (na pantc em que. ambos ~00iuciáemJ)
.se' ê ser oneroso, prejudiciá1.á liberdade,Jque olcomnlercio .deve .ter, o obrigar os negociantes a,fazerem SUIIS
,transacções-.mercantis por certos homens só "utorisados
pac~ as Bitas operações, negan.do·se a validade, elfi: á l\q.nel.las.q,ue poreDes mo forem I'dbas, :rpesar deljnlgar~m ser
.u,til ao eommercio que'haja homens q:ue se empreguem
.no cx.eroiclU decOI'l'etul'cs, p:,"a .que·voluntal iamt:llte possão ser o,:cupados pelos neguoiantes qnando lhes. convier,
,e deste Imlldo ob'viDrem se os 'IDuitos p,'cjuizos que tem
_,conteeido em as pra'Ças onde se exige huma intervenção"
com a .l'lliua de algumas casas causadas ou pela má fó
dos corretores, e com t3'n ba maior razão se devem julgar
eprejndiciaes,lell.' quanto a:Real JUUM ·r\o·C Ulmel'C.Ío nã'O
ultimar o regimento que.por Vossa Alteza lleaLlhe foi OP-

_ (') Senhor. -'Vossa Alteza.ReaLmandou, por aviso d~
tl9ção de commerciautes;' do que se-mostro. esta)' hàhililQSecretaria de.Estado dos .Negoci\l~ do Brazil, em data de
do PU\! aquelle e:\1eroicio, se ruglrem vohmtaniament:e
:5u de M~io do presente anuo, que por .esta ficaI Junta do
qllizcr servir·se do seu prc timo, percebendo o 'Sul' plican te
Gommercio secousultassem, com efI'eiLo, rlous requerimen..de sua cowet<Jgem O quej'ôr do ajuste das partes ou de.égtos de Agostinho da Silva Uof~an! C\lDsul AustáaQo e
.tilo, e regimeuto respectivo" ,sem diceito exclusivo a este
1 apulil.<tno nesM Côrte, pel0r.PrJmelço dos 9!laes,elle.,pemiui?terio. SlIboop.tto, 'll0rúm, áTeal consLdeoaç:io algllde de aposeutadoria.humas casa siLa5...na rua Direita, com
m'as duvidas que me occol'l'em ;a.este;reppeito:
o wntÍl'o de que ofI'erec.e 01'Oal' á sua custa as lojas para a
L o O supplicantc, no l'eal :Lviso que impe.trou, 'tem o
Praça do Commercio, e pelo segundo pede poder pôr em
titulo de Gonsul Austriaco e N apolitann, sendo este empratica .nesta Côrte o ollicio, ~e corretol' do nurrre!'o, tra.prego rle.gr...nde representação, adago immedioto aordos
tadOl' c fretado!' de merca-dol'ias., .de que apresent~, Ipor
rMiQistros Estran"eiros qlle tom commissão politica, não
certi.diio, carta ..de propriedade vitalicia .qu~ lhe foi c.on,
parece mui compativel com elle o exer.oicio de corretagem_
fecida 'Para a.praça de.Lishoa, ,pelo enade da Cama"a da
dita Cidade, sendo·lue ampli,:ldo poder tambem tl'atar de
Entre os privilegios 3'nue:<os ao canacter Diplomll.tico
c"mbios e sçguros, em atten,c;.ão allS conhecimentos merdos Conslllcs, e'que vem ell.lImeDados Wll .Bo"wes,.na sna
cantis que tem, e das lioguas~ p que faz certo ,por huma
Lel<. l\Iercatcrí'l, pago 40:5, he o ter assento',entre os Ma"ttestação que' ajunta de vanos negociantes; e por al'iso
gistraaos do paiz ew que 'reüde, quando deve compareda m'~!W1a S cretaria de ''Estado dos Negocios. do B"azil,
cer a defender os di<:eitos dos subditus da nação de que
em data de 5 du corrente mez, igualmen~e ,ma.ndou Vossa
he Consu!. .1<; taulhmn não p'moflllo COlJ1l1Lt:l'ci:Il', eomo
Alteza n.al que se consultasse, com eltcitq, hum requepoderá ex, 're . hum,a lll"e'Hlia inferior do commercio, e
rimento ele J uão M:ll'tinho E'lack, q\le he da. mesma natuque t~m f!l':l.I't:s respon abiliflade l
I'e>.a, cm que este pe'lie o .oficio de o,orrotor de camhio~,
2. o O llIDei.> de corretor <1c·'''C.gll1'os,bambern tém oltitu!o
uU'erecendo-se a hum exame, e fazeudo certa a sUa sumde J'rovedor dos mesmos segnros oneLe ua casa dclles, ..e
llienoia com a.attestaç.ão. de muitos neguciantes naciona.es
1::02 as fuucçõcs de J uiz'cntue /'IS segllJ1ados.e seguradores.,
e estrangeiros aqui residentes.
havendo contenda ju.dioial ;.aohando-se·lhe.para jsso t!'a08'Sobre os pljCtcu.ções d03 supplicantes mandou ,a .Real
mittida.:: jurisdieção q.ue antes era do iJuiz de>lndia eMiJunta do Comml\rcio que informasse com o éu parecer ,o
na, em virtude do ohoarit, delL de ~o to de lí9 1 ,.eAsDeputado Jost\ daSilv:>, Lisboa, ql\e cumpr;o, dizeudo:s~uto da Casa .da'Supplioaqão de '7 de li'evereillo de 17<95•
Qua"dos dous requedmcutos.de Ago tinho da Sill'a ;lIof3. o Aiutla qlle n officillld1l CONetor.se ache inconpoca~o
Hla'l, o.prim.eirq CUl que pede a ~po'sentadocia na casa que
na Ord. do.Rc-ino, que,delled'az menção'no IiI'. 10, tJt.
d 'i"na, oll'ereceu\io as loges para sel'virem ,de praça do
40,' § 21, Jiv. ii, tit, s'9,'§ 1'9. li~. 4c. tit.l1j§.6, eoutede
onSncrcio; pare.ce iudeferhcl, visto O regio ",viso que
lu"alles, erlenha, . em ,consequencia, regrmento que se v:ê
haixou a-esta Heal,:Jup~a para o ,estabelecimento da,mesno" systema.do· llegin1entos, mm .. 5, pag, 55'2 e seguintes,
;u lll',lçn em l~ar .coAvenient<:, em que ó se .deve çoncunHudo, l"16sentemente-não es\á em nso o.rig~r do mesideJ'Dr a dignidade 5,QQCranil e o.intCl'e e publico. 'em o
mo regimento, quanto para n eli'élto de'Uiin se podm:e m
supplicante tem direito de oll'erece,' o que não he ,seu e,
Matar uegoeios nercaútis entre nacidnac.s e.est...ngelf~s
qU:Ul.do,3 fosse" não. ,eria do çeaLdecoro aqcitac lmm a offer~ sem eonrelares, COmll."Se aaha jolgado na ,Cosa da,Suppl.ta de nenhum valor, e em que se mostra fJ dcsígnio de se
cação 'Pelo arresto que ali em ina·pag.• ';;g5.
expellir de,eo a hum mercadur qQe aliá~ tem 1lpo entado.
4,0 Ainda .que.a agencia dos COl:retores soj. util li experia passi,',!, em virtu~ da pro.,x.ima resn\ução de consulta,
dição do cllmmercio, eudo feita cam licl'eiidade e conh.eque dCII ,esse.pr'vilr.gio .'os merl(3..dol'es.
çilUento" cnml:llilo, ..não !.Le menos lOélltp'.c .constaote ,'00
Quanto ,aO segundo requerimeutq, em que pede ser .nesellpel'iencia .que s(jb,'e1is50,e tem feito eenormes abusGsJ.e
ta I raça do Rio de J auoiro, .não só corretor do numero,
até occosionado quebcas dos.negociantes" e dos proplllos
f"etador e tratador de m~cad'>'l'ias, COIIIO o.foi em Lisboa,
correlores, que, pt:evalec,.,rrdo-se da coónança publiea,'ll
ma t"mhem corretor de c,ambio; e seguros; o suppllcanda facilidade que oseOloQ.1cio nes dã.para manejos dant prova a sua idoneidade .por certidão fkl provisão da
destinos e fraudçJentos, frequentemente se jngerem ~
pnqp~iedade do omcio de COl';tet1lr ( em que todavia 'Ião se
negociar com os fund"s alheios, até exercendo entce SI
e:tlressa er tambem de oamb;os .e seguros), e por alte'5cdluios para sill1l1:ehenaerem:a sincBridadewasrpaltes que
I
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escrçver, laol1c" c'al ,tij'Ole, telha, tàboado, vigas déflodas as quillidade, caibJ;os. - Extralzida
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- IIDutifn FranciscO' rtibeil"ol de 8.) drada, etc.
denado p~ra r'cgulamen.ta d~quelles que exercem a occupaçlio
sllpplicante pretende, e, que elle seja par
Vbssa .Alteza Real approvadb; a que não ub tante, V'Os5aI Altcz~ Ueal deterpJinJlril a que,fõr du eUI real agrada.
Rio, 15 de Janeirll de 181Á-,,- Visconde de Condbjlta.Antonio J o ~é da Franca e Horta. - D. i\1anoel de Portngal e Ca~tro. - FNlnci~co Lore de Seiu",a F:lria Lemos.
Rosoüiçào. - Nãl> ba que de!'erir. Pal:lcio do Rio de'Janeiro, gde l\Iarço de 1814.-Com a1'ubrica de SlJÜ Alteza
Real. - Acha'.'G o ori{(nal no Cal'torioAclual do rhcsou/'o
Nácionaf.

.que .

FaçO' saber á'J-únta da FazCJlda Pull\ic<l daProvincia de. . . . . , que, Sua. A'lteza Real o Principe
Rco-ente-, Ire senidb'drdenal' que a JunLas de FaZ'en~a da diver as Provincias db_Reino do Brazil'nâõ pm:mittão a ah'i(lh de qnalqúer moeda para fóra uh dito R\! ino ,'expédiQdo, para e 'e. fim~
as com'enientes o dens aós re 'pecti vos J izes d~
Alfandeg-as, e dand 'toda aquellas providencias
que parecerem con venielltes ao inteiro cumpl'imento desta deteJ'mmação. O que e parLicipa a
essa Junta Pta\'a ua inLeUi!renl'\i l:;'~)!el3ução, pela
parte que lhe respeita. Anuré José de Campos a
fez no Rio de J'lmeiroJ cm -5<;élé Séteml 1'0 de 1822.
-J,oão Ça:do,s Corr' 'Let:Q.os" no irupedimouto
do) Cont,adpr Geral, a fez, 'eS,QI'~\'er. - i\Jartim
FI' ncísco B,ihc,ir.o çl;: ,Apdra.\lo,.-.4.fl,_ (~~)C[Q.Lil:.

lUt CJ}tregão á ,sua.uo Ifé,p,e1.a g~rautia do ollioio Bu41ico,
Por ISSO tal objecto tem motivado positivas estip~lações
em tratados com a~ pó dôeias commer~iante , para serem
isentos os re'pectivus Vus alias do 'forçadb encargo de corJ:etagem, Cc assim o J!uflll'e '''aliu uo sel1.lcomment:rrio ás,
ordeu~nq-as de ma.ripha, liv:, I~ Li~, í, ,,'t. ilh' E''l~é "li\.
Fr,ança, lIur bllU~ "~gldll'"r lo du Gousdho de Est,\do dp
~ da terepira,,Rcpa/:tiç(tO do, Tlieso141 q Nacional.
Rei, Cm data a .6 de Novembro de 1781, ,,'t. 2°, se de~rminuu que não fo sed.· admittidos á curretores de càln'
I
biog",elI'eitosl e,papeis uegnoiaveis, selD que ,déssem hnma
c",ul)ão,~ ~o,mjl)i1~ras ç,cfm,ou~a~ '~ ~"ioções. COlll ,YosPORTARIA: DE li. DE S TEMnno.
§,a Alteza Real bouve por bem QI'denar a orgauisayão de
-ti II
"
f,
H\l1ll codi~b J.J,lerpantil e mal'itimll. em que tall\bem e há
, r
ManuS<lviBto,authentioo.
d d<:libel'''' stflne esta materiÍl, estabelccenB,,:se syste
J
t
~
1
ma que;tenba,nnidade e cphéreuc~a aos,verdndpir p,.jo:,j
l\land'a Sua Alteza Real o Principe Rege'lte ~
cip'io~ d el;quomill,politipu" em ljJle se,deve, oombiuar a
nela' •Se~reta\!ia de E 'tado do I Neoo-ocios
do Rei-'<
1
franqueza ao commercio cum os intere se do Estado e
n.o, gue, ,'eodo- e na i\Ie a dI') D sembargo do
direilo d:t Gentes, púece que/por ,o;'a, uão ba inconv~nienlé de ~xel'oer q-ualqner pessoa, a aprnimellto das
!'aço o requerin;te to incluso do FráQo3z. icolúo
pa1't
a sua cOITetDp>UJ eumo qualque agenei e com
l\1ass.on, ~u~ peê{e se lhe vel'Wq e a concessão da
missão I)lc/'cantil sob,as rc.~pjlnsa~,i1.itlades legitimas.
sesmaria que diz obth'éra se c n u,lte COIU eITp.i, A l'espeito do requerimento de Jo..ão,i\Iarlinbo Flack, in·
to o que parecer SObl:"e p onteúdo do oiLauo rcformou o ,mesmo DfpUlado, reportaçllio-se em tudo á suquerimenLo, tendo em vi ta que. e a.chão u pcopra'transcripta iufllrmação que àeu ao reqller;,oentos de
Horman e,dizendo, que Ibe;parecia uào bawir iIUlon..ve- sás a novas se m~ri'a:? Ipas ~ão a oonfirmaçã
niepte d~sc pCl'mittj", por,ora, eXlll'~er gllalquer pesw a
das jú concedidas. Palacio do Rio de J,a.nei!·o, c~
agencia de c,!l'l'etor, uão com O rigoroso caracter d'ollicio
de Setembro de 18'22. - J o é Bpnifa(jjo de Anpublico, mas só pelhs leis geraes do commer'ci6,' até que
drada
e
\'a.I- "1lxtralzida do t Liv. 2 1 d~ Côrte.
Vossa Alleza Renl, na organisação do codigti que foi ser~
vido ,determinar, resulva definitivameute' sobre este ob.
jecto o que fãl' do xeal agra.do. E sendo tndo visto, parece
80 TriblllJal confnr,obitr se com a inl'orlUação do Deputado
II
PORTlI.RrA. DE 6 DE sETE~mRo.
JOsé da Silva JJi boa; por quanto, ficand livre ao SllpII
plicaute, e a qUllesquer oUlros; presLar a , ua agencia á to·
1I111uU$cripto authentico.
d~s' ,as [lo oas' que della se .quitllrem utili. Ir débaixo,de
CPP"IlJ;lções p'ar'lieuJar'es, e das rftspollsabilidades dQ I'cgi j
O Provedor da Ca: da Moeda, 'ou ([oem suas
mento dos eOI'J'eLorcs, e do direiLo merqanti1, recebem tovezes fi'7..er f\rocell~, com 'a maio' aCLÍI'idatle lio
Clbs Oi negociánleS ~ue comlJlerciàl'cm nesta pl'aça tddo o
fabr.íco da mãi'OI' orção áe cobre que fUt' possiphptido que plldcl,ião ti ,'uI' '/.le que,seestahelecessclll semeUa~te&o()fficio", !iCW qne su),,' vedbão os jabusos, exti~ vel, fazendo traoalbar lambem 'nas Lardes, perlWin~o.~e.o Hci"i~qgio exC!\lSV.o e d~i munop 1i9, qu ,prc- , cebendo os 'trabalhadol'es os vencimenfos do coste~aem .ter.os q,ue se in\'qstcrn com "o eamcrer de,col'1'eto'
tume. Paço, em 6 de Setembro de 1822. - Ri-.
res, quando eM n nMlma pl:a~a e ra em IJS'l tal rigor, de
beiro de Aourado. -E:vtl'allidrLldo Liv. 1 ° de Reque eIlés sempre se' qllel'em IJI'el'-alecel' cdm' o rihI1õ de
omeio publico,.n til'Qudo·sc' daw tantas demanaas e COUr
gisto de POI,tal'ias., ri fl 135 v.
testações, que, al~m de p,erturbadoras do commercio e
,\0 seu livre girq, ão contrarias ao m smo fim l'ara o qual
se instituirão COTl'elores, como"as mn,1tiplicadas e entl'e si
PRO is:\.o DE 7 DE sETmmRO.
contl'adid rias,gentenças tran'Seriptns 'no ystema db regimento o c()mproyàQ. VOisa Alte..a Real mandarà o ql1e' fór
Manusocipto. autheutieo.
s,er.vido. lliu de fane,i:ro,26 de ;Agosto de .80g.-Lniz Jo é
de Carvalho e l\1ello. - Manoel Moreira de fig . 'rcdo. 'Martim..li'l'ancisco llibeiroo de Andrada, elc. l?aJ sê Caetano Gomes. ~ Jo é aa ilva L;lihoá, - João
çu saber -ao Juiz de fora do Campo, do GoilaRod";gues Pereira de A1rnéida .. -MarHmno Jose Pereira
da Fon eOD.
cazes, qne, Sua lteza Real o I7rinoipe Regenle,
, ~(I/çiio. -Nâ,o lia que deferir, Palacio de Santa CI'lU, _havendo por bem It)ao.dal' aceitaI', em coo l'ol')ni8 de Outubro de 1809. - CcUn a rubrica do Principe Redade, do deoreto de 16 ,de Abril do aono pa saL1o,
rienta O 'o Senhor. - Manoel i\fbrcira de Figueil·edo.;i desistcnoia do contracto do, dizimas de miunAcha-se. o origi:nal.no Oal'lol'iolacll/al do ThcsolIl'o Nacional.
j
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ças de se DisLricto, que havia a,lTc$atado J(i)aquini
José Gomes da. iha,e Ca. tl'O na 'e peclil'a J unVd
da F1l7leoda de5:s9 P'!J)oYiocia: pl1Àena qu.e"pel
0-
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bras dos rendimentos ahi arreca,dados, se lhe sati faça Ú ,i~ta do conhecimento em f'órma, que
rleyeril apresentar, a ímportanc1á ~as propinas que
pagou quando fe,Z aqueDa arremat, ção, ,'erificalldo-se ter elle restituído a diversos lavradores o
que já havia recebido por principio d~ sua a1'l"e~
cadaç<1o. O quc assim executará. Diogo Barboza
Rego a fez no mo de Jauejro, _~in ? de Setelll:bro
de 1822. -João Cal'los Corrêa Lemos, no impedimento do Contador Geral, a fez escrcyer,l\lartim Francisco Ribeiro oe Allllrada. - Extra/ji(ia do Liu. de {lego de Ontens ca:pedidas â Juntada
Fazenda do E pirito Santo, a [l. 148.
PROVISio DE
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Maouscripto. authcotico.

Iartim Frônci co Ribeiro de Andrarla, etc,
Faca salJer ii Junta da Fazcnda da Provincia de
Sa~ta Catharina, que, sendo presente;, Sua AItcza '[leal o Pl'incipe Regente o' seu omcio de 7 dé
Junho do correntc anno, em que perIe as tabcllas
porque sc de,'e regular para a cobrança dos direitos de tonelada e ancoragem dos n:1\'ios estrangeiros, e tabelecidos pelo ai vará de 25 de Abl'il
de 1818: hou ,'e,por bem o mesmo S hor determinar, depo.is das necessarias inforn;lações
dito respeito, que a dit'a )nÍlta se regule, quanto
aos dc ancoragertl, p lo que e~tà estabelecido pelo rlecrcto de 15 de Março de 1816, da copia inclusa, assignada por João José Rodol'iglles Vareiro, Contador Geral da' segunda Heparticão ao
meSD'lO Tbesoul'o, "isto não havel'éln ainda novas tarifas; e, quanto aos ue t'onelad'as, que semelhantes direito não devem Sf'l' pagos naquelles
portos onde não ha f~róes, ial vo se áhi jil os
hou verem, devendo-se nesse caso arrecadai' 100
réis por cada tonclada dos navios nacionaés e estrano-eil'os que sahirem -desse porto, como se <:-0bra nesta Curte. O que a me~ma Junta ;lssim terá
entendido- e cumprirá como nesta se lhe Ol'deha.
Lui>: de Almeida Cunha a fez no Rio de Janeiro,
aos 7 de Setembl"O de I 82.2.-João José Rodrigues
Vareíro a fez escrevcr. -1\1al'lim Francisco Ribeiro de Anllrada. - Extmltidn de [l, 1':33 do Li'q.
ô· de Reg. de Provisões expedirias pula Contadoria
Geral da segunda :Rcpal'tição de The:;ou,n.
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1I13nuscripto anrhcntico.'

Pelo termo e condiçÕes de la deJunho de 1816,
lavrado perante a .tunta Administrativa ,le diversos impostos existentes nf} Thesouro Publico Nacional, se ohrig;\rão Siqueira e Dill)a, r.omo A.dministradol'cs da Pe ca das BaWas nas Prb"incias
do Uio oe Janeiro, ~anta eatharina e S. Paulo,
cuja 3uministràção tinha pl"i'ncipio no I ' do dito
Juuho, a daI' 21 :000//1>. rs. livres por anno, e a
quarteis, ir Fatend,:'l Re'al,' por te~po' d,e 12 annos, que eOlneçáráó do I ' dc Janeiro de "1817,
lcyando-se-lhes 'em cO,nta nos pagamentos a im'Portanci~ do azeife que se gastasse no Arsenal da
, l\lario h3, oás mene'5tras, muminações dá CidàlJe e

quaesquer oulrasl'cparliç(f)c publioas ,_ e obrigau
do-se elle~ ar~cebel' todQ. o azeite'que. estivesse,
em sei' d<? ,temPo0 da su-a eQtrancia ,pelo preço" de
1201'S. a medida, e a deixar pelo mesmo preço,
quanrlo sahissem, o que fosse preciso para consumo de hum allno nas obrcditas tres repartições'.
Em rccompenS,a dcste o'nus, era-lhes pcrmiLlido fazel'em uso de todas as fabricas, utensilios e escravos das Armações Reaes, e estabelecerem outra~ de' novo com bcneplacito regia, em conse-'
qnencia de representações da Junta Administratiya, sendo para elles todo O intCl:esse que po-'
des:em tirar destes melhoramentos. Declara'-se,
finalmente, na quinta condição, que a administração seria reconhecida como real, e elles administofadcre~ com0 membros daquella Junta; prestando-sc-Ihes por isso todo o auxilio,
Feito este contracto, passúrão Siqueira e Ljma
a formar hum~ sociedade particular, ficando o
pI"imeiro com 4 ai ta vos de interesse, o segnndo
com I oita\'o, Cal'l1eiro, Viuva e fHhos com 20itayos, e Joaquipl Antonio Alvares com 1 oitavo,
e encarregúl'üo a este uIUmo Ioda a direcção de
administração; porém, tendo havido perdas, convierão os socios em reassumirem Siqueira c Lima
a direcção, ioáo este para Santa Catharina, e ficando aquelle nes~a CÔlte; e autoldsúrão a Lilll:a
pará reformar abusos e melhorar as ai-mações, e
lhe arbitrúrão ordenados e gratificações em quanto dUl'a se esta visita temporaria, Partio, com effeito, para Santa Catharina em 1819; mas não correspondendo a sua mjssão Íls,esperanças dos socios,
pois nem ao menos mandava o azeite pt'eci~o para consúmmo desta Côrte, o que obrigou Siqueira;1
comprâ-lo de Lobo l''fal'Ínho pelo excessivo preço de 480 rs. a medida; nomeúrão outra pessoa,
a quem derão procuração bastante para recllber
de Lima a administração economi.ca de Santa Catharina, e S:queira I'equereu Ú Sua A!teza Real,
pelo Thesolll'o, hutn'a portaria para o G'oycrnador
daquella Provincia compellir o socio Lima a entregai' a administl'açqo'(lo novo Procurador. Sua
Alteza Real 'sim o mandou em 5 de Dezembro
de 1821, pGI' pOI·tal'ia da Secretaria de Estado da
FDzenda; a qU'lI, sendo-lhe intimada, ellc I'ecusou cumpri-la, dizendo que, como hum dos ael-,
mini-tradores, ti'1ha ir seu cal'go 'responder pela
consignação do Thesouro e pelas fahricas e uteli·
sílios das arlllaçõçs, maio l'l11C nte bavendo Siqueira assignado buma concordata com o Banco pela
divida de q42:orio:jj) rs, : então o ProeuradorTespondeu que, em nome de seus constituintes, se
obrigava a toda c~ta rcsponsabilidade; mas elle
insistia, replicando qne tal fiança o não desonerava, nem lhe segurava 50 e tantos contos que tinlia snpprido á arlministração. O Govêrrladormaodou lanar te'rmo de tudo, que remelleu aO The'souro, e o sacio ficou como d'antes I !ln administração, e re~ucreu ir Sccrctal'ia da Fazenda que
se maridàsse cassar a portaria como obreplicia,
allcgando as mesmas razões acima expostas,.enão
competir ao Thesouro-ingcrir-se DOS negocias paI'ticulares delle supplicl'nte com os mais sacias, e
que de,'em ser tratados no fôro çoritencioso, hero
como o foi a questão de Siqueira,'Com oSllJaixeio ,
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ros dá admini'straíçao rfésta Côrte, quando os quiz
, Resolu.ção. ~ Como pare e ao <':on.:elho. Em 8
l'aoçar fora, ue que decahio por " acoordãos da- de Setembro de 18,22. '-Com ·a rubrica de Sua
SuppHoação.
, :
.1 r ,
'j
AI~eza Real. -Aclta-,Iç" no Âl'cltivo do TltesoUlYJ•
I
.Màl1dou Sua Alteza Real consu!tal' '0 requel'imento aO' ConseUlO dá Fazenda, por portal'iá de
9 de Fevereiro, o qual mandando dar Yi ta ao
RE~OLUÇÃ.O DE 8 DE ETEMBno.
dito Siqueira, respondeu, entre outras cou as, que
Mannscripto authentico.
o seu 'intento c dos mais socios não era despojar
I
o-socio Lim a da administração, 'ma's tão sómente'
_QBanco do Brazil sapou huma letra de 56:000.tJ>
dàC(uella parte economica em .Santa €athariua,'
rs, sobre os seus corre pondentes em Pernambu~e, que tii~ má oonta tinha dado. Depois foi tudo
lStO bom vista ao Pl'ocUl"adór da Corôa e Fazen- co, ii ordem de Samuel Philips e C.·, a qual foi
la, e este apoiou toda as ra;'ões do socio Lima pr~t~s~ada pela quantia de 22 :78'~255 rs., que
com o fundamento de não encontI'ar titulo algum delXarao de pagar. O Banco, á "ista do prQtesto
legal que autorisasse o Thesouro. a Í1ltromet- f?rmalisou a sua conta co~rente con forme ~ pra~
ter-se na administração economica das pescas das tICa, POl' eUe. constantemente' seguida erp Casos
s~me~antes, que vem a ser: debitou-se pela quanbalêas, considerando-a como contracto em que
a Fazenda Pub'lica nada mais deve exigir do erve tia nao paga, e premios estipulados, pelo juro
. o preço da arrematação. Deste mesmo "oto fo- deHa, contados do dia do protesto, a ra7.âo de
5 por cento ao anno, e pela despeza do mesmo
rão tre' Conselheiros; porém á maioridade do
Consdho, C'omposta de seis votos, parece que o protesto.
requerimento do 'supplicante Lima nenhuma atSamuel, porém, na conta que apresentou ao
tenção mereoe, P01' se dirigil' unil.:amente a eler- Banco; exige, a titulo dé recambio, 5 por cento danisal'-se por meio de litigios judiciaes, eLUI huma queH~ qnantia (como se fosse)uro de hum anno)
commissão especial conJerida pelos mais ~ocios, e meio por cento de commlssão para o agente
sem determinação de tempo, e de que o podião em Pernambuco, "indo por consequencia a querer de mais 855.tb764 rs.
remo"er logo que lhes con"iesse. E ainda que o
Procurador tia Corôa fa"ol'eça ao supplicante LiO Banco, rec~sando annuir a esta conta, não
ma, entendendo que este óegocio he de partes, e só para pão autodsal' com o sen exemplo 110'1'0
que a administração não he outra cousa mais do
~s~ilo m~rcanli~ ne ta praç~, como porque o preque hum contracto ordinarío, como qualquer com- JU17.0 que della resultava, pertence ao Thesouro,
pra, de rendas nacionaes, o contrario se infere do
omciou ao Ministro da Fazenda em 2 l de Fevetermo e condições acima refe'ridas ; pois, se o fosreiro deste 'annô, remetténdo-Ihe as duas contas,
se, deverião preceder as formalidades da lei, arre- ~ pedindo que se fixasse a regra a scguir neste camatando-se pelo Conselho, ou por decl'eto, o qne . so, e nos futuros da mesma natureza; poi que já
não teve lugal', mostrando-se ,claramente que o em 181' os neKociantes inglezes suscitúrao igual
fito do Thesouro fôra organisar huma adminis- questão .que deu motivo á portaria de 20 de Setração dependente dD, que nelle existia, a qual me- tembrç, e infol'mação do Banco de 2~ do mesmo,
lhorando com a sua vigilancia e maior empr~go que não te\'e decisão.
,
de cabedaes a decadente pe ca dàs balêas, a eleO
Ministro
da
Fazenda
mandou
consultar
ii Junvasse ao maior auge possivel de prosperidade,
ta
do
Commercio,
por
portaria
de
28
de
Feverecebendo o Thesouro sómente 21 :ooo:t/J 1'5. annuaes, como interes~e das suas far,'ica , al'lnaÇ.ões . reiro. A Junta exigio do Banco copia das lelras e
e·eSCI'a"os, e cedendo aos administl'adores todos mais papeis que podessem illuci-:lar a questão, ao
os lucros excedentes, para, com este incentivo, os que elle satisfez, remettcndo as ditas copias, as
oIJI'iga .. aos dilOS melhoramentos que lhe dC)'erião da portaria, e informação acima citadas, as da cor'pertencer no fim dos 12 annos; sendo este largo respondencia com Samuel Philip sobrc a pre'pra7.0 mais hum argumento de que..... o principal sente contenda, onde estes dizem queeslão prompobjecto do Thesouro niio foi o contar com huma t.os a sugeitar-se á decisão de lou vados, c finalrenda certa, mas fazer prosperar este ramo de mente, a proposta por elles feita no acto de se
sua renda, Considerando, pois, os administra- passarem as letras, com cujo contexto pretendem
dores como membros da Junta Administrativa eximir-se .;lo pagamenlo do premio da quantia que
existente n~ The~óuro, gozando elles e os seus. o Ba/lco consentira fic'!f cm podei' delles, ao mes- prepo~tos dos privilegios de empregados no real mo passo qu~ exigem premio da que deiXúra de
seniço, não se póde duvidar que o seu Presidente ser pagjl e~ Peru;lmbuco.
A Junta ma()dou dar vista de tudo ao Juiz Conpossa lei' ingerencia na administração, quando, '
como JIO presente caso, lhe he competentemen,te servad.Q~ dos Privilegiados do Commercio, com
• requerida para atalhar a ruina da mesgla admi- audiCl:;Icia de Samuel Philips, 05 quaes responnisl.ração, a'ssrls manifesta pela falta de azeite 'que dt:l'ão que, tendo compra~o prata a 3 e 4 por cen~ , ~offrcll esta Cidade. Pelo que entende o Conse-. to, para pagarem aQ nanco a lelra de 55:600~
lho (lUe he jusro- e interessante á Fazenda que sej:l n., «: não tendo esta 6i(\0 paga pe13 quantia de
8umpl'ida a portaria, ficando ao sllpplicante di- ,22:78,.tb255 rs., não devem ser obrigados a dar
reito sal,o pora ha,'er em Juizo o que tivef de ao Banco mais p.rata do que a proPQrção da quan'. exigir de 'Siqlleita e Seu! socios. Em 12-de Agos- tj.a que r~cehe!.ão e~ Perp~mbuco; e quanto ao
juro, que est,e era o d~o" c?l!tum~ pr~ticado pOl"
•..::, :lu,pe lS:a.• ': ~,

I{egpcjal)tps ióg)6zes pj>1-'1; g",e~!l ~_hem CPII\6I a
~ Deia ue. ~ eio. BO' oel'uo..
, •
Sohre'tuda r,e~ 01 :c!eulo.Juiz ~oDs<:!'Iv,ador q\l
o Banco tinha feito a sua conta conforme estilo
dest; praça, e que Sllmuel Pbilips seguira o das
do Norte; flu.e, na falLa ,de lei expres, a, devem
prevalecer os estilos das praças ondê se fazem as
transacções ; ql.l~''e ta1fl'&l'allfeiNl n' Hio, o em Pern.ambuco, ónde não ha recambio nem agencia,
mas 5:0 sarnente ') jt\ o Ii iiI' lemdl'a doJembdls ~ lf'úr' (nsegúin're',devedj/; llsu'1:lS!~tro'do a 'c orr-,
rh.'do Banc.o sem'se'sllgeitat'ú!opirti'ã .Ide 1011va-'
d'~,
que'rem Sarou I'Phillp , p_ois seI
~fra'q'l1eeél'ra u']'i 'ctmsuetutlJimjlfià; cujb. apdib
ne a1l'rátlc:.elii dncus 'a! I
I . . ... J. I
JI .., I
K vi ta de 'tttflb, rJàTe&ú J6o'tá'do Con:iJne
cio
oab COI1Yém'ã ê1ig-nidadé c'justiça li Sun'
Al]1:eza Rba~ ime/'p \.1 à ua. de'.iSão '5bbl'e I este
n'ego'c1(), porque; sl!hdo' a Fa~endàlJPuhlica Ab>l
ctbni tá dó Banco, vem o-GO\'ernO a d e1air em
causa pl'opria, Que o Banco deyc sugeitar-' e; confoume ail'Ci gternl'd,o commeraio., ao 9'Iil;iz,o do Jélu"a8os <(Ue Oi! se.uS oo,lateodóresupuopoeli:r,. JíIlJritá
lüo&ipnlménte Toeonh('(l~odn ellJfi lliO.se1!llaílioiq,
dé 2'4 do Se 61J1\;)11o-(h~!n 11l7,'iVetifirrn.r -settrBlDalh
e'J e poosab.ilipad: Ela P- I ~ar(\OT .il:louellr pro'a t
direito á commis~ão, aGe' esaert o' que nãO he«
ws"plal'ljl;lte1ir,ol-nr,eI'r ~n 1:\1' él" ·i u t~flfll\~m
lIHe'''I'AP1-SC oSIPóvij g:0;5 do' ~al'j o e dp t 1ngle.zes, que esip.oí4o ol10,c al':,açú~ e,tJ:a.tndos ,e
q\l Fpr.edital da~,I,l.qta. do, Con11lf~l'aio dc~;s 0M
de ..,. de,~lInho de 118.o.f SUl,l ~1,\g Sfildc d 'larPIf,
que -não qUE:rja altelf,l' ,08 GostUIT)(jf, e lej c,~.."
Eiaes, adoptadas por topas, as oaçQe. ai v~r ~da,s..
~e ,ao Banco nã!,) con(!lI\, ,st'1 ,8l'bj,t '?J"P9c1~ usal~
4.~s Jllcios ol'din.éll;ios. • !IL.o 1 ~.de. Ag9 I;A deI 1j 22,
_ RCSl1[JifeiO. ---:- <:;PI1;1.Q I1awcen~ Jun ~ ~JP 8 de
~t(\mbro de 1822. - COIJl ~ I'Ubric,81 dp ~rÍllç 'p.e
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§«&iÇ/6rde"tãe a,lta, ma 3 •. Eu TOS assegurOj qp.,el
cou~a nenJ.uma me podoria ser mais.sen ~}II.L, <1.0:
qltl;'\ÜlI~p'e qu I m~hl\,aJm-a. SOmie:" SPPMuntdoQlll delmlm~ 'amjg'o ,PauU ttioos, a- q'll'OI~"Q.B 'a.
zi/; ErCU eVllmo:sl@s heos q e' go,zaJ-U<il,s, e' , pera.,.·
Jl}Jl, go;za
~hmna('Goo tit,(jjiÍ~ãp,libe~'ql e;judi
oio&ac Agora ,J?13uli <\rno t,. ~ó- V'os,rf\1lta, oooser
'\!avdes união entre &51;' nã(),64, p"m se,v e s60rde
v.et·i.d,~ti)ido5 o ,bonsl13razileir,Qs, ma<:ta b,ero Pl0l'
qPEl'ra ilbsl!a,r patl'ia. 'e tÍlI'am~a.çada de s.oflirol i h1il,
ma·guel'l'.él, que não "sÓ' J)fJS ha de-ser feitaq:lola&
tCQpa' qlla de .Il.ou~ugal for,em maodanas, u);J.sfigual'ma~té pellil ,seus ,sor,vis .p:a-rbidi ms"e&'V~slimJissa
r-i~ qllte.olltne rrás e~. féhl, atraj oando-nos. QJJa,1l
dQI:ls UII.}{oTil!1ádes vos nlio (3dmini tr.31 em: aqueUa;
j\1sti~alimpro'eiaJjlque de-llastdEllye 8~'Ülsoparav~
I!. p; eséotMame;, qlle;(iur prov,id oJ'l;!J!i,àllei •• tAl divisa
dOI B.l'azil dey-o sel'''T-;,{nuep~ndeDQÍa, ou 1I'10rte, - •
S.àbe' que'; qlIDnllo tna.toJ<ja cau 'uipublicLI não te·
Ilho a~igos, e yat1idosl6rIl Qoca iãlil ·alguma.. ,
·'E~i5~i IJranqllillos, 'aea to-laiÍ-vos do d'aeoioso&
seobarios das Côrt:es de,Lisboa; e/JoP'tai em toda
Geoa ião co,[ o ''l'O 's'Odi);cfenso Pel'petlll0. Paç.o.,
4:lIID8\.<!leE5.memJJc0' dél8J2>2 r - I!vincipo'Regtente"
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Mjlnuscripto.autlle,nticQ., .'

eOol'lsultar~~l(yceolnS'éHlOIda"I.;t~zenda sõbre 'o re-quer-imento' de JIê é Ye lA'.lme-iila 60unnho e iVa
"&'ci).ne lIe~ ,II eml qU'e'pe e Iq'Ie s'eJ-a 'C'l'itre'gue' hun:fá.
ii~ ~Uj()lá9ád tlW8e'r 'i'çds praliedâó pêlo snppliC~lOt& no' li Angõ'la" abüe servIo em Capi~io e'Sár-g'etlto, :161'; não:s'én o'util':lp.suppliGartt<e'que e 'res ô@'Oumcntos'exi ~ã6~naqtlellal'ESt'açãci, por'nãó
'prctender P'o ora, Ca'ecl: téfr' <is 'seus serviços; e
-antes lhe' faz tr-anstorl1'O 'a uifficulgade deI poder
'prova:, pé\all'epadiçã'O dos 'Negoeios da"Guerra,
a mar,eira honrosa com que' ali 'servio'; le 'que,
quando por alguma Farão não pos_ão ser entre-,
gues ao Stlllplica~lte"se('O l'~movidop para a Secretaria dos 'Negoêios da Guena, onde cstão pendente os negocios tlc! upplicantc,
O Got1~'elho" C'ónlbl'm'tI'ntlo-se CQm o Desemharg:ador IProcl1radllr de Faz«trlda, he de 'Parecer
cque' a~p t1~6oçãi ~~o's ppJ.ilcatite dão he)üp.f~l'il'el,
-álhsta das reaes dl'idc'ds 'que Bel'ão este fÓl'ma' dê
e lJ1emeblel'em nas l'e5}léetivos'l'fl'ibunaes os ser:ços juslifJoadtls' peY-dTtte oS'@bvernadores,:para
-evitar qUe as pa'ttes o-s 'po sã-o viciar -e fatsifi-c(I1;'
íEmn!6 de-Ju ho àl! 62'2.
R-4s!ihty;ão. -tl6ua AQteza Re-alresol
como pâ1'eoo. I ~aço, 9 'de Sêt'êrfibro de 1822.'--1.. José 13'0'nifuoib1de And'1'aCla eIS'ih-a. -:Ac/la-se o Ol'igintfl

eu

no le'().r.tor'io,acbuàl, lolJTtlesouro Nacional.
,

J

ffiO'eaa para -SéreIlYc'l1nh'ál:las, e refi/( val'ido-se S'Óerite'!1rqnelll;i ~dr l-o'lH~ 3plll'as'l'rl Iii s . o r feTI o 'Al'Seoál. pa~o.. Jemg dd'Sete b o !de 18'2~.
-"--'-' uiz1Pe eira dá' r ob're~a'I8'e 'Souza' C'óu'Unht>.

"":"Acha-se a 1V tiS,do Liv. ~ de"Reg. 'de Portctrid,s
tLi1'igi'das'~ Í!iJ-!1 U·elP. P(,(.z'endâ lt:ffe,'ldá.
1
I
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DE

"

ETmmnO.

ManuSC1;ipto fautllentico.

j)'l.illtim IFral1'Ci 'Co ;RipeÍljo de ,\'\!n dinaàllt, te.
saber ,-fi Jun~a Ja.IFà,ze,nl1a Pub1i.oo, da Pçoviocia das AJa,.gôas, que, .Soa Altew( eal o Priac'pe'Regcnte he ellvido or,1el1l<11' qll'C,.a.s JI.U ta de
Fazem~a, l,as <;J.i,vor$a Pro~lincias dolReino doBI'a"
lil não pOl'mit-tão a.sal,Licl, de qualquer .Oloed~'pa
ra. fóra .do dito Reino, Ic~pedintlQ,-pava e te ,fim,
as 'çonyeuiente ol'dee aos )'C, peoti"B ,Juizes das
Alfanlt g-a r, e dando todas aquéllas pl1,oYidencias
q\le .pa..,~oel·em c0r1V<luteote' ,.ao inteiro, mD}Jw+
monto de r:a detel'minu\fiiQ. ,O <[ue se partioipa ,a
essa Junta para ua int~lligencja e exeoução, pela
~arte 'que lilO respeita. Cario José Coelho a ~
l:\Q,JUQ de,JaN<lil'p.,.em 15 de.SeteJUbuo de .L8.'lfu
- Jl.oãD 10000l'lQS (Ubn ta ,Ilem.o ; .fl.() -impedimento
do Contador Geral, a fez escrever, -i\larl-jm Fran~
cisco Ribeiro de AudrcnhL -Ea:trahida do Liv. de
Reg, de O,Y1P//ts e 'Pf#.id,~s á JI~I{a da ,Fazenda das
Alagôas, aft. 16.
Ra9~

,I

---;---, I

P.ROvrsÃO:DE

9.

DE '5E'tEMll O.

'Mâtúlscl~llto 1/1I~henHc(),

"nlartiOíl fC<\Q.ciscú."Ribeiro de Anàl'ada, eto. En.da Fazenda Fublioa da,Provin
cio. de, Pernambuco, .qpe" Sua A,\Lcza Real o~p incipe Reg!Jnte ha por be~ ordenar ql:6 a JuntI\,immediataUle,ote arrec~d.e ,~lldo .qllaJlto Iles-sa .Prrb;vincia exi tjl' cm flinheiJ:o, oper.tencenle ,oào, ç~_n
tra~to do tla;baco de Lj~boa, ficanoo a cargo dos
correspondent,es a admini 'tl'8Ção ~ venda do ,tabaco cxistenl , e enl:rega,J:lo SO\1 ~)I'educ.to. a'pr-o'p,or9ão que e"fôl' ...'ef)d~nJo;. so§pclldeodo" ,0.00
no,' a ,OJ;dell)" . .q,lJ al.quer l',cJne,ssa aos 'contnaol ado'res, O que a Junta assim executal'n, J.0ão Mal'ia
Jacobi'na a fez no RiO-de .Ian.eiro, em 9 de Setembro de 1822, -João Coa' os Coçl'êa Lemos, no
impeclim'erlto do 'ContaÇlol' 'Geral, a fez escrever.
-Martim Francisco'R.i'be t-b'de Andl'ada, - A ft.
tU} v do,J>iv. H2 ela. tb,raeita, 8epaTtição IUO JIllte50u1'0 Naciollal.
";
ÇQ sabcr á J.unta
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'1\landa '0 Prinoipe Reg~JI):e"pela Seorei:a-m~ 'de
Estado ç.os Negocios da (flleJ!J1é1; Rue 'a Real J.unba
da F~zenda do ãr~enal ~lo Ex;encito, Foliticas 'e
Fundições 6XB!l,ç;l' as úec~s jll'Í'as. 'Ordens, 11 tim,de
que- as apar«s,Q.~ !lob~e. éxi [ao no mesmo!AT-'
seJ;lal, sejão fundida.&' e redu1JÍetas' chapa:s saDrilhad~s do valor de 80 1'5:, remettendIQ-sc á casa da

DECBET-O DJ!,

AS

eoll.

DE SETElIfRl\O.

Bra~.

illia nM o .eioo' ~o rBrorzil.; d'e 'quetn ' ou Regimte:ePel'petuo Dercl~ 01', <declarado 'as'tl'a emàn
cipação politica, 'cntl'ando g octrupal' )la g,'antle
familia das llaçÕé o'lu:gar qú'e jll tamente lh'e
eot~pete, orno llaçiip grdn'<le,. Ii'VI'e e independente; sellcld:.poL'lssO'io'di pen avel quc clle teilh'a
hum oscudo'rea1..cllarmas;' que, llào só se distingão flas 'de1Portugal Atlgarvé até agora "euniclàs, una que. scjão ea'l'ac-tel1i liéa deste rIco e 'V-asto ,OoQtin~n~e; e. tlesej:ll tio eu"que se CÓllse-1'VtHn
l\lSflll'tn 'slq\lie a e ~e Reinorfol'ilo·'à1adas pelo Senirbr Rei ID. Joao '\'1, m.au 'auguslo Pai, na Mrti derlei do 131de !Uaio de '}'616; e ao mcsino!tCinpOlcemcmol'ar o pdmei\'o,Rúlne que lhe fôra iml' tOl110 e11 feli'L descdbHrnellt'é, 110nra'r ás 11-9
P.l1dvine-ias ' 'OlYlpl'ah'éll'dida's entre'o. graI1désll'iô\!
q.tJe'Süo·'o ' sws li'rhhés nalUt'2e , e que fOl'rriã a
SIllI ic'llo.grida~ que eu jUI'ois'U lenfáa: hei p-o
bem, .e com oeparet::el' do- meO ICon elho 'lie E!ítatlo, -dalOI miRaI' o seglllr1tll : -'Sellá, !l'() II em
(Haut , o'tl'ClHlo)á.'a~·'ln oS doeste Ré'1rio ~0 Brazil em
e-ailipo-ve'l'de l1uma ~phcra armilar de éUl'O, atra'-re ada por hum<l Muz da Ordem ~e IClí...i to,
endo ci'~oulQd.a4I me ma e phera dellg e.trellas'
de pl'.3ta 1em.hul'l '3 l'Ü'lil';"e firmado a córô'a real
diãrtlao1!inn l óbrc 'dJes~udó,lcúj'os lliàos s@ ((õubra~
çaaos por 2 Pamo, á -planlá ti 'eafe e l.llbbcb',
00010 emhlemas d'a' ua riqu'ezà'COmmel'cial, 'tepresentadM na ua prtlria côr, 'C ligádo na parte infcrior 'pelo laço !.la 'n'á «o. A banueira oacie-

ANHO DE 1822.
DaI se,~á cOIl)eosta pe,hu~rParalenogrª1Dl? verde,
e aeUe insÇlril? o 11U 1 quadrilatero rhômlw.itlal
cór de ou/:o. ficando no centro deste o escudov<!ílS
armas do nrazil. J.osé.Bonifacio de,ÂDdrada e Silva, etc. J?aço, em '8 de Setembro de 1822.Com a rubriç.íl ~e Su~ Alteza Jiteal ú P incipe Regente. - José Bonifacio de Andrada e Silva.
DECRETO DE

18

DE sETEMnRO.

Call.13raz.

ConvimIo dar a este !teino do Brazil hum oovo
tope nacional, como já lhe dei hum escudo de
-armas: hei por bem, e com o parecer do Dleu
Con elho de Estado, onlenar o seguinte: o laço,
ou tope nacional braziliense, será composto das
c.ôres emblemàlicas- verde de primavéra e amareUo rl'olJro-na forma do modelo annexo a este
meu decreto. A flM no braço esquerdo, dentro
de h11m angulo d'ouro, ficará sendo a diyisa volúntaria dos patriotas do Brazil que jurarem (J 'desempenho da legenda- Independencia ou Morte-lavrada no dito angulo. José Bonifacio de
Andrada e Silva, etc. Paço, 18 de Setembl'o de
1822. - Com a rubrica de Sua Alteza Real o Principe Regente. - José Bbnifacio tie Andl'ada e
Silva.

Provinci~s dq Bt;azil.em lIu~ residir; fi~anrlo obrigado a sollicitaI' o' ~ompetente passaporte. Se "
entre tanto, porém, atacar o dito systema e a
sagrada causa do Brazil, ou de palana, ou por
escriplo, será processado summariamente, e puni-do c,om todo o rigor que" as leis irI.lp o'em. aos
r.éos de lesa, na.Ção, e perturbadores da tranquilll-'
J:!ade pubJica. Ne ta mesmas penas incorre~á to_do aquelle que, ficando no Reio!} do Brazil, com,meuerigual anenlado. Jqsé BonHacio. cie Andrada
eSUva, ele. Palacio do.Rio de Jaqeiro, 18 de
Setembro de 1822. - Com a rubrica de Sua Alteza ficaI o Principe Regente. - José Bonifacio
de Aodl'aua e Silva.

DECRETO DE

20

,
DR SJ>T);i\DIRO.

C911. Braz.

Sendo, além de dispendiosos, improprios para
o clima do Brazil os uniformes dos meu Cl'eados:
hei por bem que, da data des~e meu real tlecreto
em diante, sejão os referidos uniformes regulados da maneira seguinte:...- As fardas pequenas
se comporáõ dc casaca, verde direita, mas não
de côrte; canhões e gola com bordadura do padrão antigo das fardas pequenas,; calção, meias
.e. colete branco; ch3péo sem galão, p1'Csj\ha de
ouro, e espadim ao lado com Loldrié de cinto:
as fardas grandes terúõ igual feitio e bordadura
DECRETO DE 18 DE SETEMBliO.
do mesmo padrão; porém; as nove ca,sa& dos boCall. 'Braz.
tões da frente seráõ bordadas na mesma ignaldade
PoMndo accontecer que existãó ainda no Bra- das dos canhões, além de outras nove casas que
zit dissidentes da grande causa da sua Indepen- lhes cone_pondão em symetria na mesma frente;
dencia Politica, que os po,'os proclamárão, e eu assim com o huma pequena flôr no fechar das
jurei defender, 'os qil,aes,. ou por crassa ignoran- abas; e o chapéo sem galão, e plumas brancas.
cia, ou por ceg;o fanaLÍsmo pelas antigas opiniões, Os meus Creados de galão de ouro não teráõ mais
espalhem rumores nocivos fi união e tranquilli- de hum a farda, da mesma côr e feitio, de cadaue cle todos os bons. .Brazileiros; e até mes~o . nhões gola das suas respecti,'a fardas pequenas;
ousem formal' proselytos de seus erros: cumpre calção, meias e colete bt'anco; espadim; e chaimperiosamen le atalhar ou prevenir este mal, se- péo sem plumas nem galão: o que tudo se acba
parando os perfidos, expurg'ando delles o, Brazil, desi'g'nado no fig\lríno que se farú publico a esle
para que as suas acções e a linguagem das stlas respeito; podendo, 'igualmente, ser admittido o
opiniões depravarIas não irritem os boris e leaes uso de botas e de calcas brancas. Jose Bonifacio
BrazHeiros, a ponto de se atear a guerra civil, de Andrada e Silva; etc. Paço, em 20 de Seque tanto me esmeJ·o· em evitar; e porque eu de- tembro de 1822. - Com a rubrica de Sua Alteza
sejo sempre alliar a bondade com a justiça e com . ReaL o Principe Rcgente. -Jose Bónifacio de Ãna salyação publica, suprema lei das nações:· hei dl'ada e Silva.
por bem, e COJIl o parecer do meu Conselho de
Estado, ordenar o seguinte: - Fica concedida
DECRETO DE 23 DE sETEilInno.
I
'
amnistia geral pal'a todas as passadas opiniões
Call Bra-z.
politicas até a data deste meu real decreto, excluidos todavia della aquelles que já se acharem preQuerendo corresponder á geral alegria desta
zos, e em processo; todo o Portugl1ez Europêo, Cidade, pela nomeação dos Deputados para a
ou o .BrazileÍl'o que ab.'açar o actual syslema do Assembléa Gpral Constituinte e Legislati va, que
:Brazil, e estiver prompto a dpfendê-lo, usará,por ha de lançar os gloriosos e ilnabalaveis fundadistincção da flôr 'Vel'tl~ dentro do angulo de ou- mentos ào Imperio do Brazil: hei por bem que
ro, no braço esqnerdo, cllm a ll'gentla - !nde- cesse e fique ue nenhum otrffito a devassa a que
l!endencia ou ~lorle. - ToJo aquelle, porém, que mandei proceder na Pre"incia de S. Paulo, pel~s
não quizor abraça-lo, não de\ euuo participar com successos do dia 25 ~e ]'tlaio passado, e ootros
os bons Cidadã;os dos beneficios da sociedade, cu~ que a este se seguÍl'ão ;' pOQdo-lse em liherdade os
ios direitos não respeite, deverá sahir do, lugar que estiverem prezos. aaetano Pinto d 'Mil'andà
c:.m que reside, dentro de 50 dias, e do Brazil, Montenegro ,- etc. Palacio do Rio de Janeiro, em
dentro de 4 mezes nas Cidades centt'aes, e 2 me- 25 de Setembro ae 1822.'1-Com a rubrica de Sua
~es nas maritimas, contados do dia em que fôi' . Alteza Real o Príncipe Regente. - C,aetano Pinto
de Miranda Montenegro.
• 'J
o
publicado este meu real decreto na~ respecti;vas

ANNO DE 1822.
PROVISÃO DE

25

DE SETEMBRO.

Coll. Braz.

D. Pedro de Alcantara, etc. Faço sabei" a vós,
Ouvidor da Comarca da Ilha de Santa Cathadna,
que, sendo-me presenles, em consulta da Mesa do
Desembal"go do Paço, as queixas de Francisco
Xavier da Fraga, Alcaide da Villa de Nossa SeSenhora do Desterro dessa Ilha, contra o ex-Governador da rpesma Ilha, João Vieira 1'ovar e
Albuquerque; sobre o que m'andei informar o
então Ouvidor da respectiva Comarca, e o mesmo ex-Governador supplicado, colligindo-se e
apurando-se de tudo os seguintes factos: l°, o
bando, publicado em Março de 1819, POI" ordem uo ex-Governador supplicado, para coitar os
pastos communs da dita Yilla e seus arrebaldes,
e resena-Ios para os ca,'allos do regimento de
cavalleria de milicias, ainda por causa do arrumamento no faustissimo dia 15 de Maio, com a
pena hostil da tomaua do gado encoimado, da
arrematação delle, e da disposição do preço delle
a seu arbítrio, contra a lei do li v. 5·, til. 91, e a
do liv. -I·, til. ü6, § 15, em qu~nto tomou POI'
força a jurisdicção da Carnal a, no provêr ús posturas conforme ao § 28, a quem o mesmo supplicado, para obt.er os pastos necc_saríos ao regimento, devia requerer na forma da lei do liv. 2°,
til. 50, e ordens posrerioi"es; 2·, entre outras, a
effectiva aprehensão, arre'matação e arbitraria
disposição uo preço «e huín cavallo, pertencente
ao supplicante, como incmso na referida pena,
cuja violencia he punida severamente pelo artigo
18 dos de Guerra, embora fosse o preço para os
soldados; 3·, o casligo de gonilha, mandauo pelo
suppLicado dar a hum Official de Jusliça, publicamente no corpo da gual'Lla, em 17 de Setembro do sebredito anno, façanha arbitraria do mesmo supplicado, qne ante parece feila em ouio
do omcio, do que lIa pessoa do offendido. que o
escrevia; 4·, outra oil'ensa e injmia contra o Juiz
pela ordenação, FI"ancisco Borges (e Ca lro, a
quem o supplicado mandúra avi ar do castigo antecedente, em occasião que o bom Jniz ia' auvogar pela innoceneia do seu official, facto esle insultuoso ao Juiz, e não menos escandaloso ús
pessoas da go"ernança e povo da Viíla; 5°, o castigo de chibatadas em 2 soldados, se am,bos o erão,
Pellro Rodrigues e Ignacio de Olil'eira, que, pois,
se havião dado ajuda ou conselho paTa deserçõe ,
so lbes de "ião ser impostos os cOl'I'espondente ,
pai' sentença do Consetho de Guel'l'a, na fórma do
artigo 14 dos de guel'l'a; 8·, a ingerenoia e intromeltimento nos ncgocios da Justiça, com o pretexto de sei" Juiz de l)az, que, para conciliar os
litigantes e concorda-los em suas dissenções. IlC
só a autoridade civil, advertida na lei do li".· 5·,
tit. 20, § 1·; ,., outros procedime.nlo de semelhantes qualidades em menoscabo da justiça, desprezo e ultrage dos officiaes dellas, e prejuizo no
rendimento de seus empregos, de prízões arbitral'ias e de potencia a mmlheres brancas e de côres, de cujas prisões se queixou o supplicante
que lb,p prohibia levar carceragem E por quanto,
:rOMO lU.

~
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tão escandalosos e irregulares procedimentos do
referido ex-Governador, João Vieira Tovar e Albuquerque, devem ser especil1cadamente indagados para se conhecerem, e se lhes dar a merecida imputação, havendo lugar a formação de
culpa; e conformando-me com o parecer da mencionada consulta, em que foi ouvido o Desembargador ProcuradO!" da Corôa e Fazenda: hei
por bem, por minha immediata resolução de 28
de Novembro do anno proximo passado, determinar-vus tireis devassa sobre os referidos factos
e procedimentos il'l'egu!ares do dito ex-Go"ernador supplicado, para se tomai' dt:lles conhecimento em Conselho de Guerra. Cumpl i-o assim.
O Principe Regente o mandou POI' seu especial
mandado pelos l\1ini tros abaixo assignados, do
Conselho de Sua l\lagestade e seus Dese.mbargadores do Paço. Henrique Anastacio de Novaes
a fez no Rio de Janeiro, a 25 de Setembro de
i822. -José Caetano de Andrade Pinto a fez escre"er. - J osé Albano Fragoso.- Clemente Ferreira França.
1'0RT ARIA DE

27

DE SETEMBRO.

l\1anuscripto aulucntico.

!\landa o Príncipe Regente, pela Secretaria de
Estado dos Negocias da Guerra, que a Real.lunta
da Fazenda do Arsenal do Exercito, Fabricas e
Fundições e~peça as mais po itivas ordens, a fim
de que, com a maior activiuade e sem perda de
tempo, admitta ainda trabalhadores de fóra, se
fundão e reduzão a chapas para moeda ,os 582
quintacs dc aparas de cobre que exi tem nos armazens do me. mo Arsenal, remettendo-se em
porções ú casa da moeda, ú medida que se forem
apromptando. llaço, em 27 de Setembro de 1822.
-Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho.
-Acha-se a {l. 151 V. do Liv. 4· de Portm'ias dirigidas ti Junta 7'crc7"ida·.
RESOI.UÇÃO DE

28

DE sETmmnO.

l\1anuscripto authcntico"

Estando a partir desta Cidade para o iUaranhão
a galera Hermelinda, foi embaraçada pelo Official do Regi to, por não mostraI' o seu Commandarite, AntonioJosé dcSouzaJuniol', haver assignado termo de fiança no Conselho da Fazenda, em
que se obriga se a <lpresentar de~lro de hum anno certidão de não terem pa. sado a dominios e tral1geiros os escravos que conduzia.
O dito Commandanle representou ao l\1inistro
de E tado da Fazenda, que, nunca l'ôra co tume
exigil'-se tal fiança. O i\linistro mandou informar
o Escri vão da Fazenda, o qual l'e. poudell que
era pl'atica admittida na extincla J unIa da Fazenda, tomar fianças dos escravos que sahem de bara fóra indi tinctamente, mas que se não recol'da,'a de exemplo a re peito do l\lal'anhão; que O
aI vará de 14 de Outubro de I ?5I só as exige dos
despacho para os lugares da Raia, em cuja classe não entrava o Maranhão. l\landou então o Mi-
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,!;listro que o Q1I)cial ~o Uçgisto dei.xasse ,ahil' a com o recorrente na dejijgnalla e injusta sentengalera, \) e ,pedio jl;Yi o ,ao Cops~lho da R~(Len,dr' ça, de que 5' irnplní'a a necessaria reforma, e de
em, JS de Abril ,deste /lUUO (1e,I,822, p'a~a qpe que 110 merecedora"ú ista da ingenua exposição
toma se ai fi9-nça, seoç.o ,p(eci~a, ,I';. conslJltasse ~e que se vai a produzir, e "em a ser: que, sendo
bl1via ol'leui. que Ü~(lisL.ipctamenle.a .e'iS'i. se'p.e- Olrecorr.e.nt~ nenhor e .po suid01' tle hmn.a ilha delos esçrp'l'o~ pa,vegadqs p,ara"q.~íllq,uer porlo" ou numina'da do - Viadna - havcLlLlo' neUa ·ll111'u
óJ;llcljlteJ p.a 'a os ,,·isjnho~ ú,lla!a Porluguq~,\\,"ç.O- pequeno JJal CJllinho, u,rúljamelll:e desti'~lado,a 00 ,))lO. dele\'mÜla"<j o sebredito•.
du~ir da mesma iLha para lest Cidade, e bem aS)0 Gooselbo fe 1?roced,er its iufor ações nc:ces- sim, da ll'lesmaJpara aquella illi'll, a raruliJ.ia elo }lesar.í<js, e. em. cposeq,\)cocia, dis e o Juiz ,ll:àlfa\l- . corrente, por ser 'l'iag'em mais segura, do que
de.ga, ue pão t.inha,nolicia de OI,lJq~orde~, além feita enl canâa aonde pmlia co'rrer e,'idente .peli,da,q\,lIJlIe alvarú, que bin'ja S~1)1 alg,uO'jas qU,e PI'O- gO;1 não con-tando j<'1rnais quelo rcconen le em
.,pibião O'Olllmel'cÍ<l1' em escr.avo?para o'sul do BI'a- . tempo algum tr.oúxesse a fre.te O'àesignado b.allzil, com-o.fim de não augmentar a agricultura q\)inbo, por es,te em que tão· sómente fazia as,
dos Hespan]lóes, Jtilas ,que pqdendo .e)1cs ,ir bus- suas domesticas e particl!I'lares conduoções; e ueca-los a oulros portos, era hoje quasjjnutil aqlJel- ,'endo'pClr mais mOlívos sel' o ines.mo reCOITente
la' p.rovidencia; par~cendo-lbe, portantQ, que' se aliviado de pagai' por ~al barquinho o imposto de
limjtassem as uancas ao determi~lado ,no alvacú.
{~.tb80ol's., que estabeledêra 10· aIN'.rú, de 20 de
Olltubl'o de I S 12, no §'.5°, em cpmprehensão elo
A' "is~a. de tudo, parece ao J;'roc.ura-dor dô'l Faze~l
çla e ao Conselho que se de"e olJ:;l';rva1' o alvará benefico es.pil'illil eom que dispõe o cl(~oreto d.e
da fôrma alé agora praticada ~ e segunqo o 1'01'- ,Iode Dezemb\'o de 1814; pelá identidade da ra7tâo
mulario dos termos de fianca tomada em 'l'irtude em que deve sel' concebido, e iuterpl'etado, oom
delle, Em 7 de Agosto d~ 1822:
\ '
tudo, 1'0\ o recol'l'ente, a instancias do recorrido,
Re$olur:ão, - Como ,earece ao Conselho. Em seque ~rado peJa falta de pag'amento que deyel'ia
28 ele Setembl'o de dl22. ~1.Uartim Francisco l'aq;er do rel'ct-i:lo barquinho, e ao que, tendo·se
Ribeiro de An~lrada. - Acha-se 110 A7'('.hivo do - o i'ecorrente OFPosto COlal sens j uridicos embarTILesow'o Nacional.
gos, mostrando ((ue, na identidade ele vazão da
oondição o" tia arre~Hatação do comtl'acto, se ae4a"a- cômpreJ1endido (,) refellido seu barquinho,'pal'a
RESOLUÇÃO D'E 28 DE SET'EMB,R'O.
,
. sei' ali"iaelQ do exigido pag{lmenLO, apesar Jos
rodeios e renhidas objecções rio recorrido, jl1lManusGripto '1uthclltico.
S\0U-S,e afin,,1! na primeira instancia ca,reccl' o mesSenhor. - Por !?ol'taria da Secretaria de Es- mo recol'ri'd.o da proposta acção, de cuja sententaeJo elos Ne,gocios do Reinq, ele 7 de Junho deste ça agTávaollo ordinariamenle o recol'l'ielo para o
annq, mandou Vossa 41\e,za Real remeLtr'\!' a este Tribunal do Conselho (la Fazenda perante o qual,
Consclbo,o reg\l-el'imento de Fr'ancisco das C bagas sendo ouYi.do, com esforços dialeclicos debateu
de Jesll , rel'.\li"o ú contenda que, entre elle e I\n- ,que, na-disposição do ci~ado decreto de 10 de Detonjo MOl'ejra 'Lirio, corre perante o mesmo Trí- zembro de 18.4, e condiçã.o 6' do oontracto que
bQoal sobre o imposto d0s barcq ; a fim de con- l'ematára, se não podia dar inlerprctaçâoexclu!iiva
ultar, com e[eilo, sob\'e a intel,lig'cncia do decre- do pagan enlo, a lJlle o .dilo barquinho elo recoI'to de Iode Dezembro de 181 4~ na parte que res- rente se q,éba ob,'jg'arlo; pois (Ine ali se ~len0)llinou
peitava a esla que lão, o qual requerimel~t(l !le para a exclu~i I'él lã. sómeldtc a' canôas, omiLtindo theor seguinle: - Senhor. - A Vossa Alteza do-se a pai \'I'a-embarraçõcs-,·nnico caso em
Real, com o respeito mais profundo, recorre Fran- ,que, tendo-se l'allll(10 por tal g-clleralidade, podecisco das Cbagas de Jesus, implori.\nelo a real pro- ria ao recol'l'jdo aprol'eilar a dispo~içã(l do apontecção, a fim ele que, por ella garnntillo, s.e revotado decreto: pórérn, não obstanle os argumen J
gue no Tribunal do Conselho ela Fnzenela '\ injus- tos, e recusadas- interpret;:lções C@01 que, por 11Uta e gral'osa sentença (que em reforma de outra ma e Ol,ltra p'arle, o oaso cm qurslão fÔl'a debatique confil'mon a ela pl'imeinain tanein)- CQntna o .do, e sobre o qual, ,endo mandado OIHÍl' o Dereconenle, se proferio a 1'al'or do reoorrido, An- 'sembal',gíld-ol' Procurador da Fazenda, que em sua
tonio i\loreira ,Lirio, Contraclador da Renda d,os resposta SUSICl1léu a jusliça,do recorrel)te, affasNovos Imposto : delcrminando V.os~a Alteza Rljal tando a pl'eLl'lllção odio a e excessil'a do l'eco~ri.do
que ao D.leSmO Conselho da Fazenc!<) se expeÇa no ,mesm@ J:l'ihunal ~lo Conselho da FariCn.ela, se
portaria para qll~ com loela a pondel7ação ~e inl'os- sustentou, a ('nteuça ,l\ada- na primeil'a, insta'ncia
tigtle a inlemi,'a e beni~na di;;po ição do rlecl'eto a fô'l"ol' dO,recorrente, de maneira q.ue, emb~l'
de 1814"que, fU~dado cm pl'Íl1cipios ue benigni- gando o recol'I'ido a predita sentença no transito
dade e fa'l'or, dIne a sua luminosa j.~tel'pl'el;ação da Chancdlaria, e' l'unclanch) a ,exlemp(ll'anea
compxehender, quanl,O lhe l'ôr nnalogo (.lO seu es- Ill,ateria <;lc seu embargo-' nos mesmoS e ide1Ípirito, por entidade de J''lúio, cO,mo em reOTa. es- tico argumentos, allegado I ja e 'debatidos pa
tabelece o aI vará de 28 de Janeiro de I ),88, no
inferior e superiol' instaneia, SU&lelllal1llo pOI'lmf)m elo principio, e milito mai~ porqne o bene-. m;) pal'~icul~l' hermeBeuti a a nenhuma applica.Gcio dos Principes sempl:e de,'emser ínterpreta- ção que tinha o referido decreLo de Iode Deremdos e ;)lT)pliados larga e favoravf'lmente, p qne bro de L814, e q\laest:uer 0utnas emba,rcações que,
se ielentific:a, ,na V. 3" troO ele (lon t. I ~J;incjp. L ql).od positivamente se não (lenominas,sem- canÔas.,.rcl'O, fi: ele L~'Sib, ondo i, ro O ql,JCo e não pl'aLioou ajuda que o Ipte elesta /Dsse,de .maíssybJda C0U-
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,sidcração, tendo Gcado pOI' i 50 ql,lae3quer outros
barcos cnmpr'ehenuidos na di posição geral das
leis, p.ara deiles e pag'dl1 o imposto I'e, pecti vo, pois
que o ;mesmo delmeto' nã{) fez difl'erença deiles,
ou os trouxe ,em relação, como olassiflcadamente
o fizera com as del1ominadas- cauôas-, sendo
a 'oonSlrrllceão des~as muito dill'erentc da dos outr'os barca;, e ({ue, pbrtanto, os deixúra excluidos nu c'Omprchen lia a 'lluelJas para gozarem de
~al graça e favor; funclaJl?entos estes lJue, oppondo-se em tud.o ás ger~e5 disposições de direito
que esrabêlecem, que, todo o objecto que e mostl'ar comprehendido no espirito da lei, !le, como se fosse expre so na letra deUa, por se comprehender na sua dispo ição, li) que he confor'me
ao espirito da me ma lei de 18 JeA.gosto de 1769,
S 11, alvará de 28 de Janeiro de 1788, no fim do
principio, e tal. da Univcrsh.l. de Coimbr" li v,
2~, oap, 2", Ut 5·, S 19, foi por estes estabelecido. p"illlCipios q~le, selJd ~ mandado oUI'il' o mes,
mo Desemoarg'ador Nocurador da Fazenda sobre
o/mereoimento dos embargos' do reool'l'ido, per
elle fôra requerido'lse desprczasselll taes embargos, por nenhum pezo merecerem os seus furldamentos, mas não obstante, sendo os autos cOnolu o~ se profel'io sentenya, e a mais inju 't,)A)ontra o recorrente, sendo recebido e jnl~ados provado os mesmos embargo. , deduzidos de hUa'la
materia velha já allegaela e debatida contra a disposiçãO'expros a da 01'cl.,liv, 5·, tit. 87', S lO,·
Gonvenoüro o rocolTenre da iindeifecti vel iusti.."a
que o sufl'raga palla não ,dever pag1Jr aquello imposto (rL~e o recolTido exige" pa, SOII a -emba1'gal' al'S'éntença n10 transito da ChanccUal'ia, porém, If oceanà0' que os fllesJ'lllOS seus,ombal'gos lhe
sejão desprezados, sem mais atlenrlffr, e pl'ofundar a favora,'el e benigna intenção da lei, que
aoaly aJa pelas regras da critioa e da her01enelJtioa jUl'ÍcHoa, nãO' pódeJ a ua,jn~elljgenci .., deixai'
de ser prououa ao recorrente; he, poptanto, q e
este, in "ouanuo a real protecção 'COI11 o respeito
que lhe oumpre, supplica a Vossa Alteza Rcal se
digno-mandaI' expedir portaria ao l'ribunal l do
Gonselho da Fa,zenda, para que, antes de se decidirem os embargos dú recorrente, seülvesügue
a solida iotelligencia la lei, ,pal'li tS6 deferir com
jU>stiça-; fi: M, -Franoisca dáS Chagas de.. Jésus,
Mandou o Conselho que informasse o' GonseIheiro Juiz Relator, renicHendo os antos da que·
tão; e, satisfazendo o dito ~linistro, r'espondeu o
seguinte: - SenhOl', -Levo á real presença de
Vossa AlteJJa Real os autos a (Iue se refere o requerimento do supplicante Frauci Q{) cJ.as Chaga, que
me persuado estar, por ora, \.ongl: de ser atrendlvel, por ter o snpplioante o r:ecurso ordinario de
embargos ii sentença de (que se queixa, nos quaes
pÓlle deduzir todo o dir'eito que entende assistil'lhe contra o julgado,l <indo a seI' ocioso o recurso extraordinal'Ío que tem intenlado, Vossa Alteza'Real mandar'á o qtfe mai!i)\lsto fôl', Rio, Iode
Julho 'de 1822.'-'- O' Conselheird :Juiz Relator,
Fran i co Lepes de Souza,
E dandô-se vista ao Des'êbíbàfgador Procurador
da Fazenç!a, respondeu:- Confomio-me;' deV'eodo1pol' isso desattender-~ prétcnção do up-

,
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plica, ~o, e até mesmo porque o por1cl' i uJicial'io
e tá lAeoamente n03'1J uizes, egundo a bases d.a
constitulçüo qn'e VOSM Alteza Réal mandou ob ervaI', O qde lado vi to o aUentalnentc con iuel'ado, parece at> Oon'elho~ em'primeiro lug~r o
mesmo qúc ao Deserrlba'1'gatlor do Paço, Procut'ador ria Fa'l.enda, conFormando-se com 'a iiI formação que a seu requerimento det! o Oon<ieHleil'o J qiz
Relator, o em egeu'clo lugar, que 'ao' c!t.t:retO dé
10 de DezehllJl'o de 1814, pela olal'eza da su ex.'--posição e uniformidade da determina á61 ueolllr'ada por pala nas propl'iu e clara , n~nhulna outra interpretação púde admittir-se que não eja a
literal, clara e di til1ctamentll enunciada; o que
mais, e cOl'robora em vista do § 59 dO alvará de
20 de Outubro de 18r'2, de cuja rléterminação o
mesmo d creto he declàrati 1'0, e maíormente 'á
vi~ta da excepção neile e tabeleoida, quando dcc1ál'a sl.1geita~ ao pag'amênto ao imposto c1ecretal1b no referido all';]I',\, ;]5 éallôas que ti alug'ão
e andão a fr'etes I qualidades ele embaroações estas sempl'e como fae denominadas; e que só uzerão o objecto das -dotel'mi'nações do mencionado decl'eto,. Rio, en}' ~1'C1e Agd to de 1822,Barão dp, Santo Amal'o, -D, Antonio Coutinho
de Alenca tl'e, ~~lan'oel Jacinto ogu<!ira ela Gama, - Francisco Bapti ta RoJj'iguc: ,-José Joaqoim Careeiro de Oampo , - D, João Oal'los de
Souza Coutinho, -José Fortunato de Brito Abl'el1
Sanza e 1\1 l1eze ,
-Resolução-Como pal'ece ao Oon e1.ho, Paço,
28 de Settlmbr'o de 1822. -Co t a rubl'Íca d-e
Sua A'lteza Reu!. - Martim F.;ancisco R:ibeit'o tle
AnMad'a,~Acha-se o original' no Cartorio actual
do TlwS'ouro Nacional, '
RE OLUÇÃ.O D.E

28

DE SE:r,E~[8RO,

Manuscrjpto ollthentico,

Por huma bulia Ponlificia imrretrada á instaneias da Senhora Rainh-a D. I\laria I, forão extinctos no Pará bum Convento e dous fio picios de
ReligiQ 0- da l\lercês, e snppf'imidas seis Prebendas o oilo Beneficios da Gátbedral, com o fim
de se applic,arem os bens daql1elles e ontros I'enditnento' destes á manutencão do Seminario'-Ecole iasti~o, já exi tel1te, c-ao estaUelecimonto
con er"ação de 11nm'a ca 'a pia de educação de
meninas, e de bum hospital de Ca1'Ídade.
Ldgo que foi publicada a búlla no PartI, passou
a Junta dá Fazendil, em ,';rtlld~ de bum avi o da
Secretarià deE tado do Ultr'amar em Li boa, dc
24 de ~1arço de 1794, a tomar po ~e do ben elo
Religi030s e admini tra-Ios, elltreganuo ao Bi po Dioce ano a Igreja e Capella com os, eu respectivos orrramentos o alfaia" e recolh 'nelo ao
cofres reae , com e. cripturação separada, os rendimentos dbs etitos Uem:" até i./ c, Ror carta regia,
se mand?II'ão arrematar aquellcs, cuja aclrnir'li':
tração era menos vantajosa, os quaes, segunrlo a
irífdrlllaç.:'i,1 da Juntll,' próduzirãh 6/,: I 06•. 151
r ., ol'denando-se-Ihe lJue i1é 'e parte circunstanciada de tudo' ao Erario de i boa, para Sua
l\fagestddt! mandar fazeI' a applicação que mai
oonvenien~e fosse aos das da bulla.
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Entretanto, o Bispo, na espel'ança desta applicação, deu pl'.incipio' ao estabelecimento dã casa
pia, e foi sustcntan4,o li sua custa, e com o auxilio de algllmas esmolas, os Seminaristas e as Educandas. Vendo, porém, que nenhuma resolúção
se tomava, e não lhe sendo possivel com os seus
poucos meios continuar a manter aquelles estabelecimentos, requereu á l\-1esã da Consciencia e
Ordens desta Côl'te que mandasse applica1'~ segundo a bulia, o prpducto dQS mencionados bens
(que diz importar em 252:5g8.t,b770 rs.) e .dos
heneficios supprimidos que montão a 1:280.t,b rs.
annuaes.
A Mesa, ouvindo o Procurador Geral das Ordens e o da Corôa (depois das informações do
Governador e da Junta) consultou a Sua Alteza
Real, concordando com elles que se ordenasse ao
Bispo prosegllissc na inspecção elo Seminario e
Casa Pia, dando conta do seu estad{l actual, e do
melhoramento de que os tornavão slJsceptheis os
meios de sua manutenção, e li Junta lia Fazenda,
que do producto dos bens e beneficios pague ao
Bispo a quantia de 1 :'320.t,b 1's., com que elle tinha
assistido .para o snstento dos Seminaristas e Educandas, e bem assim toda a despeza já feita, e
que houvesse de fazer com os mencionados estahelecimentos, as qllaes se liquida1'ião perante eIla,.
c finalmente, que envie á i\1csa huma relação dos
fundos existentes, propondo o meio de os tornar
rendosos. Sua Alteza Real, em resolução de'l de
Maio de 182 I, se conformou com a dita con sulta, a qual a 1\1esa faz agora subir com outra de
? do corrente mez de Agosto, em que pede a sua
execução na parte respectiya ás ordens do The7.
souro Publico para a J unta da Fazenda. Em'l de
Agosto de 182~.
Resolução. - Como parece ti Mesa, P. se expeção pelo ThesoUl'o as ordens requeridas. Em 28
de Setembro de 1822.-l\1al'tim Francisco Ribeiro de Andrada. - Ea;traltida do original.
RESOLUÇÃO DE

28

DE SETEMBRO.

M:lOuscripto aulhcnlico.

Ordenando-se ao Conselho da Fazenda que con-

sult~sse sobre a reforma dos empregos, cujos ex-

ercícios ão incompatÍ\'eis, procedeu o Conselho
ú coIlecção das folhas de to~as as repartições, e
depois de fazer extrahir huma lista daquelles emprego , e rla~ pessoas que os occupão, mandolL-a
com vista ao Pl:ocUl'ador da Fazenda, o qual respondeu que, havendo Sua Alteza Real decidido este
negocio, por dccreto de 18 de JUl;)ho desteanno,
devião guardar-se todos agueHes papeis na Secretaria do Conselho, o que assim se fez, porém,
.l 'emettendo-se-Ihe da dita Secretaria de Estado
huma con ulta do Desembargo do Paço, a respeito de lanoel Marques de l\lacedo Aique, com
ordem de fazer subir aquf.:~la Qutra cOQsulta, curo.
pre-a agora o ~on 'elho, enviando a relação das
pessoas que tem m<lís de hUDl ordenado, e diz
que não inlerpoem o seu p.arecer" por estar já
decidido este negocio pdl\ decreto mencionado
de 18 de Junho. Rio, 2 de Setembro de .822.

o Conselho, pedindo as precisas informações,
assim aos Tribunaes e C;asa da Supplicação, como aos Chefes de todas as repal,tições, declare
quaes os empregados que servem officios entre si
incompativeis, e se são effectivamcnte servidos
por eIles ou por serventuarios. Paço, 28 de Setembro de 1822. - Com a rubrica elo Principe.
Regente. l\1artim Francisco Ribeiro de Andràda.
- Acha-se no Ál'clúvo do Thesow'o Nacional.
JlESOLUÇÃO DE

28

DE SETElIIllRO.

Manuscripto anlhcnlico.

Por portaria de 8 de Junho do corrente anno,
se orden ou ao Conselho da Fazenda que consultasse se entre os·.Conselheiros e Officiaes do Tribunal havia algu 11s que tivessem empl'egos, cujo
exercicio fosse incompativel e estivessem comprehendidos no elecl'eto de 18 de Junho do mesmo anno, Mandou o Consclho que o Escrivão da
Fazenda informasse quaes erão os officiaes que
se achavão naqueIle caso; o que cumprido, foi
ouvido o Procurador da Fazenda, o qual respondeu: - tlue os Conselheiros, Conde do. Rio Pardo e Antonio de Saldanha da Gama devião ser excluidos da folha do~ ordena elos do dito Conselho~ .
POI' não terem residencia nem exercicio, nem se
haverem recolhido a esta Cidade, depois de findas a.s missões de que forão encarregados; que
devem ser conservados na folha O. Manoel de
Portugàl e Castro, e João Carlos Augusto de
Oyenhausen, empregados nos serviços provisorios de Minas e S. Paulo, em virtude da disposição ela lei das Côrtes, rIo }o de Outubro de 1821,
no S 5°, que SU,a Alteza Real mandou obsenar,
na qual se ordena que o Presidente, Secretario
e mais Membros das Juntas Provisoria5, além dos
Ol'denados e vericimentos qne, por qualquer titulo lhes pertellciãu, perceberáõ annualmente a
gratificação de I :ooo.t,b rs. Que deve ser tambem
excluido da folha dos ordenados do mesmo Conselho, o Offilflal Maior do seu Expediente, Seroião Estellita Gomes da Fonseca, que he tambem Official !'tlaior da Secretaria de Estarlo dos
Negocios Estl'angeu'os , :vista a manifesta incompatibilidade destes empregos, e a p.ositiva disposição do dito decreto. Parece o mesmo ao Conselho. 6 de Setembro de 1822.
Re,~olução. - Como parece ao Conselho. Paço,
28 de Setembro de 18~2. - Com a rubrica de
Sua Magestade o Imperador. - 1\1artim Fr~ncis-:
co RibeiFo de Andrada. -.d.cha-be no Are/avo do
Thesaul'o Nllcional.
RBsóiu<iAO DE

28

DE SETEllIUno•

Manuscripto aulnentico.

,

Ao C~nselho da Fazenda se mandou consultar:
1°, em que folha devia ser assentado o meio ordenado, concedido a D. Anna José Norberta Gorjão Torrezão, eOI1\O v~va de !'tl'anoel 'Luiz de
Noronha Torrezão, Administrador que foi d' Alfand,ega de-sta Cidade; 2°, se os meios ord ados
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desta ordem, assim como os meips soldos concedldos ás viuvas, mãis, filhas e irmãos de milital'es, devem ser considerados como pensões, ainda quando expressamente não ·venhão de~igna
dos com este titulo nos diplomas que os concedem. Parece ao Conselho, conformando-se com
os pareceres do Procurador da Fazenda, Fiscal e
V(l.gaes da Mesado Thesouro Publico: quanto ao
primeiro quesito, que os 600:tj) 1'5., concedidos a
D. Anna Torrezão, devem ser assentados na folha d' Alfandega, por onde seu marido cobrava o
ordenado de Administrador, visto serem huma
continuação da metade do mesmo ordenado, e
assim se ter constantemente praticado em concessões e graças semelhantes; quanto ao segundo quesito, que 05 ordenados e soldos conservão
sempre a sua natureza, ccntinuando o seu pagamento pelas mesmas folhas e Thesoura1'Ías, excepto se o diploma que concede a graça lhe dá
diversa fórma e natureza, como a da tença, que
he mandada asser,ltal' em algum dos Almoxal'ifados, ou na Obra Pia, dependente de cabimento
das rendas delLe: pensão simples quando he de
'porção certa, com assentamento designado, e sem
dependencia de cabimento e reserva de possibilidade: ordinal'Ía quando a porção he concedida
a titulo de esmolas, de cuja mercê senão dá padrão, Finalmente, que 05 meios soldos, concedidos ás mãis, vim-as, ou filhas e irmãs de militares, são considerados como substituiçã) do
Monte Pio, e por isso, por pratica constante, são
pagos pela ThesouraI'Ía Geral das TI'opas, sendo
qualificados como remuneração de serviços, por
cujo moth'o os respectivos decretos são sempre
registados no Regis~o das M.ercês. Rio, 9 de Setembro de 1822.
Resolução. -Como parece ao Conselho, registando-se taes ordenados e soldos na Secretal'ia
das l\Iercês. Paço, 28 de Setembro de 1822.Com a rubrica de Sua Alteza Real o Principe Regente. - l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada.
- A cita-se no A rcltivo elo Tlzesoaro Nacional.
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RESOLUÇÃO DE

28

DE sETE~mRO.

Man.uscripto aulhentico.

Mandando-se consultar ao Conselho da Fazenda o requel'imento em que Fral!cisco de Assiz dos
Santos se queixa do mesmo (:;on~elho, pt)r não
ter vindo de Pernambuco a informação a quemanJára proceder pelo Governo Pro"isorio, em 4 de
,fevereil'o deste anno, sobre a quesião de denuncias que o supplicante déra contra,José de Souza Rangel, Administrador do subsidio militar das
carnes daquella Provincia, pelo extravio de 520
cóuros, e dinheiros. da administração, e contra
-. outros réos e consentidores, arguindo ao Conselho de protectol' dos ditos réos, e protestando
accusa-Io por isso.
Respondeu o Conselho que a -queixa do supplicante he estemporanea, calumniusa e desaLtenta; por quanto, dos pa~eis juntos e manifesta
!iue, tendo expedido ordem ao Governo Provisorio, 1em 4 de Fevereiro, para inf6rmar sobre as
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exoticas denuncia,s do supplicaute, nada mais
tem a fazer em quanto não chegar a informação.
Em 9 de Setembro de 1822.
Resolução. - Espere pela irlformação do Governo pj'ovisorio de Pernambuco. Em 28 de Setembro de 1822. - Com a I'Ubriea de Sua l\lagestade
imperial. -l\1artim Francisco Ribeiro de Andrad~. - Acha-se no Ál"cltivo elo Tltesow'o Nacional.
DECRETO DE

29

DE SETEMBRO.

Coll. Braz.

Tendo, pelo meu real decreto de 20 do corrente mez, re~ervado a ÇÔ1' verde para as ca acas, capotes e reguingotes das librés da minha real casa: bei por bem ordenar que, d'ora em diante,
nenhum particular possa mais llsal' da dila côr nas
Hbrés dos seus criados, excepto elll canhões, forros, meias e vestias; declarando, porém, que,
por este meu real decreto, não fica elcrogado o
especial privilegio de que gozão as pessoas com
quem tenho devido. de usarem da côr ,'erde nas
librés de ,~ellS criados. José Bonifacio de Andrada e Siha, etc.. Palacio do Rio de Janeiro, 29
de Setembro de 1822. -Com a rubrica de Sua
Alteza Real o Princil'e Regente. - José Bonifacio
de Andrade e Silva.
RESOLUÇÃO DE

30

DE SETE~mRo.

lIianuscripto authentico.

Joaquim ~iendes Machado, Capitão de l\liLícias
da Provincia de l\ialto Grosso ,. requer, dizendo
que, tendo requerido a sua reforma, foi seu requerimento, por equi vocação, remetlido ao Conselho da Fazenda, porém, não sendo ela compe·
tencia deste Trihunal conhecer de reformas militares, e só sim de remunerações; motivo porque pede se lhe mande o seu requerimento e do·
cumentos á repartição eompetente pal'a ali 'el' deferido. Parece ao Conselho que, não podendo
cumpril' com o que Vossa Alteza Ueal lhe determina na portaria de 4 de Julho deste anno, por'
lhe obstar a lei e requerimento do supplicante,
que pede diversa cousa, qual a da remessa dos
papeis em questão á Estação competente, não póde igualmente conformar-se com o requerimento
do De;erubargador do Paço, Procurador da Fazenda, na re 'posta que deu: I·, porque o estado
actual em que se acha o negocio do supplicante,
não he o mesmo em que se achava quando, como
elle diz, em identica pretenção do supplicante,
este Tribunal consultou contra ella, e sobre que
Sua Magestade resolveu, conformando-se com
o pal'ecer do Tribunal, por isso que então o negocio se achan em proseguin;J.ento; 2", porque
actualmente eUe se acha findo com o ultimo despacho proferido pelo Conselho, em 50 de Julho
de 1821, em que se determinou que, o requerimento do supplicante não tinha lugar á ,'ista dos
55 22e23doalvaráde 17de Dezembro de 1802.
As justificações de serviços, todos e quaesquer documentos que a ellas se ajuntem, são proprios
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d<ls parte'S, que, par1\ 1"1' vas delle's, titulos, guar- n"os, contael6s do 1° de Janeirp el~ 181'~, debaixçJ"
da c consCrvação de .eu' direitos e clespezás suas,
da's condiçõ'es de só ell 'S Yendel'em este gener ;
as requerem; a remes. a da j6stificação e' dbcu- e de"e guarda re('(l' tis pessoas que efles éó/;al're 1
mentos do suppli ante foi lc'galmentê feita a e te gassem da "'enda, os prjYilegiosJdo contracto de'
TI'íbul'Jal pelo Capitão General'c GOI'el'nador da Li l:Joa, cumprirão, da sua parte, exaeta'mente'as
PI'oyincia de' l\fatlo GI'OS.O, rba's não tinha esta condições a que se l~garão, eritrahd.o no Theso quaWladc o r qucririJei'lto feito pelo supplicante 1'0 cam o competente quarteis, Não' assim POI'
com CITO seu, onde seü Procurador, quando por parte tln Fazendá Publica, tendo os supplicaotes
este Tl'Íbunal pedio a Sua Magestade a graça da encontrado 00nstanle l'csistencia na auloridá'c1es
reforma no posto (le Sargento [\161' de Milicias ,
até mhslúo desta Provincia, em lhes cumpríre
em remuneração de sel'l-iças justificL'dos; esta a Ó, pi+vilegios; resistencia que se tornou clnúplt!l
razão porque o Tribunallb'r. indeferiu aquelle I'e- ta, 11gó que ns ootcrins cOI'1l'ulções poJlt'ié'~s é
querimento, declarando não tinha lugar na [ór- oo,,-n flruern ue cousns aparU,rão da obedienci:I á'
ma mencionada no citado despacho, mas este esta Côrte, quasi tOlla as Provincias do Bl'azil e
err' ou engano do supplicante, ou do'seu Prpcu- Ultramar, e exacel'búrão mais nos po,·os o oêlio
ra(lor, júmais deve eOlpecei'-lhe a que elle-possa ads priv'ilegios e monopolios. 'Eotão, não'só fOl'âo
requerer pela repal'tição competente o que [ôr de
os estrangeiros constrangido a todos os encargo.
justiça ou de graça, mas obstando ao Conszlho publicos e sel'l'iço militaI', cuja isenção, mai '
a lei filie pl'ohibc se entreguem estas justificaçõe' . que o intel'csse, o. convidava a incumbir-se' da
aos jU~fificantes e niio telldo igualménte alítori- vt:TIda (las cnrlns, mas recre.iC êl'ão rle tal sol'te o
elude, não podendo remellê-ltis a olltras Estações prejuízos, jú com a pl'ohibição dos jogos na Baque se possão dizeI' competentes; o Conselho jul- lHa, jú e,ri1:-rindo-se cm Minas huma fabrica parga do seu devei' le,'ar os mencionados papeis' á tÍculal', jú, fil1àlmerite, circulando impunemente
presença de Vossa Alteza Real, 1'nra que lhe man- nbl' totlas as Proyincias as cartas lle contrabando,
de dar o destino que julgar co:weniente. Rio de que o Adl11ill istl',,'dOl'es e EstanrJl,leiros recambí'árão as d COlltracto, e algum até resbindirão juJaoeil'o, em 6 de Setembro de 1822,
dicialmente os tratos que ba\'ião feito, ,'iSlo que
Resoiuçii.o. - Sejão remcttidbs os documentos
nenh\.tma execução e prol'idencia ob,tinhão do
ao Conselhl) Supremo l\lilitnr. Paço, 50 de Se·
tembro de 1822. - Com.3 rubrica de Sua A!te1,a Governo e autoridádc das Provincins, nem meReal. - Jo,é 13onifaoio ue Andrada e SilYa.- nos as podião esperar da Côrle, a que nenhurda
dellas queria obedecei', Em tão criticas circunsfanA elia-se no Liv. 1° de Reg. de Con,$ultas elo Consecias 05 supplicantes vendo anniquilados os prh;l/to da Fazenda, a {l. 200 e 2b I.
legios e o exclüsl\'a, condições prine.ip~e em
que funda,'ão toda' as es1'eran. a de ihtere. -e, e
o Go 'el'no em 'estado de lhas- não 1'ocjer fazei'
cumprir cm tedo Reino do Blpzil e Oollilnio J
l\1anuscriplO aUlhentico.
Ultramarinos, julga I'âo-se desohrigados' de cumMartim Francisco nibeiro de Anurad'a, etc. Fa- prir a'quella a que se cingirão e por isso sup- o saber ti Junta ela li'azcnda da Provincia de plica,'ão a SU[1 Alteza Renl qlle hou"csl'e por bem
G ;[a1., que, Sua Alteza Real o Principe Hegente desonera-los do:; pagamentos dos qúarteis futuhou ve por bem uetel'lnílla'r q'ue todas as JlYarras
roS, e& qunnto exiSti se o contracto nestas' desque se fundirem nas Ca as de Fundição dessa Pro- graçadas cil'cnn tancja~, ticando elles conscrva,'incia, que forem enviada pal'a e ta Côrte, se- dos na admiuftração da fabrica, que se obrigão
jão guiadas pela., dita. casas a este Thcsouro, CCI'- a mantel' ii U;) custa, ou quando a sim não conlifienndo-se aos donos déllàs que aquilJhes sp,r{IÕ ,'enha, estão pl'ompto, a entrega-la pelo invenpnga' em mqcdas de OUI·O. O que se pal'li~ipa á tario porque a receberão, .óJj 'enando-se. porém,
mesmn Junta para, em conformidade da obi'edita restrictameute as condições 12" 1Õ" e d~" do conreal determinação, expedir a conveniente ordem tl'ncto, pelas quaes'a Fazcnrla P'ub!ica sé obrigou
para que se rea!ise esta p,'oviclencia a bem da Fa- a l'ecehcr todas as carta e cartão que se achaszenda publica'. José Fernandes de Castro [1 fez sem em ser, findo o contr<,\cto, pelo preçb porno Rio de Janeíro, em 5b de Setembro de 1822.
que 111 . forão enlrcg-ues as que existião, quando
- João José fiooriglies Vareil'o a fez escrever.'- elles tomúrão conta da fabrica; e outro sim, a palartir(l Frnncisco Ribeiro de Alldraela. - Extm- gar-lhe~ os u'tensilios que de màis e acharem,
Itidàda/l. 141 do L ir:. 6"dcReg. dePl'ovisócsexpe:'
além dos que' receberão. PeJa portaria de !!4 de
didas pela Contaclol'i{( Gemi da segunda Reliàl'tição Outubro de 1821, se mandou cQnsl,nar' o Canse ..
rlb Tllcsoitro.
.
lho da Fazenda~ o qual, deJlois ele 'ollvil' o Juir.
dos Feitos e Procurador da. Fazenda, que'se não
n.J::sOLuç_~O DE 3 DE OUTUBRO,
oppozcrão, antes apoiúrão a pI'etenrão dos su1'plicantés, he de' parecer que se f~rá ri&,orosa jusM: llnscripto ~nthcntico,
tiça, l'emiUindo-se aos sUPlllicànteS o pagamt:nto
I
'
I
dos quarteis, dando-se 1'01' ('ncampado o contl'acJayroe ~leodes de Vasconcell.os, e outrOS reto aesde que apresentni'flõ o seu requerimento,
p.resentárão íI- Sua Alleza Real, que havendo
arrematado, 1\01' go:ooo:tb I' ., pago a trimestre, visto fazerem ceI' o por 50cumenlos que lhes não
ocontract das qartas de jogar neste Reino do Bra- for~o cum1',rillas as COIl (lições, ficando 1'01' isso
til c Domínios Ultramarioos, por tempo de 9 au- dis:í'olvido o contracto ,?eln élausula tacHa 11 re-
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ljg'jqsª, o!?s~rva,ncia das,.Lllu~uas obrigações CQOtIl~;hül,as. ~'Ias, que Dão pó,de deixaI' de olbar copes,siffia, a,JFQposta. de ,continuarem a, adminÍ\it'íll",.a fa1Jrico,dJ,uan,d.o de seu,d.esmaze.IQ ,e,ava,reza. fiadQ5, no,mon, pOlio, l'e·,uJto.u a ruil1,al <l,e ta
lpapufactura, la ponto de s,er~;n:ll'eg'e)~aclas as carrt,qS e prefçciJ,all as ele CQ tl'abílI1Jo, ,pa1'<:oenclo.lhe f.l1Çjnos prejll,dicial ficaI' a fabrica paraua em
.ql1aD~O não melborarem ,as ci 'cu nstaocias politi0'1 , elo Aue cO,nliotwr a tl;a))al1)i1.r debaixol ria admiI:)jstr.aç,ão ~os suppliqantes, e !1t:ste caso c1,lm_p 'e {ljFilze\lda (l,~1.blica l'cceber dCfles, conhorme as
,GÇl,ndiçij>es 12", 1,5' e,14', as cartas exit't,.ntcs, plas
dep\}is de examinad:ls, por perHo" nOl)1eados ,paI'
hUD,lll e outl'a Pt'l1'le, e comnaraçlas com as afiOStr<,1s que apresentúrão no Conselho" qua.nJ.o ,arl'eIJ;l ~111;~0 o c.ontract'p, em q~lC se obrigárão, na
condiçiio ,8' a Ipanu factura-las iguae- e sn periores, regeilando-se, as que o não.J'ôrem; o fiellmo
se I praticará a· 1'e 'peito dos Cal'lÕes. Qganto ás
maqhioas " ~lteu'silios e api:e;;tos, só se receberão
aqt:Jelles que os peritos reputarem ,sem dr:feitQ ,
e prpprios para a labol'ação da fabrica. Em, 50
de .agosto de 1822.
.ResoÚl(.ão. -, Como parece. Pa'ço, 5 de Outubr.o ,çle j .1822. -Com a ","nica do Principe Regente-Martim Francisco Ribeiro de Alldrada,.AlJlta-se no Al'eltit'o do Tlte.sowo JYaeioI1{tl.

..mo,

,

Cockets que lhe fôrem apresentados, elltregandoas com os originacs a~ Escrivão da dita l\'lesa,
que tem a seu Ca,I'gO o fazer a co nta aos Jireitos•
Palacio do Rio de .Janeiro, em 5 de Outubro de
1822. -l\Iartim Fr3nci .CO Ribeiro cle Andpda.
- A. {l. 58, v. do ,Liv. Iode Reg. das Onlcns expedidas li Alfand,ega.
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l\1nnu&cripto ;JuluCnlico.

Havc,nqo o Pl'ill'cipe Regente c\etçl'min do que
em to elos os Tri1JIIDae e Reparlições cesse, d'ora
em diante, u uso de tochas ele cc 'a pará lum'rwrias de ql,lalquer publica rçstivWade, de"en'do,
em l~gar deHas, usaI-se lanteqlaS, por ser menos
dispel\llioso para a Fazenda Publica; (\Ianela S,ua
AJteza Real, pela Secretaria de Estado dos ~ego
cios da Guel'l;a, parlicipa·IQ á l'eaLJull~a da Fazellçla
dosrArscuaes cio Exercito, Fabricas, e Fundicões
pal'a que assim o faça execut;tr', Paço, e,m 5, de
Outubro de 1822. - Luiz Pereira da NO,Drega de
Souza Coutinho. -,delta-se (l {l. 13{~ do Liv., q.de
Registo rle POI't(J,rias dirigidas ti Junta j'erel'ida,
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autJlentico,

Martim Francisco Ribeil'o (le Anclrada, etc,
Faco saber Íl J unta da Fazenda Publica da 1'1'0"i~cia <lo E pirito Santo, que, S. A. R. o 'Principe
R,egente,. atlendeDdo .<'1 represen~ação da Camara
do Districto dQS Campos dos Goitacazes, houve
por bem ordenar que as anematações dos contractos pertencentes I1quelle Distriçto se fizessem perante a meocionacla Camara, dando conta ao Conselho
da Fazenda, servindo de base para as novas ar-'
rema\ações os preços dos contrac~s findos. O ~lue
se participa á Junta para sua intelligencia, e para
que remetta com toda a breviJaue áquella Ca.mara huma relação dos preços das ultimas arrl)matações dos contractos para se reguiarem as
,qtl~ se Tão ali realisar-se. Jo é Maria J avier de
Oliveira a fez no Rio de Janeiro, em 5 de Outubl'O de Il3'22. -João Carlos Corrêa Lemos, no
impedimento do COJltador Geral, a fez escrever.
. . l\'larlilll Francisco Ribeiro de Aod~ada, - Ex't'l'altida, do, Liv. de. Reg. de Ontens eq;per;iidas d Junta ela Fazenda elo Espirito Sttn'to.
PORTAnJA DE
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Luiz Pereira da Nobreg:l de Souza CoutiQhq,
etc. Faço -saber, (le ordem cle SlIa Mteza Real o
Principe llegente., a todos os ,'alentes e briosos
offi.ciaes inferiores e ol!lados da segunda linha
que forão á expC1dicão de Pernamhuco, e ora tel;l1.
baixa, que, tendo posto na "eal presença a representação, pela qual se oJ1erecêl'ão a lomar de novo as armas, e rOl'mal' bum corpo ele guerI'i\bas
para a dereza da patria; houve o mesmo J\ugusto
Senl'lOI' pOI' bem mandar-me que lhes significasse
o seu real agradecimento PQI' tão assigual<1do e
voluntal'ÍO testernunlLO de fidelidade e aJhe 'ão á
sagl'ada Cnusa do 'Bra:li!'; mas que, não sendo já
compatirel com a~ medidas que tem tomarlo N_ra a cIcfeza da Pro'v inçia a (;re<lção de hum tal
corpo, espera que, em desempenho de 1111 ma tão
jo ta como loura,'eJ resolução, se rellnào antes
como voluntados ao balallJüo de Gl'auadeil'os desta Côrte,,'para sel'1'irem tão sómente na presente
crise em qlle a patda se vê ameaçado, ficaçclo
desligados lo me'mo batalhão logo qUll Cesse a
lula em que tão,dig-namenle oos empenhamos,
_illdependenl<', de ,nov{) titulo ou mercê. Secretaria de Estaclo elos r Gg'ocios c1a Guerra, 5 de Outubro çle 1822. -Luiz Per'eira ela Nob1'cga de
Souza Coutinho.

lIIanuscrip.to ;Julhcnlico.
RESOLUÇÃO DE

l\lqnda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado dQs Negocios ,da Fazenda,
que o De embal'gador do Paço, Juiz d' Alfandega,
faça mandar o Interprete da Mesa sepa~ada 'I cm
que trabalha, pa,ra a Mesa Grande da Abertul'a ,
aonde deve fazer por inteiro a traduoção dos
1
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Cdll. Bruz.

Determina ,que o Jug'ar OOS Â uditores oos. Conselhos de Gl16rra seja sempi'e abaixo do Capilão
mais moderno que fizer parteno ditps Con elhos~
como manda o alvará de 18 de Feyereiro de )7 64.
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Manuscripto authentico.

Su"a l\1agestade, considerando as difficuldades
que tinhão occonido para o augmento das rendas
na hasta puhlica , mandou arrematar, por decreto de ? d~ Novembro de 1818, a Antonio Soares
de Paiva e Filhos, o contracto dos.clizimos daPro-vinci a do Rio Gran de do Sul, por dous triennios:
oprimeiro que findava em J821, por 120:COO:tj)
rs" e o segundo em 1814, por I '30:000:jj) rs., com
as mesmas condições porque o havia arrematado
no 'triennio antecedente por I 00:40o:jj) rs., e pagando as propinas respectivas no principio de cada triennio. Feito o contracto, di vidirâo os arrematantes em ramos, vendidos 'por seis annos a
diversos por 981 :'3 o o:jj) rs., ficando-lhes algumas
reservas. Mandando-se, por decreto de 16 de
Abril de 182 I, dar nova fórma ii arrecadação dos
dizimos, e como se convidava aos contractadores
dos ditos a/de~istirem de seus contractos, propôz
a Junta da Fazenda ii Israel SO:;lI'es de Paiva, filho
e socio do arrematante, a desistencia do primeiro
triennio·, ii exemplo de alguns .contractadores do
Rio de Janeiro; porém elles, não só não annuirâo ii
do primeiro triennio, mas nem mesmo li do segundo, aJlegando a mutua dependencfa que tinha
hum do outro, e a complicação de contas e contractos sccundados em que cstavão involvidos, e
exigirão, como principal condição, a realisação
dos 6 annos. A Junta, convindo quanto ao primeiro, de nenhum modo conveio quanto ao segllndo, por entender' que estava comprebendido
no § 4° do dito decreto, em que se dctermioaque ficariâo de nenbum efTeito quaesquer prorogações de triennios que ainda não tivessem começado ii correr. - Representúrão os ramistas
que nenhuma conta fazia o pl'imciro tl'iennio sem
o seguodo; a Junta remetteu ás Camaras o requerimento, e todos informúrão contra os rarni~tas,
dizendo que o contracto se devia consid,erar acahado no fim de 1821, como Sua l\hge"tade mandava; que o alivio dos po·vos, e o augmento da
Fazenda Publica assim o exigião, Algumas Camaras rorâo de parecer, quanto ii nova fôrma. de
~l'1'ecadação, que se cumprisse o deQreto em tudo;
outras, que,com algumas modificações; huma que
se segui e o methodo antigo, arrematando-se os
dizimos mesmo na Provinda, divididosempequenos ramos; e outra que se pozesse em pratica o
plano impres o de José Caetano Gomes, Thesom'eiro Mór do Erario, que con 'iste em se cobrai' o dizimo na exporta<;ão do' generos para fóra
da Provincia. A Junta remetteu lodos estes pareceres ao Erario, acompanhados do requerimentos dos ramisla , e propõe, como mais suave aos
povos, mais lucrativo para a Fazenda, e menos
complicado na sua execução, o plano de José
Caetano Gomes, pois que o methodo ordenado
no decreto era, além de muito dispendioso pelo,
grande numero dc exactores que demaQda,'a, oppressivo e sugeito ii muitos descaminhos. Sua Alteza Real. por portaria de 26 de l}'larço de 1822, man10u remetter todos estes papeis ao Conselho da

Fazenda par.!! con,sultilf j)0IDn'
no sobredito cO,ntracto ho v • l~siQ: !ltltlPiSlÍlDUl
de que pe arguidQ;) 2°-, e , §eg;l,lIlQ.QJrieofliQ he
pro' gas{:io do primeiro; ~ com ~ltl de nenhum
e '~9, sconj'orme o §4° do deCI' t <le 16 de Abril
de dElI; 5°, qual he o methodo de co,brar os dizimos em que se combine o maior interesse da
Fàzenda com o menD1\ gravame dos)-povos; 4°,
quae's os meios e providencias mais adequadas
para terminar os embaraços e perturbações dos
povos daquella Provincia. O Conselho mandou
dar vista ao ProCUl'ador da Fazenda, o qual respondeu, qu , nada de circunspecto e I fundado
podia dizer sobre a materia,' estandó pendente da
resolução de Sua Alteza Real huma consulta a
cerca de algumas duvidas a respeito d~ arreca-dação dos dizimos, e sobre algumas administl'ações, ...s qu ·es, salvâ pacc, lhe parecia que não
convinhão aos inreres es da Fazenda.
Pa'receu ao Conselho, quanto ao primeiro quesito da portaria, que, faltando-lhe bum calculo
do rendimento !fie'dio destes dizimos, não póde
assevel'ar que bou \'e,; e no presente al'l'endamento aquelle desfalque que a lei qualifica de lesão
enúTmissima; antes comparando-o com os antecedentes, o vê beneficiado rio primeiro triennio
com a maioria de 19:600:jj) rs. sobre o anterior já
muito avantajado aos preoedentes, l} no segundo
com lo:ooq:jj) rs. mais; que o ter'em os conh'actadores sublocado parte do contracto por buma
quantia muito superio,e. ú do seu arrendamento,
não podia servir de regra paI'a se laxar de lesivo,
porque os subsequentes lucros que qualquer comprador, por sua industria, melhor ndministl'ação,
e até por occurrencia de novas causas, póde eolber da cousa vendida, não be fundadamente bastante para se rescindit' a ,'enda por titulo de lesão en orme; quan to mais que estcs mesmos lucros não ão tão excessh'os como se sllppoem, se
se considerar que os con tractadoJ'es enderão os
ramos com o longo prazo dc 10 annos, sem fiadore') nem hypothecas.
Qnanto ao ~gun;}o quesito, cntcnde quc o segundo triennio he' prorogação do primeiro, posto
que ambos fossem arrematado pelo mesmo decreto, porque, sendo o triennio o prazo Jegnlpa1'a as arrematações das rendas publicas, todo o
tempo concedido, além de te termo, não póde
deixar de ser prorogaçiio. Isto mesmo reconheceu o deereto, não formando dos 2. triennios
hum só prazo, mas di~tingtiindo-as já pelo diverso preço, jú designando o principio delles pua
pagamento das propinas respecti\'as ii calla hum;
e por isso deve seI' reTogada, em virtude do §
L~o do decreto de 16 de Abril. Ainda que o segun- '
do triennio não fosse eonsiderado prorogaçâo do
primeiro, el'a moralmente impossivel a sua realisação no estado actual de opposição em que se
achão os pOTOS. POI-tanto, a 31'reca.-lação do primeiro triennio dc"e ser feita pela forma antiga,
pois a lei não póde ter cifeito retroactivo, e a do
segundo deve ser regulada, quanto rôr possiYel,
pelo dito decreto de 16t>le Abril.
Quanto ao terciro quesito, que he muito util
e preCIsa a execução dO' dito decreto para, "com
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verdadeiro conhecimento de causa" se reconhecer
se he "Vantajosa á Fazenda e aos povos: que a Junta deve organisar as instrucções que lhe incumbe
o § 9·, e pô-las, desde já, interinamente em pratica, danno conta ao Conselho dos embaraços que
encontrar.
Quanto ao quarto quesito, não lhe parecendo
sufficiente o arbitrio que "Vem de expôr pal'a remoyer os' embaraços deste negocio; pois, se, por
huma parte, não deve subsistir a prorogação de
segundo tl'iennio como opposta ao decreto e ao
bem e interesse dos povos que devem prevalecer
aos contractadore!', tamhem estes, por outra parte tem direito á reparação d/)s damnos que a falta
de prorogação lhes haja de causar; sendo certo,
como se prova dos documentos, que muitos dos
ramistas querem encampar os tratos que fizerão
com os contractadores, por estes lhes não podcrem fazer hons os 6 annos. Propõe o Conselho qne se chame ao Thesouro o Contador Antonio Soares de Paiva, e se convide a dcsistir de
toda a arrematação, reparando-lhe os prej uizos
reaes que legalmente mostrar haver rccebido, e
quando a isto não assinta, se lhe.deverá só mente
auxiliar a cobrança do primeiro triennio, e compensar-lhe a perda resultante de não se verific:ar
a pl'orogação.

..

Os Conselheil'os :Barão de Santo Amaro, Francisco Baptista Rodrigues e D, João Carlos de Seu7
za Coutinho confol'luão-se com o Conselho a
respeito do primeil'o quesito da portaria, mas discordão quanto aos outros, parecendo-lhes:Quanto ao segundo quesito, queo segundo trienDio não he prorog:lção do primeiro, menos que
se queira dar a esta palana huma significação
que ella não tem commumente na nossa lingua;
e ainda que o fosse, e r,omo, tal estivesse comprehendido no § (lO do decreto, não se poderia
dar por findo O contracto scm obtcr do cootracfador a ces.ão ou desistel1l'ia do contracto, sob
pena de incorrcr o Go"eI'DO em mú fé, annullando despoticamente hum contr~to que h:nia
feito :5 annos aoles, sem lançar mão daquellcs
meios que a lci indica, ou provando que hou ve
lesão enorme para o rescindir, ou que interveio
dóla para hllver a re~tiLuição in integmm. Que o
segundo triennio não ho Pl'ol'ogação do primei1'0, ma que ambos os triennios formão hum só
prazo; basta reflectir: primeiro, que forão arrematados por hum só decrcte, c que ndlc se não
faz menção de prorog:,ção; segundo, que estc
prazo era a principal condição, sem a qual os
contractaflores não <lrrematarião o contracto, e
menos oifel'ecerião 4g:200:[í) rs. sohe a antêcedente arrematação; tanlo iSlo he assim que, andando muito t(~mpo em praça o primeiro tricnDio, não appareceu ninguem a lançar ndle; todos recea":10 que continuas e o eSlado de guerra
e de,'asta~ão cm que enlão al'Jia aquella Pro,'incia; só Paiva e animou a propul' ao Go,'erno a
arremalarão, não dopril1leiro Iriennio ómente,
o que ~eria temel'idade) mas dos dous triennins
juntalllellle, e~peran do lltcrar no segundo, o que
era 'jllui c.bviJoso lucrar no primeiro, pois que
,
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previo que aquelle estado não poderia continuar
por muito tempo.
Qnanto ao terceiro quesito, he da attribuição
do poder legislativo; se o Governo encontra difficuldades na execução do Jecreto de 16 de Abril,
de"Ve esperar pela proxima abertu"a da Assemhléa Constituinte, e propor-lhas, fazendo-o cumprir, entretanto, na parte respectiva á cobrança
dos dizimos, na exportação <lue ii primeira vista
não offerece tantos embaraços, aind... que haja
muito a dizer contra este ystema.
Quauto ao quarto, ainda que pareça do que
disserão ao segundo quesito serem de voto que
se cump,rão os seis annos do contracto como era
de justiça, com tudo, não sendo isto possi vel, no
esta'lo de opposição em que se achão os povos,
sem se expôl' o Governo a granues desgostos, e
talvez sem fructo, e sendo por outra parte certo
em direito qne ninguem he obrigado a prestar
condições impossiveis, devc considerar· se roto O
conlracto, e como tal devem ser rescindidos os
6 annos; c, como o Govel'l1o deu causa a esta dissolução, está obrigado a indemnisar os contractadores de todo os pl'ejuizos que solfrêrão, tlecidindo-se por arbitros u interes5e do dinheiro que
desembolçarão, e examinando n que o contractadol' terá recebido dos dizif!los do primeiro triel1nio, e das sublocações e vendas de varills ramos,
para que o Governo tambem possa entral' em
composição com os rami~tas~ devendo o contractador ficar obrigado, sob pena de perdimento de
todo o seu.. dinheiro (lesembolçado, a declarar
fielmcnte o nome de todos os ramistas, c as quantias quc com elles estipulou, para que, á "ista
desta I'dação, se possa fncr hum rateio por todos elles, a fim de embolçar a Fazenda Publica
do rlinheiro qu-e deve re tituir ao coutractador.
Finalisão os dito Conselhciros o seu parecer,
representando, por bcm da ordem, a necessidade
de estranhaI' ii Junta da Fazenda o tCI' arro&ado a
autoridade de ou vir as Camaras, e que tenha entendido ser mel'a executora das ordens que recebe, e, quantlo enconlrar difficul,!aJes, de,'e representa-lo ii antoridade donde emanúrüo as ordens,
e não con 'uI tal' os povos.
Ao Consdheiro José Fortunato de Brilo parece quc o conlracto eS1Íl rlllllo: 1°, porque, andando eDI praça, I'ôra concedido pOl'decreto contra o disposto no alvarit dc 12 de Junho de 1800;
2°, pr)r ser pl'orogado por mais :5 anno' contra o
dilO alvará; 5°, porque houve le ão enOl'mi sima,
como sc prova do simples facto de hayercm os
contl'actaC!ol'es sublocado por quasi 2 milhões,
fóra as 1'e 'ervas, o que lhe custou 250:ooo:[í) 1'5.,
sem que po. ão ali gar a en fa \'01' o ri:co de que
os rami..tas lhes não pagassem, pois não he preSUIIlÍl'd que fiassem tão aYllltadas ommas dcindiyitluos cril bcns nem creJito; [~O pela obrepção
com que foi oblido, como he de notoriedade publica, e se manifesta, não só do contexto do me mo decreto, que diz não ha"er lançador, ao
me~mo tcmpo que apparece Pai va a olferccer lanço ~uperior ao preço da dlltecedente al... e~ata
ção; mas porque Paiya, se obras c de boa fe, de"Via o.lferecer aquelle scu lanço 'na praça, então
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aberta, e não procurar o meio improprio e iIlede Outubro de d122. -Co~ a rubrica de Sua
gal do decreto. Com tudo, no caso de duvidaAlteza Real. - Martim Francisco Ribeiro de Anrem de istir do primeiro tdennio, por não se que- drada.
rerem privar dos seus ~int-er~sses, ou por have. - Expedia-se pro~isão ú-Junta aos 21 de Ourem já recebido o preço das sublocações, devem tubro, com copia da resolução.-Acha-se no Aros povos pagar~lhe pelo methodo antigo. Porém chivo do Thesouro Nacional.
o segundo deve julgar-se nnHo, não só pelas razões apon~adas, mas porque aSôim o (lec'larou o
RESOLUÇ.\Q' DE 9 DE OUTUBnO.
decreto de 16 de Abril de 1821, quc só teve em
'Vista a prorogaçãQ deste contracto, unioa então
Maouscripto authentico.
existente em todo o Brazil.
Lourenço Antonio Ferreira, havendo arremaPelo que respeita ao methodo de cobl1aT os dizimos de maneira q\ie se concilie o interesse da tado os arma~ens que forão dos contractadàres
Fazenda com o bem dos povos, e quaes.sejão os do s31, c por elles edificados no sitio da Prainha
meios de pôr teI'UlO ás perturbações do Rio Gran- desta Cidade, com permissão regia, achou-os apde, parece ao dito Conselheiro que o methodo plicados. pela Alfandega ao deposito dos trigos,
antigo das arrematações, além de revogado por pagando na sahida o aluguel de 50 1'8, por alqueiaquelle decreto, he oppressivo e tyrannico, prin- re, e isto em virtude da representação do Juiz ao
cipalmente com as condições com que ultima- Presidente do Thesouro, e avi o deste de 19 de
Agosto de 1815, ú qual déra lugar a grande conmente se tem arrematado aquelle contracto, sencorrencia daquelle genero, para guarda do qual
do huma dellas, e por extremo dura, a de abri,
gar os fazendeiros a sustentar 4 annos o gado do não era bastante o Trapiche da Fazenda Publica,
dizimo, ficanJo responsavel por todo elle, con- a isso destioailo; e, como ao supplicanle he perdição qne, junta a outros -vexame praticados pe- mittido por direito fazer da sua propriedade o
uso que bem lhe parecer, requer se lhe mande
los ar.tuaes contractadores, tem sido a causa do
odio com que são olbados pelos povos. O novo
entregar, até porque, havendo cessado a abundancia dos tl'igos, não convém ao Estado pagar
melhodo, mandado observar pelo dito decreto,
ainda augmenta mais os vexames sem utilidade
arrendamento de huma casa de que não tira utida Fu.zenda, por ser muito dispendioso e compli- lidade que o compense, e, quando venlião a ser
cado, O plano de José Caetano he o que ii pri- necessal'ios, não du vida sugeita-los ú sorte dos oumeira -ri ta offerece mais. vantagens, mas não es- tros da l\larinha, que, sendo contemplal!os como
tá sancoionado.
.
~
subsidiarios da Alfandega, recolhem os generos
No meio de tantas difficuldades seHa para de- que nella nãu cabem pelo aluguel que os locadosejar que Sua Alteza Real conl:edesse á Junl:a da res e locatarios entre si eonvencionão, Sobre este
Fazenda a m~sma faculdade que tem concedido requerimento infdl'mou o Juiz d' Alfandega, que
a outras por iguaes mOliv05, de fazeI', com auos armazens já e acha vão, pela Fazenda Publica,
diencia das Camaras, hum regulamento que de- applicarlos á guarda do sal, e não sabia por que
sempenhe osditos fins, exhol'tando os po'\'os por titulo, quando elle, por lhe constar que esta vão
meio de mani festas a preslar-se a e te antigo tridesocupados, os lembl'úra na sua l'epresentação aa
buto, tão nece -ario nas actuaes ul'gencias do Es- • Presidente do Thesouro para se recolherem os
tado, até que aproxima Assembléa Constituinte tl'ig'os: que, tendo diminuido a sua importação,
e Legislativa estabeleça huma regTa e ta,'el e pro- podião-se pre,entemente escusar, sendo certo,
pria para se consegoir, sem violencia eLos povos,
porém, que, rornando a haver ;}bundancia, os
o maior interesse da Fazenda.
commerciantes antes querião ter este lugar proResolução, -Como parece ao Con elheiro José
prio onde os guardarem, no que tambem tem
Fortuuato e que se expeça ordem á Junta de Brit.o,
utilisadQ a Fazenda, não só no alug'ucldos 2:000:ti>
da Fazenda do Rio Grande de S, ,Pedro tio Sul, para 1'S. hum annu por outro qne lhe tem rendido os
que, convencendo os povos da necessidade da con- trigos, como na melhor fiscalisação dos direitos;
servação desta renda, á vista das actuaes urgencias mas que isto não he bastante para se privar o
doBra'lil, proeeda, com lIudiencia das Camaras, a supplicante de sua propriedade sem absolula prehum regulamento interino, c que deve cessar com cisão, e neste caso a indernnisação seria maior do
a regra e lavei que estabelecer aproxima Assem- que o lucro.
bléa sobre e te objecto, no qual se combine o
Com esta' infol'mação rnclDdou-se o requerinenhum vexame dos povos com o intl'resse da mento a cOllsul~ar ao Conselho da Fazenda, o
Fazenda, o que se poderá conseguir adoptando
qual pedia ao Thesouro in h'ucções a respeito de
o plano de Jo -é Caetano Gome para os generos
e,tarem ou não alugados os armazens por conta
de exportação, c, para os outros, con vidando os delle, e foi-lhe re,pondido que nada constava;
povos a que voluntal'iamente vão pel'ante ás suas mandou depois ouvir o Procurador da Fazenda,
re pectivas Camaras e Parochos reunidos, declao qual responrleu que, it visla dos documentos
rar o que devem de cada anno, constituindo-se 'apresentado pelo supplicante, e tias razões allecada huma dellas na indispensavel obrigação de
gadas em seu requerimento, e das ponderarIas pefazer annualmente as li 'Las dos contribuinles dos
lo Juiz d'Alfacclega, deve ser deferida a pretenseus di triolos, de snas contribuições, e de as
ção do supplicanle, não" se tratando por ora do
arrecallar, remettendo tudo á Junta da Fazenda anendamento que se lhe deve pagar até o dia da
no começo de cada anno suh~equente. Paço, 9 entrega, por ser isso de compelencia ordin~ria,
(

ANNO DE 1822.
e depender de liqllidação em Juizo contencioso,
e em tempo .competente. Pareceu ao Coosillho
que era de justiça o requerimento do supplicante
que se lbe devião mandar entregar as ohaves do
seu armazem como requer.
Resolução. - Como pat'ece. Rio de Janeiro, 9
de Outubro de 1822. - Com a rubrica de Sua
Alteza Real. -1\1artim Francisco Ribeiro de Andrade. - Acha-se o original no Thesow'o Nacional.
JlESOLUÇA-Õ DE
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IIInnuscripto 3ulhcntico.

Sendo creado na Provincia de S. Paulo, por
deereto de 29 de Agosto de 1815, o emprego de
Thesoureiro Pagador da Tropa, ordenado e despezas miudas, e nomeado para o exercer Joaquim
Pereira Vianna de Lima, a Junta não quiz darlhe posse em quanto elle não prestasse fiança
idonea, conforme a lei e l)\'axe ali obsel'Yada, ou
apresentasse ordem de Sua Alteza Real que della
'o desooerasse, EUe sugeitando-se a esta obriga~ão, prestou a fiança ao prit:neiro trimestre, e
obrigou- e a presta-la depois sem limitação de
tempo, caso Sua Alteza Real, a quem recorria, o
não dispensasse, A Junta participou ao El'ario este seu procedimento, remeltendo-lhe o termo de
sessão a que tinha dado lugar a duvida do Tbesoureiro Geral Deputado, sobre, se úquelle empregado competia, como pagador dos ordenados,
fazer tambem o pagamento das f01has civil e ecclesiastica, visto não se achar isto expresso no decreto, e tel' a Junta determinado que nesta nova
Pagadoria se seguis e a pratica e tábelecida na
Thesouraria Geral em quanto Sua Alteza lhe não
mandasse dar instrucções que sen'issem de regiInento. O :Erario respondeu, que o Pagador devia sei' exonerado da fiança, sendo a probidade e
honra do' sugeitos que servião taes empregos a
essencial segurança da Fazenda, e que lhe fica va
competindo o pagamento das ditas folhas, e guardou silencio quanto ús iostrucções. A Junta assim
o cumprio, e o Pagador ficou s rvindo nesta
conformidade, até que o 1\1inistro do Interior e
Fazeoda daqueUa ProYiocia, movido da "Voz publica que accusava o Pagador de extraviadol' de
dinheiros publicos, requereu em Jnnta que, não
obstante a ordem do Erario, se exigisse a fiança,
e se tomassem as contas do primeiro emestre de
1821. O }'hesoureiro Pagador, vendo que com
esta providencia se descobrião os seus roubos,
fugio. Conheüeu-se então pelo exame das contas e~tar alcaoçado em 1 I :007tfb'378 rs., menos
42:jj)795 1'5. que se aebál'ão em cofre. A Junta
mandou proceller a seque tI'O nos bens do Thesoureiro, e deu parte de tudo ao Governo Provi,sorio, e este a Sua Alteza Real para decidi!' o que
fos e justo, poi' não sabia a quem attribuisse o
alcance, se ao Erado por ter exonerado da fiança ao Tbe oureiro, deixando li probidade deste
individuo a segurança da Fazenda, e não ter dado as in trucções pedidas, se a Junta por não ha'Ver fi calisado devidamel}te as contas.
Sna Alteza Real J'e oh'eu que o alcance fosse
inteirado in solidum e prol'ata pelos membros
I

'da Junta, aos quaes não podia senil' de desculpa
nem a falta de fiança, poiS que esta lhe incumbi'a>
mais vigilancia sobre o Thesoureiro, tomandolhe a contas de '3 em '3 mezes. não lhe entregando quantia alguma em quanto elle não mostras~
se haver despendido o qne lhe houvesse sirlo entregue antes, na fórma dos 55 '3 e 4 do tit. 4 do.
alvará de 28 de Juoho de 1808, nem tflO pouco.
a falta de instrucções que sollicitúra do Erario ~
por pertencer menos a elle o da-las do que a mesma Junta. Esta decisão obrigou a representai' de
oo"\'o ao Go"Verno Provisorio, reforçando as razões antecedeotemente dirigidas por el1e a Sua
Alteza Real o Príncipe Regente, com outras que
lhe parecião dignas da real aLtenção; convém a
saber: que, se ao The oureiro competisse sómente pagar a tropa, como se pratica na Côrte e.
em varias Pro"incias do Brazil, e não pagar tam~
bem as folhas civil e ecclesiastica como deteL'minou o Thesouro, a J unta não seria obrigada' a
entregar tão avultaJa~ soml,nas ao Tbcsollreil'o, c
por conseguinte não haveda tamanho alcance,
que a Junta tomando as contas annualmente seguia a pl'axe estabelecida na The ouraria Geral;
que, ainda mesmo tomando-as no principio de
cada trimestre, como depois exigi o pela portaria de 12 deJunho rle 1818, e obrigando o Thesoureiro a apresentar os saldos que eotão existiS'Sem a seu cargo não era i to suffieiente para
obviar os extravios, porque elle podia, por meio
de empre timos acl /IOC, fazer appal'ccer aquelles
saldos; que, finalmente, quando a Junta deva
respondei' pelo alcance, não era ju to que ficassem isco tos o Pre idente e Deputado que "tiuhão
servido desde a posse deste Thesoureiro att: a sua
fnga, e que elle estivesse impune e socegado no
fiio de Janeiro, Sobre esta representação inl'ol'mou a segunda Contadoria do Thesouro, apoiando a justiça com que a Juota sollicit<tya a respon abilidade de todos os seus membros que tinbão senido no tempo do Thesoureil'o; mn refutan do os fundamenLos com que dia pretendia
imputar ao Tbesol1l'o, o que ó era deyido ao seu
desleixo em fi calisar as co~tas do Thesoureiro,
m'órmente descoofiando deUe, como dil bem a
eotender a portaria de IS 18, em que lhas manda
tomar trime tralmente.
O Desembargador Fi cal, que lambem foi ouvido, respondeu que C1'ão responsa "cis pelo alcance todos os mcmbl'os que servirão na Junta
des:le o fim do primeiro quartel que o Thesoureiro pagou, sem embargo da isenção da fiança,
pois se elles cumpri sem o determinado nos 55
:3 e 4 do tit. {~ do alvará de 28 de Junho, nunca
se verificaria tão e canclaloso alcance.
O Procurador da Fazenda respondeu que se
fize se jusliça, tendo-se eOI consideração qlle, se
n<1o fosse dispen-ada a fiança, seria inflemoi ada
a Fazenda sem incommodo da Junta que IJão interveio dolosamente no caso.
Pal'ec/'u ao Conselho, conformaodo-se com os
Procuradores Fiscae" que os membros da Junta
da Fazenda que servirão durante todo o tempo
do exercicio do Tbesoureiro Pagador, erão respODsaveis pelo alcance, ainda que esta responsa-
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fq é 'Ii se lhes impuzessem

s

obrigaçõe~; \!~q ?' róão as cumprirem, trvé§_
lugar o léanc-e aI a, conforme o direito, ella §~
verificar, e'qu p '~ 'nto' fôra legal o determiu3.j
do na provi~ão fi "T es 1'0; com tudó não' podia deixar dél ecommenaar á magnanimidade de
Sóa Alteza Real os mOlh'os expendido'S pela Junt e apoiados pelo @overno ·Provisor.io, e outros
aind!l maiores nascidos de factos, e circunstancias bem notorias que fazem mui digna de consiiIe~ção aquella Pro"incia e suas legilimas autoridades, áccrcscendo :t quasi impossibilidade de se
poder com justiça e igualdade verificar o rateio e
embolso proporcional ao tempo d:e cada hum dos
membros; alg'lns dos quaes jil não existem na
Junta, e outros já fallecêrão, e cuja audiencia
seria ner.essaria. Por todos cstes motivos parecia-Ibe que a pretenção dos supplicantes era digna, em toda a sua exteusão, da, real clemencia e
grahdeza dc Sua Alteza Real, que disse: - Conformando· me com as ra7.Ões ponderadas pelo
Con elho, e por etIeitos de minha real clemencia,
desonero a Junta da Fazenda da Provincia de S.
Paulo de Ioda a responsabilidade pelo alcance do
Thesoureiro 'Pagador das Tropas da refedda Pro"incia. Palacio do Río de Janeiro, 9 de Outubro
de 1822.-Com a rubrica de Sua Alteza Real.Marlim Francisco Ribeiro de Andrada.-Aclta-3e
o original no archivo do Tltesouro Nacional.
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meira, segunda e terceira dés'erção que tiver~m
com~euid'o; que não seja complicado, apresentando-se ~lIes dentro' do prazo de 2 mezcs, contados da pub'licação do prcsente decreto em cada
Provincia; incluindo-se1tambem neste indulto os
que Ft estiverem cumprindo sentenças ou por
sentenciar. O Conselho ~upremo l\lilitar o tenha
assim entendido, faça publicar e executar, expedindo as ordens que fôrem necessarias. Paço, em
12 de Outubro de 1822. Com a rubrica de
Sua l\lagestade Imperial. - Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho.
DEcnETo DE
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'Coll. Braz.

Havendo-me os povos desta Cap~tal e de varias outras Proyincias deste Imperio, unanime e
solemnemente acclama,do Imperador Constitucional e Defcnsor Pcrpctuo do Brazil, adiantando-se já ao voto geral das outras; e devendo haver novo tratamento que seja digno de tão alta
dignidade, e por onde se regulem os Tribunaes e
mais reRartições puhlicas, de hoje em diante no
expediente cIos alvarÍls, pro,'isões e outros diplomas que passarem em meu nome: hei por bem
ordenar quc, da data deste para o futuro, se use
nos ditos Tribunacs e mais repartições publicas
gel'almcntc do titulo dc l\lagestad,e Imperial,
quando no expeniente dos 'Negocios se referirem
ii mio ha augusta pessoa; que nas provisões se
TORT A. RI A. DE 9 DE oUTunno.
principic pela formula seguinte: D. Pedl'o, pela
Manuscripto authentico.
graça de Deos e nnanime acclamação dos povos,
Sendo indispensavel que no Thesouro Publico Imperador Constitucional e Defeusor Perpetuo
haja hum cabal conhecimento de todas e quaes- do Imperio do Brazil, faço sa!>lr, ctc.-E que
quer transar,ções com o "Banco do Brazil, que he nos ai varÍls se use da seguinte: eu o I01perador
o maior credor do Estado, conhecendo- e ao pri- Comtitucional e Defensor Perpetuo do Brazil,
meiro golpe de vi ta, em qualquer hora, o esta- faço saher, etc. Os ditos Tribunaes, repartições
do das suas contas, sem dependencia do mesmo e autoridades constiluidas, a quem pertencer a
Banco, como succede com o met1Jodo até agora execução deste meu decreto imperial, o tenhão
seguido. O Conselheiro José Caetano Gomes, assim entendido e fação executar. Paço, em 15
The oureiro Mór do ThesoUl'o Publico, passe as de Outubro ~e 1822. - Com a rubrica de Sua
orden necessarias para que, na primeira Conta- . l\lagestade Imperial. - José Bonifacio dl,l Andradoria Gel'al do mesmo Thesouro, se proccda a da e Silva.
huma escripturação separada com o dito Banco,
CA.RTA DE LEI IlE 14. DE oUTunRO.
com o diado c li \'1'0 mestre onde se lancem todas as transacrões que com o mesmo occorrerem,
Coll. Braz.
remeltcndo para a mesma Contadoria todos os
omcio , contas correntcs e particulares que estiD. João por graça de Deos, e pela Constituição
verão até agora a cargo das outras Contadorias da Monarchia, H~i do neino Unido de Porlugal,
Geraes, exig'indo do Banco as noções e explica- BraziL Cl Algarves, etc. Faço saber a todos os
ções que l!tl: fôrenl nClcessaria' para e 'te fim. P'a- meus subditos que as Côrtes dccretÍlrão o seço, em 9 de Outubro de 182'L. - Ribeiro de An- guinte:
drada. - Extl"llhida do Liv. I · ele Reg. de POI'faAs Côrtes Geraes, Extraordinarias e Constirias, a fl. 141.
tuintes da Nação Portuguf'za, convencidos da necessidade que ha de combinar o respeito devido
á casa do cidadão com a ncccssaria admini tração
DECRETO DE 12 DE OUTUBRO.
da justiça, decrctão o seguinte:
Coll. Braz.
I. Depois do sol posto, e antes delle nascer,
Querendo u ar dos efl'eitos de minha real cle- nenhuma autorillade ou emprcgado publico pomencia com os militarc dos differentes corpos de derÍl cntrar em alguma casa sem consentimcnto
linha das Provincias do Brazil, que ti"erão a in- de quem nella morar. ~xceptuão·se desta di posifelicidade de dcserlar, apartando-se de Euas ban- ção: I·, o caso de incendio, ou ruina actual da
deiras: hei por bem .I?erdoar-Ihes o crime de pri- casa, ou das visinhas;
o caso de ser dc ~entro

2·,

~NIlO
}!e,did~.so.ccorIjO, ~

fle;Sei ~tai" aU ' ~metten4.o
algum, crimJh di (:;,'üpJel!J ~a ~Pliltt'fl çssoa;:;o, as
estalagt<n~" :tv YW!i etlo~,ªs d tà.et>wa~, em quanto esti:verem abert'!s; 4°, a 'lms;.p, b1' as de j 0gos prohibi~os" cons~ndo<pre,iâ,~ent~ esta qualidade pelo dilo de duas te.temunllas ao menos.
2. De dia nenhuma casa péde ser devassada,
excepto nos p,l,imeiros' dous casos especificados
po artigo antecadente, sem ,assistencia de bum
Escrivão e duas testemunhas, ,e ordem por escriptQ do Jui~, no, !lual se declare oiun especial
daquellc procedimentQ.,
r
5. Esta ordem se passará sómente nos seguintes casos: I", para prender algum I:éo pronunciado ii prizão, ou I que, segundo a ~bn~tituição,
possa ser prezo ante. da pronuncia; 2°, pal'a busca ou apprehensão de contrabandos ~m quaesquer lojas ou armazens; :;', para apprllhen5'ão de
cousas furtadas; {~O, para averiguação de policia
no terceiro e quarto casos do artigo primeiro.
4. Em todos os casos do artigo antecedente,
para ter lugar a busca ou appl'ehensão, em casa
ou morada do proprio réo, deve constar por informâção summaria da realidade do delicto; e
em casa alheia be, além c/is_o, necessario constar pelo mesmo meio, que ali existem a pessoa
ou Cousas que procurão.
5. Poderú tambem ser a casa devassarla para
se'fazer penh'ora ou sequestro em bens que nella
estejão, quando o dono ou morador, sendo requerido, os não entregar voluntariamente.
6. Nenhuma autoi'idade ou emprf'gadó publico
poderú impedir a livre entl'ada ou sahida de qualqcer casa, salvo nos casos de flagrante, e nos declarados em o artigo terceiro, e nestes sómente
pelo tempo absolutamente necessario para se verificar a bllsca ou apprebênsão.
7, Em todo o ca~o em que a autgridade publica entrar em alguma casa, dará tempo sufficiente
aos mOI'atlores para se vestirem ou comporem
com decencia.
S. Verificada a busca ou apprehensão, se lavral'á immediatamente auto de tudo, o qual será
assignado, não só pelos Omciaes da diligencia e
testemunhas, mas tambem pelo dono da casa, e
na sua ausencia pela pessoa de mais autoridade
da fami~ia.
9. As transgressões do artigo primeiro seráõ
punidas com a prizão de oito mezes até dous annos; as do artigo segundo com quatro a doze mezes de pl'izão: e as do artigo sexto com a mesma
pena de dous até seis mezes. Em todos estes caS:JS serú igual a pena de quem ordenar e de quem
executar a transgr·essão. O Juiz que pa5sar' ordem para ser de dia devassada alguma casa, afóra os casos exceptuados e sem as formalidades
prescriptas, será condemnado segundo a gravidade ela culpa, ou no perdimento do seu emprego ou na de suspensão de hum anno até dez ano
nos. O Official, que não cumprir o disposto nos
qrtigos quinto, Sétimo e oitavo, seri! punido com
a multa de seis até vinte e q'latro mil réis.
Em todos os casos dg presente decreto, uCaL'áõ
os transgressores responsavei. cada hum in solidum por todas as perdas, damnos e injuria.
O

.
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10. As disposições do presente decreto são em
tudo applicaveis, sahos os trat3,dos existentes, aos
estrangeiros estabelecidos neste Reino, e por elIas
não se entendem derogadas as visitas que, por
qualquer: lei, estatuto ou r'egimento, se acharem
determinadas a respeito de omcinas c lojas abertas.
11. Ficão revog"das quaesqller disposições na
parte em que se encontrarem com as do presente
decreto. Paço das Côrtes, em 11 de Outubro de
1822.

. Portanto, mando, etc. Dado uo Palacio de
Queluz, aos 14 de Outubro de 1822. -EL-REI
com guarda. - José da Silva Carvalho. - Com
-os r"egistos competentes.

.
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Manllscripto àulbentico.

M.artim Francisco Ribeiro de Andr<\da, etc. Faço saher ii Junta da Fazenda da Provin ,iatde S.
Paulo que, Sua rt'lagestade Imperial tendo em vista a informação que deu a mesma Jun~a 'em 20
de Setembro pr'oximo pussado, a favor do requerimento de João Baptista Vaz, Escriptural"io da
sua Contadoria, que pedia a effecth'idade do emprego que interinamente exerce de Thesoureiro
Pagador das T1'Opas, Ordenados e Despezas miudas eles~a Provincia, e com o vencimento correspondente: houve por bem determinar, attento o
bom serviço do supplicanle, que seja conservado
no exercicio da meSGla serventia interina e debaixo das instrucções que lhe forão da::las, vencendo
por isso mais 10oit/J 1'5. aunuaes de graliucação,
além do ordenado que lhe compete de Omeial da
Contarloria, até que mais imperiosas circunstancias exijão ser promovido na effectividatle do dito emprego, que ora ~e não faz tão llece~~ario pela diminuição do seu re:pectivo trabalho. O que
se participa á mesma Junta para sua intelligencia
e devido cumpl'Ímento, como ~e lhe ordena. Luiz
de Almeida Cunha a fez. Rio de JaneÍl'o. em 16
de Outubro de 1822. -João José Rodrigues Varciro a fez escrever. -l\lal,tim Fr'ancisco Hibeiro
de Andrada. - A cita-se a fl. 5 v, do Liv. ? de Provisões pela segunda Repar'tirão do Thesoul'o Nacional.
DECRETO DE

21.

J)E OUTUDRO.

Coll. Braz.

Achando-se quasi concluído o emprrstimo de
400:000it/J rs. que, pelo meu decreto de 50 de Ju-

lho deste anno, mandei cO~llrahir; e, sendo de
presumir que a totalidade rias quantias o[fereeidas
haja de superar o referido empreslimo, não só por
faltarem as declarações d.as cn tradas de mór parte dos conCllrrentes aba~tados da Provincia, mas
tambem por dever-se esperar do exaltado patl'Ío,
tismo dos mesmos lodo o saGJ'ÍGcio e generosidade a bem da causa sagrada do Ur:JZil: hei por bem
authorisar a Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do meu Conselho de Estado, Ministro eSecretario de ESlado dos Negocios da Fazenda, e
Presidente do 1'hesouro Publico, para rc.ceher·to-
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,das e qbaesquer quantias que fôrem offerecidas
depois de preenchido o computo de 400:oooW:>
Y5.; ficando ao mesmo passo enGarregado de aug,mental' proporcionalmente as entradas para o coirre de amortisação e jmos desta divida, segu'ndo
o determinado nas condiçõcs impressas. O que o
mesmo as~im tel"il entendido e religiosamente
cumprirú. Palacio do Rio de Janeiro, cm 21 de
t>utubro de J 822. - Com a rubrica de Sua 1\1agesta ri e Imperial. - Mal'tim Francisco Ribeiro de
Andrada.
PROCLAlIJAÇÃODE

21. DE

OUTUBRO.

Col!o Eraz.

Portuguezes! Toda a força he insufficicnte con·
tra a vontade de hum povo que não quel' viver
escraYo: a historia do mundo confirma esta
verdade; confirmão-na ainda os rapidos aconte'cimentos que tiverilo lugar n ste vasto Imperio,
imbaido a principio pelas lisongeiras promessas
-do Congresso de Lisboa, con vencido logo depois
da falsidade dellas, trahido em scus direitos os
-mais agrados, em scus intcresses os mais claros;
não lhe aprescntando o faturo outra perspectiva
'senão a da recolonisação e a do despotismo legal,
mil vezes mais tyrannico que as arbitrariedades
de hum só despota: o grande e generoso povo
'Dl:azileiro pa.sou pelas alternativas de nimia ere..
dulidade, de justa desconfiança e de entranhavel
'odio; então elle foi unanime na firme re.olução
de possuir huma Assembléa Legislativá slla propria, de cuja sabedoria e prudencia resultasse o
novo pacto social que devia rege·lo, e eHa vai entrar jit em tão gloriosa tarefa: cIle foi unanime
em escolher·me para seu Defensor PCI'petuo, honroso encargo C]llt' com ufania aceitei, e que saberei llesempenhar á custa de todo o meu sangue.
Este primeiro pas o que devia a1Jrir os olhos ao
Congresso para encarai' o profundo abysmo em
que ia precipitar a nação inteiJ'a, que devia tornalo mais circunspecto em sua marcha, e mais justo
em seus procedimentos, senio sómente de inflammar as paixões corro iya dos muitos uemagogo , que, para vergonha vossa, tem ussento no
augusto sanctuado das leis. Todas as medidas,
que tendião a consel'var o Brazil debaixo do jugo
de feITO d.a escl'a\-idão, merecêrão a approvação
do Congresso; dccretúrão-se tropas par:: conquista-lo sob o fri volo pretexto de llIl'ocal' suns facções; O Deputado brnzileiros forão publicamente in ullallos, e suas vidas ameaçadas; o Senhor
D. João VI, meu augusto Pai, foi obrigado a descer da nlta dignidade de Monarcha Con tilucional p lo duro captiveiro em qIJe "ive, e a figurar
de mero publicador dos uelirios e vontade desregrada ou ele eus Ministros corruptos, ou dos
raccio O do Congresso, cujos nomes obre\;veráõ aos eu crimes para execrnção da poslerida-de; e eu, o herdeiro do 1'h1'ono, fui e carnccirlo
c ·vociferallo por aquelles mesmos que devião ensinO!' o povo are peiLar-me, para poderem ser
re peitado .
Em tão· criticas circunstancias, o heroico povo

do BI'azil, vendo fecllados todos os meios 'de conci.liação, usou de hum dire'ito que ninguem póde
contestar-lhe, acclamando-me, no dia 12 do corrente mez, seu Imperador Constitucional, e proclamando sua Independencia. Por este solemne
acto acabárão as desconLiancas e azedume dos
br,azileiros contra os projectos de dominio que
intentava o COl,gresso de Lisboa; e a serie não
interrompida de pedras numerarias conocadas no
caminho eterno do tempo, para lhes recordarem
os seus infortllnios passados, hoje só serve de os
convencer do quanto o Bl'azil teria avultado eD;l
prosperidade, se ha mais tempo se th-esse sepal'ado
de Portugal, se ha mais tempo o seu bom sizo e
razão tivesse sanccionado huma separação que a
natureza havia feito.
~ Tal he o estallo do Brazil: se, desuc o dia l~
do cOl'I'ente mez, cl1e não he mais parte integrante da antiga monal'chia portugueza, todnvia nada
se oppõe Ú cor~tinuação de suas antigas relações
commerciaes, como declarei no 11l cu decrcto do
lO de Ago. to deste anno, com tanto que de Portugal se não enviem mais tropas a invadir qualquer Pro\'incia deste Impedo. Portuguezes! Eu
ofl'ereço o prazo de 4 mezes para a ,-ossa decisão;
decidi, e escolnei, on a continuação de huma
amisade fundada nos dictames da j u~tiça e da generosidade, nos laços de sangue, c em reciprocos
interesses; ou a guerra mais ,'iolenta, que so poderú acabar com o reconhecimento .da Independencia do Brazil, ou com a ruina de ambos os
Estados. Palacio do Ri/) de Janeiro, em 21 de
Outubro de 1822. -IlIIPElU.DoR.
.

RESOLUÇÃO DE
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Manuscripto aulhcntico.

•

Em 29 de Agosto de J 821 consultou-se o requerimento dos negociantes da Villa da Victoria,
Provincia do Espirito Santo, sobrl) a exlincção da
Alfandega da dita, creada pelo decreto de J o de
Janeiro de J 8~0, pelos "exames que causava ao
commercio, e por causa das embarcações costeiras. O Conselho, oln'iodo a Junta da Fazenda
que convocou a Camara, nobreza e povo, e que
forão todos unanimcs para a sua extincção, mandou informar o Juiz d' Alfandegá de ta Cidade, que
concordou com adita ,Junta, acrescentando serimpropl'io o termo-extincção-de que todosusavão,
porqne, o que se pretendia era allivial' as embarcações costeiras. O Procmador da Fazenda conformou-se Cflm a Junta e com o Juiz tl'Alfàndega
para que, sem extincção d'Alfanclcga que deve
sub.istÍl· em toda aSila e,ten ão paTa os naTios
vindos do_ portos da Europa, se procedesse na
fárma das proposta ii re peito das embarcações
co teiras. Em 7 de Outubro de 1822.
Resnlução. - Como parece ao Conselho. Palacio do Rio de Janeiro, 2 J de Outubro de J 822.
-Com a Imperial rubrica-Martim Francisco
Ribeiro de Andrada. -Achase no A7'chivo do The.
souro Nacional.
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~ESOLUÇAÕ 'DE'2i DE OUTUBRO.
lIbnusoriplo authentico •

. . ManoelM:oreil'a :Lil'io, a()tual Contl'actador das
Sizas desta Provincia, pelo trieonio que finda no
cOlTente anno! constando-lhe que ellas se 'Vão
administrar por conta da Fazenda Publica~ do
1° de Janeiro de 1825 em diante, pede seI' admittido a concurso pal'a o emprcgo dc Administrador, altegando tCl' as necessal'ias abonafões e
a pratica da cobrança deste rendimento (*), ad:
(") Sobre este ramo de renda publica mister he ver as
resoluções seguintes, que escapou lançar no lugar com.
peten'te.
Rc,lOlufão de 21 de Julho de 1818.

•

Senhor. - Por aviso da SecI'etada de Estado dos Negoeios do Brazil, de 29 de OlJtubro de 1817, mandou Vossa
l\lagestade Imperial remetter a este Conselbo para ser
consultado o reC;:lleriOl.ento do Provedor e mai, l\1ezarios
da Irmandade do Santissimo Sacrament·o da antiga Sé
desta Cidade, o qual he do theorseguintc:-Senhor.Dizem o Provedor e mais Mesarios da Il'mandade do
Santissimo Sacramento da antiga Sé, qne, estando a Freguezia ha moitos annos na Igreja pertencente á Irmandade do Rozario, e não poúendo ser ali conservada a
Freguezia, nilo só pela ruina em que se acha aqllella Igreja, o qll~ he constante, como pOl' falta de decencia, resolverão os supplicantes, por especial graça de Vossa Magestl.de. comprar hum terreno no centl'O da Fregnezia para neUe edificar·se a Matriz, e com os diminutos reditos da
Irmandade e esmolas dos fieis, tem os supplicantes principiado a Igreja, e já com algnm alJiantamento, e por·
que, os snp plicaotes para a compra daqllelle lel'reno pagárão de sisa a quautia de 50n 1/1> 1'5., corno fazem ver pela
cel,tidão inclusa, supplicão a Vossa Magestade a graça de
lhes mandar entregar esta quantia a beneficio da obra,
pois que a compl'a que os snpplicantes fizerão do terreno
não Foi para rendas da Irmandade, mas sim paea edificarem a Matriz; pedem a Vossa l\lagestade se digne assim
lhes defe,'ir. E. R. M.
Mandou o Conselho informar ao Juiz de Fóra do Civel e
da Sisa, o qual satisfez da maneira seguinte: -SenhOl·.Manda Vossa l\lagestade informal' o requerimento do
Provedor e mais Mcsarios da 1l'mandade do Santissimo
Sacramento da antiga Sé, sobre a pretenção da resrestituiçao da Sisa que p:.gá,'ão pela compra do terreno
paea nclle edificarem a uova Igreja, graçroque pedem pe·
los fundamentos expressos no seu reqne,·imcnto. l?iz vir
á minha presença a planta e desenho di' Igreja para eXaminar se todo o terreno he occupado pela Igreja, ou se
havia nlgum para predios urbanos, e achei que todo era
empregado na filctura da Ig"eja, cujos alicerces e paeedes
estavão já muito avançaâos; eis o que possú informal' a
Vossa Magestade, visto que a pretenção dos' supplicantes he huma mera graça que implOl'ão da grandeza de Vo",a Magestade. Rio, 9 de Março de 1818.O Juiz de Fóra e da Sisa, Luiz Joaquim Duque Estmda
Furtado de Mendonça.
E dando·se vista ao Desembargador Procurador da Fazeoda, respondeu: - Esta graça que tem por objecto e
motivo o culto do Santissimu Sacramenlo, be muito propria dll piedade e relif:ião que domioão notoriamente o
cora.ção de Sua Magl'stade sobre este sacrosaoto misterio especialmente, e que até respirão cm diver os arligos
da sua legislação, COmo enl"e outrus se manifesta do alvará de 20 de J ulhu de 1793, que isenlou ,as confrarias
do Sanlissimo Sacrameu'l:u da sancção das I is, c seu
commlsso acerca da amortiSllção dos bens immoveis, ca·
pellas e juizos reaes, prohibida nas outJ'as confrarias. Deve, portanto, consultar·se ao mesm~ Senhor a favor da
presente pl'elenção desla confraria, pam tel' lugal' arestitnição pedida da sisa de que se t,'ata, vislo conslar da
presente informação a verdad1 das p,'emissas aUeaadas.
O que tudo sendo visto, parece ao Conselho o n~esmo
que a0oDesembargador Procurador da Fazenda que Vos·

quirida em 6 annos que tem sWd l€O ltractador,
nos quaes o fez elevar com seus lanços muito
I

sa Magestade, por elreito da sn reg-ia dfjvoÇão e reli·
giosa piedade a bem de hum objecto tão pib e justo, cpmn a edificação da Igreja Matriz da Fregue~ia da antiga
Sé desta Cidade, otil agura conservada esta na IA'reja dil
Irmandade do Rozario com menos comlllodo () decenpia,
se digoa"á de atlender o requerimentc, da confmria d~
Santis imo Sacramentu da me.lUa antiga Se, cm qne
supplica a graça de lhe mandar entregar a quanlia de
5001/1> rs. da sisa que pagá,'a do terreno comprado para
nelle se edifica,' a dita igreja; consid"rada, porém, esta
graça como hum líberal donativo de V"s.a Magestade,
o qnal não encontra o reA'imento das sisas, cap. 11° dos
seus artigós, por não pedir a mesma confraria diRpensa
na lei e do pagamento da sisa, mas sim e tão sómente a
sua restitnição e entrega, como por esmola e dnnativo
a beneficio da sua ohra já principiada e adiantada. Vossa l\I:jgestade resolverá o que lhe parecer justo. Rio, em
3 de Julho de 1818. - Antonio José da França e Horta,
- Antonio Luiz Pereira da Cunha. - Joaquim José de
de Souza Lobato. - Diogo de Toledo 1..a,'a Ordonhes. Francisco Lopes de Souza de Faria Lemos.- Luiz Barba
Alardu de Menezes. -.Francisco Baptista Rodrigues . ...:
Dr. Francisco Xavier da Silva Cabral. - DI'. Luiz 'fho·
lllaz Na"arro de Campos.
Resolu{'iio. - COulO I'"rece, e mando passor as ordens
necessarias. Palacio da Boa Vista, 21 de .InIbo de 11)18.
COm a ruhrica de m·[\ei Nosso Senbo,·. - Li fI. 58 do
Lív. 5 de Registo de COl1w/ta 110 Oartorio actual do TI/csou1'0 Nací011tl1.
Resolllfiio de 22 de Novembro de 1818.

Senhor. - POI' aviso da Sec,'etaria de Estado dos Nego.
cios do B,'ozil, de 20 de Outubro do anno p,'oximo passado, rnanrlon Vossa Mag-esladc remetter a esle Conse·
lho para conSil!tRl' com elI'cito O requerimento de Pedro
]!'erreiJ'a Bandeira, da Cidade da Bahia, que, procedendo·
se ahi o inventario e partilha do C<lsal de seu fallecido
Pai, Custodio Ferrei,'a Dias, durante a menoridade do
supplioante no anno de 1804, succedeu que, depois de
emancipado, o mesmo supplicante se conhecesse lesado
na dita partilha, e que em ,'azão disso obtivesse pro.vi.
são de re:tituiçnn para appellar d"lla; e que, pendendo
t)ste recnrso na Relação da dita Cicla'le, antes de sentença definitiva, se acordarem por motivos de decencia os interessados na dita partilha cm tran,;igirem sobre o pIeHo
della, o que se efi'ecloou por competente tel'mo, c a \·e·
qoerimento de todos os ditos inlel'essados; julgando,se a
final por sentenç'J da dita Relação o mesmo termo, para
nessa conformidade Sll emendar a dita pa"tilha, Emenda·
da esta, e 11'atand.o então () sopplicante de extralrir o seu
formal, lh'o passoll COIll ell'eito o respectivo Escrivão do
Juizo, mas C0nl inlempestÍ\'a advertenci'l e errO manifesto de direito lhe dcclarou no fim delle em cllrtidão de
omcio que o supplicante de"ia pagar a sisa do \'alor de
huma morada dI: cosa avaliada em 18:000 -1J> rs., a qual,
sendo pI'imeiralllente adjudicada ao cohel'd.ür\) Anlonio
i\luniz BaJ'l'eto, se imputou na refórma da partilha á legiLillla do supplican le, obrando assim O mesmo Escl'ivão
no falso presuposlO de que este predio Linha recahido na
sorte do supplicanle, por sessão do dito coe'"t!eiro, quando o coutrario e vedfi a pela simples inst"ueção da especie, Porque, nelll este coherdei,'o tirál'a 1'01'111 ai ria p"iweira
pal'lilha, e menos adquirira a posse e dominio do dito predio, nem, aioda mesmo quando i SO acootecesse, se (Jodia
considerar acquisição do supplicante como elI'eito de cessãu, bUIl.a ,'ez que, pelo benefieio da restituição concedida au mesmo slIpplicante, revertia a partilha á saa litispendencia ell,l gl'úo de appellação, ficando por isso controversa e litigio 'a u cleci,ão e senteoça do Juizo iol'erior,
a qualsc refo,'ulOU d" facto pOr accordão da supel'ior instancia, posto se gnardasse na rdOl ma a maneira, segondo'
a qual havião tl'ansigidn no lermo de composiçãn. O formal úa parlilba junte a esta no seu p,'op"io orig-inal apresenta a certidão mais qualificada do expendido, pur vir
nelle transcripto o prucesso do menciunado invent"rio e
partilha; e, á vista delle, supplica a Vossa Magestadc .a
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acima dos antecp.dentes, sendo não menos attendivel a commoditlade dos povos já acostumados
graça de Ibe mandar declarar esta espeeie isenta da preso
tação da sisa, COIOO por direito deve ser. Pede a Vossa
Ji3gestade se di~ne deferir o supplieante. E. R. M.Como Procurador, José Antonio Ferreira da Veiga.
Mandou o Conselbo que informasse o Desembargador
Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda, e este responde:!
pelo theor sel!uinte: - Senhor. - Pedro Ferreira Bandei·
ra, da Cidade da Bahia, pede aisenção da sisa de IS:OOO~
rs., valor de hum a propriedade de casas que lhe foi dalla
por buma transacção com os mais herdeiros do casal de
lleu Pai, d~pois da primeira partilha, sem embargo da
nota que pôz o Escrivão, a fi. 25 do segundo formal ou
titulo que se extrabio em conseqneneia da transacção dita,.
e sem embargo de qualquer defeito deste documento, por.
qne se não trata do facto; passo a expôr a Vossa Magesta de.
Fallecen Custodio Ferreira Dias, e deixando quatro filbo menores, descript13s á fi. 2 v., se procedeu a inventario com a viuva enl ISOI, e a partilha jul~ada por sentença fis. CIIl IS05, da qual se deu formal fi. 23. Corrêrão
os annos e efi'eitos civis c natllraes da sentença alé .S14,
no qual, por desconformidade cutre os hel'dciros e hum
genro casado com a menor c herdei,'a, Anna Joaquiua dos
Prazeres, resur~ill a appellação fi, 31 pela provisão n. :53,
como meio plausivel de reduzirem as suas tramacçõcs á
natureza de partilba, c parte da primei,'a talvez POI' fugirem a embaraços cm que sempre vierão a iuvolver.se,
porque a Dlim O inculeão as convenções que farão obra
do tempo e comhinações. OislI'ibuida a appellação entre
6 de A~osto /1.42, e 4- de Outubro do dito anno, reqllerêrão a desistencia c transacção n. 42 v., que reduzirão
a termos fi. If5 v., foi julgada a fi. 49 sem clausula alguma
que resp"itasse a emenda no Juizo dos Orpuãos, aonde
se procedeu a "Ila, julltando-a como tal a fi. 55, na hy.
potbese que huma convenção e tJ'ansacção importava
emenda, não decrelada por sentença em recurso e
decisão positiva, drpois dos efi'eitos que o julgado tinha produzido por tantos nnnos, ao qoal não podia
retrotrahir-se a oova resulnção e neol'do. A novação e
escamho entre hel'deiros que trocão huma cousn por outra \'oluotaria e não necessariamente, tem a natureza de
Teoda, COolO se deduz da ord, Iiv. 4°, lit. 13, § 6°, c cap.

4-° dos artigos da sisn, lei encorpOlada em din~ito, c adop.
tada no que roi applieada, " do que se não duvida sem
erros de idéas reeehidas, e dos dt'eilos que as mesmas
cnusas produzem de beneficio ou pena, porque ue obvio qoe escanlhar, lrocar e "ender, são synunimos pnra
todos os cfi'eilos c mais pa... nquelles que as cunsl'lidão,
e assim os entenderão Ayres Penelona Euhria, cod. de
bonis 1I1l1lcrnis, e Caldo Pc,'. a L. Si cW'olol' vc/,b, vcnlllld.
edis/i n, ° 2,· Parece, pois, que em lo da a trocn e escambo
se deve sisn, e o mpplicnnte de toda a quonlia e excesso
de quaotid~de em que fui melhorado por ronlractu, que
não respeila a pl'Ímeira e onica parlilha judicial, hem como os nlais con venciouantes, observada a lraosaeção fi. 45,
e em parlieular a fi, 46, C que a \'erha foi concebida sem
erro de dileilo, e uãl' 'Jciusa e intempeslivamente. Vos·
sa JI.1ageslade resoh'el':l comn fôr servido. Rio, 19 de Dezcmh,'o de 1817- - O DeselJ1bal'f~ador .Juiz dos Feitos da
Corôa e Fazenda, Anloui" Feliciano da Silva C"rneiro.
Ouvido o Desemhargador I roeurador da Fazenda,res·
ponde'u : - Não se de"e regular o enso presenle pela disposição geral dos adigos das sisas no cap, 1°, que conspira CulO a ordenaçl'o do liv. 4°, lit. 13, § 6°, a respeito
dos c 'eamhos (d" que se de"c sisa), como ent.'nde O l\1i.
ruslro illfol'luaole. De,'e-st: do conlralio regular pela
dispo,;ição dos sobredilos artil'(os das si,as no cap. 6°, § 4",
qut: rcltula O p"lraulf'olo da sisa nas conveo~ões dos herdeiros que herdão alguns ht:us de raiz, e procu,'ão a hoa
igualJadt: na parlilha pur meio dellas. He manifesto do
-referido § 4-° que ne les casos não ha ahi veoda nell. es·
cambo, c qoe 1'01' is I) ml'smo O sllpplicanle não devI' sisa
pela cunveoção e transacção que lhe fez adjudieor em
sua It:"'ilima II prop,'iedade de casas, de qoe se lrata, pois
que, se bt'm fosse cI,lebrada esla convenção e transacção
depois de feita a partilha, que tinha adjudicado as dilas

a pagar nos lugares que oosupplicante te'm para
isso destinados, no que a Fazenda Publica tambem economi,~a a despeza que necessariamente ha
de fazer com os ananjos da nova arrecadação.
Supplica outrosim que, no caso de ser nomeado
Administrador, se lhe dê por Escrhão Francisco
Pereira dos Santos Crasto, Fiel e Guarda Livros
do Contracto, em quem concorrem todo~ os requisitos necessarios para tal emprego. l'llandando-se consultar o Conselho da Fazenda, respondeu que, apesal' de parecer ao Procurador da
Fazenda que se deve esperar a resolução da consulta sobre as administrações das rendas publicas,
para se deliberar com aceIto sobre a pretenção
do supplicante, cumpre-lhe dizer que já es.cusára
outro iJcntico requerimento do supplicante, não
só porque requereu fóra de tempo, e depois de
ter subido aquella consulta, na qual propunha
os candidatos para toelas as administrações, mas
tambem porque, ainda mesmo requerendo em
tempo, julgava o Conselho não se preencher~m
os fins que então se tiverão em vista, se se conferisse a administração das sizas a bum sugeito
que tinha acabado de ser contractador. lUo, ? de
Outubro de 1822.
Resolupiio. -Como parece ao Consolho. Paço,
21 de Outubro de 1822. -Com <J rubrica do Imperador. - l\lal'lim Fl'ancisco Ribeiro de Andrada. - A clza -se no A l'clzi1;o do Tlzesoul'o Nacional.

casas ao outro coherdeiro, Antonio Muniz 'Barreto, por ca·
beça de sua IDlIllrer; eum tudo esta parlilha não chegou
a prodllúr efi'eito, uem dclla se extl'ahirão as cartas e
forlllacs de partilha, pois que o supplieanle appellou delia
e da seoteoça que a julgnu, sentia em consequencia devoh'ida a mesma partilha com o iuveolario e os autos respecLivos ao Juizo Superior da Relação da Bahi" aonde
o supplieanl'e celebrou cam os coherdeil'os appellados na
subredita cooveoção c transacção, que reduzio o nel'(oeio
aos termos de hum a parlilha ami~avel, adjlldicando-se
em virtude della as sohreditas casas ao supplieanle, sem
mais se deeidii' soure o merceimenlo da rd'crida pal,tilha,
que, em vi"tude da contemplada convenção c lransacção,
ficoo pOl' si Uletfna sem eIl'eilo alguUl, cumo senãu tivesse
existido; não se podendo, cm laes circunstancias, enten·
der jálllai~ que houvel'a esoambo, boma vez que se podia eou iderar no lUonte commum as cartas de par·
tilha, pai' eIl'eito das qllaes se transferira o dominio dos
beus adjudicados cm cada hum dos cobel'deiros, estando
aliás peudenle a appellação sobre a sua adjudi""ção qoe
elles não linhão aceitado. Deve se, porlaoto, declarar
que, achandu,se o caso preséole cOlllprehcnclido na disposi<:ão do citado § 4" v. - Olltl'Osim-, e não 00 outro
,ca O do ve,' icolo seguinlfl- porém - , C nos outros versi·
culos seltuintps, não deve OsUl'plicnnle pa~ar alguma pel..
adjodicaçãu das rcl'eridas ca,as na sua I"gilima; pois qne,
Dem houve veoda nem cscambo, e nesta eoul'ul'lllidade
se deve consultar a Sua l\1ageslade. em observaucia do
aviso regia de 20 de Outubl'O do anoo proxilllO passado,
para resolver o mesma Senbor li que hou"cr pOl' bem.
O qne tudo sendo visto, parece ao Con dho da Fa,
zenda o UII'S'OO que aO Deseulbargador Procurador da
Fazenda com quem se conl'orma. Bio, cm 4, de Nuvembro de 18,S. - Anlooio José da Fraoca e Horla. - An·
tonio Loiz Pereira da Cunha. - Lpo~ardo Pioheiro de
Vascllncdlos. -Francisco Baptista Hodrigues. -Dr. Fran·
cisco Xavier da Silva Cabral. - Dr. Luiz Thnmaz Naval'l'O
de Caulpos.
Rc"oluCão. - Corno parece. Palacio de Santa CI'UZ, 22
de Nu,'embro de ISI8. ...! Com a I'Ubriea d'EI·Hei. - Á
fi. 56 o 5S do Liv. 3 de Reg. dc Consultas 110 Carlorio actual
do 1II eso 111'0 ,Nacional.
~
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BESOLUÇÃ,O DE

21.

DE 'OUTUBRO.

l\faDuscripto l\uthentico.

dependencia da carta de proprieuade, os no,'os
direitos que o sllpplicante devia pagai' pela non
provisão. e que, pela publica fÓl'ma da que apresenta, e he a ultima com que senio, se podião
conhecer os interpolados, fa7.endo-se a conta desde o dia em que findou o anno nena concedido,
at.) o em que fizer o pagamento na Chancel1aria,
descontando-se o tempo da suspensão que, segundo a mencionada certidão, principiou em 50
de Janeiro de 1819, sendo todavia necessario que
o supplicante mostre por certidão o dia em que
e1fecth'amen te tomou poss'e depois que, em ,'irtude da ordem do Desembargo do P:.lÇO, de 5 de
Agosto de 1820, se lhe le"antou a suspensão.
Estranha, porém, o Procurador dOi Fazenda que
no Rio Grande se passasse proyi ão ao supplicante, sem pagar primeiro os novos direito, como
determina o regimento e mais leis e decretos conCOl'dantes 9001 elle, e requel'-se expeção ordens
ao GovernOldor daquella Prol'incia, para que se
não pratique mais semelhaute abuso, e ao Ouvidor da Comarca para que, sem demora, faça cobl'ar e recolher ao cofre da Junta ua Fazenda todos os no"os direitos affianç3do', dando conta do
resultado; /l, pelo que pertence aos que o supplite deix!u'a de pagar, de,'crú mandar ~ Conselho
que o Superintendente participe ao Onl"idor a importanciOl delles, para o mesmo ii fazer arrecadar
em ,'irtude da dila ordem que lhe ha de ser dirigida. O Conselho conform:.l-se com este parec-er. Rio de Janeiro, 9 dc Outubro de 1822.
Resolução. - Cowo parece, Paço, 21 de Outubro de 18'l2, -Com' a rubl'ica dI} Imperador.
-l\lartim Franci~co 1 ibeiro de Andrada. -Acha-

Por portaria da Secretaria de Estado dos Negocias do Reino, de 15 de Feveréiro dcste annp, se malldou cõnsultar <lo Conselho da Fazenda
'sobr'e o I'eque,:imento, em que José Narciso Pacheco, Serventuario do omcio de Escrivão
Camara c Orfãos e Almotaç:.lria e Inquiridor da
Villa do Rio Grande de S. Pedro, se queixa do
Vedar e Superintendente da Cbancellaria iHór,
por lhe ter demorado com a exigencia de documentos excusar.los o pagamento dos novos direitos de m:.lis hum anno de serventia do dito officio. Este requerimento foi accompanhado de huma informação, que, acerca delle, se havia exigido 110 Chanceller Mór, no qual este diz que, pelos documentos que o supplicante apresent:.l, se
conhece com evidencia dever elle de interpol:.ldos 15 mezes e 20 rli:.ls; e que, não havenào 10taçãu :.lpprovada, se rle-via proceder, n:.l confOl'midade do decretos de 8 de ~l:.lrço e 27 de Abril
de 1799, :.l hum:.l lotaçã{) provisori:.l, orçada, seguudo as notici:.ls quc houver, do rendimento do
officio. O Conselho mandou estes papeis a informal' :.lO Vedar e Superiulendente da ChancelJaria,
e este rcsp.ondeu, juntando copia da iuformação,
que, sobre o mesmo objecto, jil tinha dado :.lO
Chanceller, C tle que elle nenhum:.l commemor:.lção (hera n:.l SU:.l dita resposta ú Secretaria de
Est:.lrlo. Diz, pois, oest<l copia que os doc. apresent:.ldos pelo supplic:.lllte com o bilhete ,da Secretari:.l do Dezembargo do Palto p:.lra pagamento
dos novos direitos são insufficientes pOlra se ense no Archivo do Thesouro Nacion([l.
traI' no conhecimento eXOIeto do qne ~eYe p,lgar
de direitos e ele interpolados; por quanto, de hum
PfiOvrS,:\.O DE 22 DE oUTUBnO.
delles (a publica fórma da ultima provisão com
ql'1e servira) só consta que de ria começar a sel'l\ianoscripto aulhcntico.
-vil' em 15 de Abril de 181!), e acabar em 15 de
D. Pedro de Alcanta!'a, etc., Faço abcr aos
Abril de 1820, e que não pagúra, nem os noros
que esta provisão virem, que, sendo-me pre 'endireitos do dito nono, nem
do antecedente,
te, cm consulta da i\lesa do Oesembargo tio PéIÇO,
visto declaral'- e nella que ficaria s 'YinJ(\ debaia requerimento de Mi,~uel Teixeira de Canalha,
xo do i uramento e Ihmça qU(: jil tinha prestaJo;
em que se queixava dos tlous accorrl;ios da CasJ.
do outro tI cumento, que he l,uma certidão do
dOi Supplieaç'ão, proferidos 110S autos de aggra"o
Dezcmbargo dO,Paço, consta unicamente que o
de nronnncia que interpõz em all110 de 1814 do
supplicanLe filra snspenso cm 50 de Janeiro ue
Jui~(, de Fora da ViUa ue S. João d'EI-Rei, sCl'\'in181Ç), e mandado reintegrar, por provisão dado de 00"1101' da me '111:.l C omarea, pelo haYel'
qucl!e Tribunal de 5 de '\5'0sto de 18~20; tinalobrigado ú prizão e livramcl,to na deva 'a a que
mente, do mencionado bilhete se colligc que
proceduu por I'c,·imeI1Lo e pa, quin°, requerida ii
aiuda lhe restaY(l muito tempo a sél'dr, porque,
sendo passado em 3 I de ~larço de 1821, só em ia.taneia de Luiz ntonio Gonçall'e Pinto, os
quaes aceorel,ios, por meio de embargo opposDezembro do mesmo (lnno o foi le,al' á Chantos n:.l Chanccllaria, roformúráu os outros dous
Gcllaria. PortanLo, para se procc,ler com exacaccordãos antecedentes quu tinhão revogado, e
ção, cumpria que apresentasse: l°, a cal'ta de
declarando injustOl a dita pronnneia; expollelo-me
proprjcdade, a fim de se regou!ar por ella o que
o SllrrlicOInte os trab1Jlhos e prcjuizos que ha tão
devia ptlgar; 2°, ce.'tidão do tempo qnc tinha
lon'"o tempo tem ~oLrrido pula injustiça daqu 'lias
servido sem pagai' direitos. Dando-se de tudo visde bocs, contra 3S quacs me pedia dJicaz provita ao Procur:J.dor da Faiend:.l, exigio qiJe i) Esuencia: e vistas as inJ'ormaçõ!)s que mandei tir.,tr
cl'ivuo ddla inforlllas~e se jil e acharão liquidanelo Descm1Jarga,lor Juiz llelator do sohreditos
das as lotações dos oficio do ~io Grande, e qual
~utos, com audiencia da parté por escl'ipto, re era a destes ue que se tl'ata, e informou que se
postas do De5embnr.gador Procurallor da Fazenda,
achayão lotados em 6oo:th I' .,: ii vist:.l de tudo,
I:espoudeu o Procurador 'da FazenJa, que, achan- e o Ol:.lis qne me foi presente na mencionada condo-se conclujda a lotação, podião regular-se, sem sulta, em que se me ponderou ser bem fundada a
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queixa do sllpplicante e digna :Je providencia;
pai' quanto, sendo eILe despronllnc~do por ac~
cordão proferido na Casa da Supplicação, em aggravo de instrumento interposto d'ante o Ouvidor da Comarca do Rio das Mortes, que o obrigúra li prizão e livramento em devassa, que naquelle Juizo contra ene se procedeu; e ha vendose embar.gado na Chancellaria, a sentença que,
em virtude do dito accO'rdãp, ~e lbp. expedia, a
final forão estes embargos regeitqdos pelo aCCOI'dão de 16 de Dezembro de 1815, com o que fi.
cou alternada e ta questão, e o supplicante líYl'e
da culpa que lhe era imputada, de qlle extrabio a competente sobre sentença; mas que, achando o supplicndo opportunidade ele circunstancias
para instaurar a mesma cnusa, requerêra licença
para novamente embargai' a dita sobre sentença,
a qual não só lhe foi permittida pelo despacho a
fi. 15 do referidos auto , aceitando o PEH'lpiI'o
da Chaneellal'ia os scgundos embargos' com erro
manifesto do seu officio, e incurso na suspensão
delle, como lhe be sanccionado pela ord. do liv.
3·, Ut. 88, § I·, ruas até se lhp.s deu tal importaneia, que farão immecUatamente recebidos e julgados pl'OTndos pelo accordão, fi. 141, Sll tentado pelo de fi. 158, que desprezou os embnrgos
com que o suppUeante se oppõz áquelle julgado,
sem se P!'Ovar, nem ao menos allegnr-se o privilegio de re. tituição ou a su pensão dos Juizes,
que são as duas unicas e:l:cepções que a lei e tabeleceu para serem admis'i veis os egunelos embargos, procedentlo-se neste caso diametralmente
contra a letra e genuino espirita da citada ordenaçã0, flue não adullitte a. forçaua in.terpretação
que no mesmo accordão se lhe attribue, presuppondo com estranha novidade que a materia dai
referidos embm'gos, podendo inOuir glosa, produz emendoa; remettido~ como materia nova dos
Juizes que a sentença dérão, como se mostra de suns formnes pala nas; o que he hum
ab urdo juridico, e não podia ter applicação por
este meio; pois na hypothese de ter passado em
julgado accordão da despronuncia, apeuas ficava
competindo ao accu ador o recurso pCl'viam actioni$ e não per viam emceptionis, como he con forme
Q direito, ainda mesmo que se ,'erificassem as inven tada nullidades do processo que de {'aeto mio
exislião; porque a falta ue legitimidaue do seguro não podia iovalidar os actos praticados pelo
réo em Juizo, em quanto era allegada, nem julgada SU:.L in uhsistencia; tanto mais que aos OuidorlJs UHS Comal'cas do Brazil se outorgou a
faculdade ele pa sarem até terceiras cartas de seguro, l'evogado nesta parte e a este re peito, o
regimento ele Iode Outubro de I 75q, por immediata re olução de 14 de Outubro de 1758. tomada em consulta elo Conselho Ultramarino, de
que se eJ'pedio provisão de 15 de Novembro de
1760, de cujo exercício e&tão os ditos Ouvidores na cJJectiva posse de julgai'. Ponderando-seme oulro im, quanto á pretendida habilitação
dos herdeiros de bum dos fallecidos aggravantes,
ser il1egal e improcedente, não só porque cada
hum dbs co-réos do mesmo crime pó de seguir separadamente seu livnamento, sem que as irregu-

laridades do processo a respeito de hum. InfIuir
possão nos procedimentos judiciaes do outro;
mas especialmente porque regra de direito he,
que bum dos primeiros modos, pelo qual se extioguião osdelictos, e seusprogressos, he pelo fallecimento do delinquente, com a uníca excepção
estabelecidanaord. doliv, 5·, til. 6, S 11. E,
tendo a ~udo consideração. hei por bem, couformanrlo-me com o parecer da sobredita Mesa., por'
minha immediata I'esoluçr.o de 2- do corrente mel;,
declarar inefficazes por serem ele sua natul'eza
nullos e improcedentes os referidos acCO'rdãos,
para produzirem seus devidos eJJeitos os da des-pronuncia, como passados em julgado; por 1'1110
ser legitimo aquelle de oppo ição para sua reforma, como incurialmente se praticou: entregando-se ao supplicante a sua sobre sentença para
fazer liYl'e transito na Chancellaria, ir dar baixá
na culpa, e tor sua devida execnção como uella
se contém, e 1Ie ordenado; ficando a estas partes line o regresso de usarem reciprocamente das'
accões (lue lhes convierem vara o fim e peloS'
meios que de clil'cito lhes compelirem. Pelo que
mand@, etc. Manoel Corrêa Fel'Dandes a fez no'
Rio de Janeiro, aos 22 de Oulubl'O de .82'2, Deste1:t/J600 rs" c de a signatura outro tanto. ~
Jo é Caetano de Andrade Pinto a fez escrever.Antonio Rodrigues Velloso, - José Albano Fragozo, - Acha-se a {l. 3 do Liuro 1· ele Registo dlt3
Ordens expedidas pela 1I1esa do De.~em.hargo do Paço, posteriormente d lndependencia do lmpel'i(l.
DECRETO DE

22

DE OUTUBno.

Coll. Braz.

Querendo eu que a Indépendencia 'e elevação
do Reino do lll'azil a Imperio, de que fui unanime, e solemoemeote ar.clamado Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor, pl'incipie a ser
nssignalada com a minha imperial clemenc~,
quanto fôr compativel com a justiça:
I
Hei por bel'F fazer mercê aos prezoll que se ácbarem, por cau as crime-, não só nas cadêas pu';
blicas dos distl'ictos da Casa da Suppücação, e,
das Relações ua Bahia, Pel'namb~co e JUal'anhão,.
mas tambem nas cadêas de todas às Comar'cas
deste Imperio do BI'azil, de lhes perdoaI' livremente por esta vez ( não tendo eIles mais partes'
que a justiça) todos e quaesquer crimes pelo!!
quaes estiverem prezo ,ú excepção (los seguintes, que, pela gravielade delles e pelo que convém
ao sel'viço de Deos e bem ela Republica, senãO!
devem isentai' das penas das leis, a saber: blasfemar de Deos e de seus Santos; moeda falsa;,
falsidade; testemun ho falso; matar ou ferir, sendo cle Pl'oposito; dematar ou ferir, posto que não
matasse nem ferisse; pl'opinação de Wlneno, ainda que morte se não haj a seguido; morte feita
atraiçoadamente; pôr fogo acinte'Ulente.; arrofi,-.
bamento de cad(;as; forçaI" mulher; solt-ar oS!
prezas, sendo Carcereiro, por v-ontade ou peita;.
entrar em l\losteiro de Freiras oom proposito e
fim deshonesto; ferir ou"espancar a qualquer Jui7:,.
posto que p~daneo ou vinlenario seja soblle SeUl
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pfficiO'.; impedir com eJfeito as diligeneias da justiça ~ usando para isso de força; ferjr alguma pessoa tomada ás mãos; furto que exceda o valor de
hum marCO ele pl'ata; ferida feiLa D~ rosto, com
te,Oção de a dar, se com effeito se deu; e ultimamente, o crime de ladrão formigueiro, sendo pela terceira vez prezo; e condemnações de açoites,
st;ndo pOI' furto.
E he min1,la imperial "Vontade e intenção que,
exceptllaqdo os crimes que ficão declarados e que
ficarão nos termos ordinal'ios de justiça, todos os
mais fiquem perdoados; e as pessoas, que por
eIles esti I'erem prezas em todas as refer.idas cadêas, sejão li yremente soltas, não tendo parte
mais do que;! justiça, ou havendo-lhes dado perdão as que as poderião accusar, PQsto que não as
aceusem, ou cont"ndo que não as ha para as poderem accusar; ficando, com tudo, neste caso
sempre salvo o direito ús meSl1l:as partes para aspode'rem accm:ar, ql1l~l·en(10.; L)orfJue a minha intenção he perdoar somente aos referidos prezos
a satisfacção da justiga, e não prejudicar as ditas
partes no direito que lhes pertencer: e, pal'a se'
haverem os dit05 criminosos per perdoados, seraõ as suas cul'pas vistas pelos Juizes a quem tocal', e julgado este perdão conforme a ellas na
fórma do costume.
A Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim
entendido e expeça as ordens necessarias para este imperial decreto se publicall, chegando pela
sua publicação á noticia de todos, e para se executar como nelle se contém. Paço, em 22 de Outubro de L822. -Com a rubrica de Sua Magestade ImIle~ial. - Caetano Pinto de Miranda M.ontenegro.
PROVISÃO DE

23

DE OUTUBRO.

Manuscrillto authenticu.

Martim FranciscO'Ribeit'o de Amlrada, etc. Faço saber á Junta da Fazenda da Provinc~a de
Goyaz, que, sendo presente a Sua l\1agestade Imperial o seu ollicio de
de Abril do corrente
anno, em que ponderava, como fundados em razão e dignos de contemplação, os requél'imentos
que enviavll, hum de José Joaquim Pulquerio
dos San tos, primeiro Escdpturario, e outro de
Luiz Francisco das Chagas e Santos, por si e os
mais empl'egados da Contadol'ia da mesma Junta,
sobre a preterição em que se consideravão com a
admissão de Vicente Ferreiril de Castro e Silva,
ora primeil'o Escripturario effectivo; expondo a
necessidade de se observar escrupuJ0samenle aescala das promoções, para não haverem queixosos por semelhantes motívos, e não clesalistarem
no serviço aqueUes que dignamente o exercem:
houve o mesmo Augusto Senho!: Eor bem determinar, em atlenção ás ponderações constantes
do dito offi.c~o, que a, mesma Junta tome a seu
cuidado, e debaixo da mail; exacta indagação, conhecer pal'a o (u\;'Ul'O do merecimento, condu.cta
II direito de cadà hum (}os offic.iaes da €ontadoJ:ja. néL!l occasiôeSl de acc:esso, áo ",ista dfl' proposta!
do ill EscriNão Deputado, paça que se, lhe Dão

I'

falte li jusl!iça e ao premio devido aos seus empregos, Ja'liendo obsel'var a escala dos me mos acces os pela ordem estahelecida, para que não
aconteça, como no ca'o presente, tolher-~e por
abuso da boa administração, que tanto DITando e
ataca o direito dos empregadOS, e que teve lugar
com a adllli~são ordenada do sobredito prjmeil'o
Escriprurado effecti vo, o accesso do mencionado
José Joaquim Pulquerio dos Santos, e consequentemen te tios mais offioiaes; e que, por tanto, seja
este elevado á elfeclividade de pl'imeí:'o Escl'ipturario, contando-se-Ihe esta sua 3ntiguiUade
desde o d~a em que passou a gl'aduado; fioando
pela mesma razão es mais Escl'ipturarios considerados na sua antiguidade, e com direito ús vagas que lhes competem. O que se participa á mesma J unta para a Slla intelligenclia e devido cumprimento, sem àuvida alguma, como nesta se lhe
ol'dena, Narcizo Antonio da Rocha Soares a fez,
Rio de .1anoiI'Q, em 25 rio Olltnhro de 1,lh2.João José Rodrigues Vareiro a fez escrevel',Martim Francisco Ribeiro de Andl'ada. - Á fl.
5 'D. do Liv. 7 de Provisões da segunda Repartição do
Thesou1'o Nacional.
RESOLUÇÃO DE

24 D.E oUTunno.

1\1:anuscripfo authentico.

Jeão Jose da Sih'a. Leitão, sen 01' de huma
sesmaria, além do Rio Parabyba, d~sta Provincia, pedio licença para ter !auma canôa pana seu
uso particular- no dito ria, bem como se tem concedido a outros. fazendeiros em iguaes circunstancias.
Remetteu-sa o requerimento ao Conselho da
Fazenda com as informações e respostas que se
houverãopelo Thesouro Puhlico do Pm"edor dos
Regist0s, Administrador das Passagens, Com.mandantes do Districto, que todos abonão apretenção, e dós PI'oouradores Fiscaes e Vogae da
Mesado mesmo Thesoul'o, que se lhe não oppoem.
O flUe tudo visto, parece ao. Conselho que se deve conCedel" a licença pedida, com 'as clausulas
que se tem ex.igi.do em casos irlenticos; c que outwsim se expeça ordem ao Administrador das
Passagens para que conceda a mesma licença a
todos os propL'ietarios estabelecidos nas margens
deste rio, para terem neUe as cal'lôas neces, arias
ao serviço de suas fazendas, com a condição de
as terem prezas com coerentes e cadeadOlt, ficando privados desta regalia quando conste que (lei~
xal'ão fazer della uso di versO daql1elle para que
se lhes concede~ Rio, lIde Outubro de 1822.
Resolução - Como parece. Paço, 24 de Outubl'O de 1822, -Com arubrica do lmperador.
-Martim Francil;co Ribeiro de Andrada. -Acho....
se 1W Ál'chivo do ThesolJ,ro Nacional.
RESOLUÇÃO nE
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Manoscripto aulhentíeo.

l\epcesentando Joaquim Jo~é Gomes da Silva
&Ohre a Lesão 6 iLlegalidade comI que fÕT.'a

Cast~o
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arrematado na Junta do Espiritlr Santo o contracto das sisas da Villa de S. Sah'ador dOb Campos, a ~lanoel cios Santos Pereira e C.', pelo triennio de 1821 a 18'25, por 19: I 'j6:t/J rs.; foi a consultar, e o Con elho classificando em ,luas as pretenções do supplicante, disse: quanto ú primei1:a de qu(,)rer o supplicante que se annulle o contral:to: primeiro porque oll'ereee a terça parte
mais sobre o preço da arrematação, que não ha
lei que tal mande, e que, se ella existisse, ninguem querel'Ía contractar com a Fazenda, sabendo que, no meio do tempo, lhe poderião tirar o
contracto se vissem que era vantajoso; expendendo sobre isto muitas outras razões contra o surplicante, que declarou mais ha"er a Junta da Fazenda feito o orçamento do preço deste contracto
pelo rendimento de nove annos, e não pelos tres
proximamente anteriores, conforme o decreto de
14 de Novembro de 1805. O Conselho respondeu a isto, que, este decreto he relativo a cCl'tas
rendas provenicntes de [ructos; qne a Junla,
obrando assim, ctllnpl'Íra a provisão do Eral'Ío,
ue 7 de Dezembro de 1814, e que, quando m~
mo ella· hou vesse commellido elTO de officio,
nem pOl' isso se tornava nullo o contracto, restando ainda provar que não fôl'a vendido pelo
ju to preço. Continuou o supplicante a dizer que
naquelle orçamento, não se attendeu ao augmento que o Cf)ntl'acto de\'ia ter pela nova fôrma
·n
' .
com que os contractadores
estavão Cfl Ilran do a Slsa, con forme a reEOlnção de con ulta. de 16 de
Fevereiro de 1818, que, não tendo sido publicada, não podia seI' sabida senão de quem extrahisse huma certidão, como fizerão os contractadores, Respondeu o Conselho, qne, tambem não
estú nullo o contracto por esta razão 1 que della
O que se deduz, he que os eon~ractad.ores não tem
direito a recebeI' as sisa pela non fôrma, como
e tã(l fazendo, e de,'em restitui-las á Fazenda Publica, dando-se-lhes hum premio razoa vel pelo
seu trabalho, O Conselho attribue este modo de
fazer as cobranças ii ignorancia dos contractadores, e não a m;1 fé 00 acto da arrematação, a
qual, se se approvasse, invalidaria o contracto,
e he ele parecer que se expeça ordem ii Junta da
Fazenda, comm uoieando-Ihe a dita consulta, a
fim de declaraI' aos contractadores que devem
repôr tudo quanto tem recehido pela nova fôrma
que nella se estaheleceu, e quanto ii cobl'ança do
tempo que ainda falta, lembra o Conselho, para.
commodidade dos povos" tjue esta arrecadação
fique nas mãos dos contractadores, dando-se-Ihes
huma commi são razoavel. "isto ser muito facil
fi cali ar esta conta pelos linos das sisa, e pelos
das notas dos Tabelliães.
Quanto ú segunda pretcnção do supplicante de
querer que, depois de annullado o C(llltracto, se
lhe dê a ellc, pelo preço de,40:000.tt> rs" e mais
metade do rendimento que. produzir acima desta quantia, ou se lhe conceda em al1mini5tração,
recebendo elle 5 pOl' cento do rendimento, e segurando ii Fazenda o reodimento de 40:000:jj) 1'5.
livre·, obri"ando-se em ambos o ca os a prestar fianças idonea~; pareceu ao Conselho que,
não tem lugar esta pl'etenção, nãó sô porque o

contracto não laliora nas nuUidades aporitadas pelo supplicante, mas porque, quando mesmo laborasse, dc,'eria tornar ii praça; c se se "isse que
era melhor administra-lo, de\'eria o supplicante
ser excluído, tanto pelas razõe expostas na infor/nação da' Junta, huma das quacs he não sêr'
a fortuna do supplicante da mais brilhantes, como pela má ró de esJ:ar presente no acto da arremetação, e sô depOIS de muito tempo "ir oifereCCI' maiol' lanço, o que assas deixa du "leIo o o zelo da Fazenda que elle tanto quer incu'lcar.
Além destas pretenções (disse o Con' elho) diz
o supplicante, em sen requerimentos, que os
contl'actadores tem recebido sisas que lhes não
pel'tencem, hum as por serem de:vida~ antes do
cC'ntracto, outras por pertencerem a pagamentos
que se hão de vencer depois delles, e que quitúrão logo no acto das "endas, contra a lei de 2
de Outubro de 181 I. Quanto ás primeiras, responde o Conselho, que, pelos mesmos documentos apresentados pelo supplicante, se prova que
os contructadores as restitui rão ainda antes de
lhe serem exigidas, logo que souberão que lhes
nilo pertencião; qL'anto ús segundas, diz qoe, talvez; os contractadores estejão no mesmo engano
por falta de conhecimentos da citada lei, e logo
que o tenbão, facilmente reporúõ qua.nto indevidamente ti vessem l'ecebido, ficando assás castigados (no caso de se ,'erificarem estes factos)
sendo constl'angidos a pagar por inteiro as sisas
pOl' elles quitadas, para o que se deve expedir ordero ii Junta.
O Conselheiro José Fortunato de Brito conformou-se com o Conselho, quanto ii validade do
contracto e tiS providencias que convém daremse em beneficiQ. da Fazenda, porém, discorda
quanto a approvar-se o procedimento da Junta,
e a estranhal'-se o do supplicante, a quem considera como hum cidadão zeloso que procura com
energia os seus interesse~, mas ligando-se de tal
sorte com a da Fazenda Publica, tão claramente
prejudicada, q e mal póde distinguir-se qnal dos
dous elle promove. Em 27 de Setembro de 1822.
, Resolução, - Como parece ao Conselho, quanto !Js prGvide'lcias que se devem dar a bem àa
Fazenda Publica; quanto ao eontraéto, deve tel'minar no anno de 18'22, visto haver sido eontractarlo dolosamente, e passar a 'ser administrado por aquelle qUfl tireI' melhores abonações e
oiferecer mais utilidadé; dflvenflo SCI' preferido o
supplicante em pal'idade de eit'cunstancias. Paço,
24 de Outubro de 1822, - Martim Francisco Ribeiro de Andraua, -Acha-se no AI'chito do The,ÇOUl'O Nacional.
RESOLUÇÃO DE 2Ú DE OUTUBRO.
Manuscripto autbentico.

Senhor. - Por portaria da Secrefaria de Estado dos Negocios da Fazenda, de 18 de Junhb
deste anno mandou Vossa Alteza Real a e te Conselho o om'cio da Juuta dá Faz;enda da Pro\'incia
do Rio Grande de S. Pedro do Sul, datado em
7 de Fevereiro do corrente anno, com as in':or-
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mações e pareceres 'anhexos, que tudo sobe com
esta á real presença de Vossa Alteza, versando
sobre o contracto do quinto dos com'os, gado
em pé e municio da tropa, a fim de que o mes·mo Conselho désse, a cecca deste negocio, ~s
providencias que mais con,'iessem, ou consultasse, se preciso 'fosse; expedindo logo ordem ao
Juiz d' Alfandega desta Cidade para fiscalisar as
descargas de couros daquella Provi'ncia 'e as guias
que os devem acompanhar. !\i.andou o Conselho
expedir ordem ao Desembargador do' Paço, Juiz
d' Alfandega desta Cidade ~ na fórma ordenada na
dita portaria, e á Junta da Fazenda da Pro"incia
de S. Pedro, I'emettendo-se-Ihe as condições do
contracto do quinto dos couros que a mesma
Junta pedia, no seu officio de ? de Fevereiro do
corrente anno. E, dando-se' depois vista ao Desembargador Procurador da Fazenda, exigio este que informasse o Escrivão da Fazenda, declarando o estado em que se achava a arrematação
deste contl'acto, satisfez o mesmo Escril'ão da
Fazenda do modo seguinte: - Senhor. - As ren'das da Fazenda Publica das Provi'ncias deste Rei~
no estão debaixo da immediata inspecç:io das I'espectivas Juntas de Administração e Arrecadação
sugeitas ao Erario, e não se costuma fazer arrematagão deI/as no Conselho senão quando ha
commissão ou remissão especial a respeito deltas;
e como a respeito do corrente triennio não tivesse o Conselho a mesma commissão pelo que toca
ao quinto dos couros de que se trata, claro fica
que senão podia tratar da sua arrematação. Rio,
4deJulho de 1822.-0 EscrÍl'ão da Fazenda,
Joaquim José de 1\'1agalh.les Coutinho.
!\landou o Conselho novamente dar vista de
tndo ao Desembargador Procurador da Fazenda,
o qual respondeu : - Este CO\ltracto, e outros se.melhantes de maior importancia, dllvem ser arrematados na Côrte, em observancia do real decreto de !AD de Dezembro de 1803; muito mais
sendo elle expressamente comprchelldido a esse
fim na provisão de 4. de Maio de 804., como se
tem sempre praticado, não se podendo por isso
dizer que o dito contracto se acha debaixo da immediata inspeoção da I'espectiva Junta da' Fazenda. Como, porém, não se procedeu na sua arrematação> pelo Conselho da Fazenda em observancia do referido decreto e pl'ov'isão , foi indispensavelmente necessario lançar mão do meio de administração para não ficar em abandono o dito
contracto, e pOl' isso não se pócle deixar agora de
approY3l' o meio de administração que a J nnta lia
Fazenda adoptou. Deve-se, portanto, procedei'
pelo Conselho na anernatação do sobredito contracto, afIixando -se competentes editaes, e Q1'denando-se á Jllnta da Fazenda que faça tambem
affixar editaes no seu Districto, para chegar igualmente ao conhecimento dos moradores do mesmo Di~tricto; por quanto 'não estou convencido
da opinião (1'0 ThesoUl'eiro ~1or do ThesoUl'o JPublieo, produzida no seu omcio antecedente, de
que seria contra a Fazenda Publica se a al'1'ematação do mencionado eo"ntracto se fizesse sem que
clle seja primeiramente administrado por hum
anu)r para se conhecer
, qual
, he o seu rendimento,
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visto que esta providencia teria sómente Il,lgar se
o contracto não tivesse sido jámais arrematado,
huma vez que a lei determina que semelhantes
contractos, tendo ha,'ido já al'l'ematação, não se
an'ematem ppr menor preço do que forão ul'l'ematados na arrematação antecedente; acerescendo mais a opinião contl'aria a semelhantes administrações, que sempre tenho manifestado pela
diJJiculdade de encontrar administradores probos,
zelosos c com os mais requisitos necessarios; acC1:eseendo finalmente, que, no Conselho da Fazenda existem documentos legaes, pelos quaes se
mo.stra qual seja o rendimento do mesmo contracto; os quaes forão por l1').im exigidos, na qualidade de Procurador da Corôa e Fazenda, na
occasião em que, por eflcito destas e outras diligencias, se anematou o dito contracto a João
Rodrigues Pereira de Almeida com o aecrescimo
.de mais de 50:000:jj) I'S. sobre o preço por que o
mesmo João Rodrigues Pereira de Almeida o ti~
oha arrematado na ultima arrematação antecedente. Del'e-se, portanto, consultor a Sua Alteza
Real nesta conformidade, fical:do assim approvado o indeferimento que teve o requerimento de
Antonio Soares de Paiva e Filbos, a cerca do lanço 'que offereceu para a futura arremataç.l0 do
mesmo contracto, em consequencia de se achar
findo o tempo da ultima arrematação. O que tudo sendo visto, parece ao Conselho, conforma.rse com a resposta do Desembargador Procurador
da Fazenda, na pl'imeira parte do seu officio, que
respeita a approvação do meio que pôz em pratica a Junta da Fazenda da Capitania de S, Pedro, de cobrar a renda do quinto do couro por
administração; quanto, porém, ,1 segunda parte cio
dito omcio que respeita 11 arrematação, que, julga o dito Pl'ocurador da l?azenda ue,'er-se elfectuar da mencionada renda, entende o Conselho
que se del'e expedir ordem ii dita Junta da Fazenda para fazer affixar editaes, em que sc annuncie a arrematação da mesma renda pelo triennio
que deve principiar em o 1° de Jandro de 1825,
a fim de ali se reC'eberem lanços aos licitantes que
concorrerem, dando ultimamente conta dos mesmos lanços ao Conselho, juntamente com o calculo do que tiver prorluzido a renda durante a
administração deste anno, a fim de que, combinando-se com 05 lanços que se obti verem na praça do Conselho, se àecida a quem ~e deva conferir o ramo, devendo a mesma J unta fazer a
remessa da sua iofon~ação ao dito respeito até
fins de Dezembro do' corrente anno, para haver
tempo sufficiente de contractar a renda para o
tdennio proximo [uluro. Vossa Alteza tleal mandará o que fôr justo. ~io, em 20 de Outubro de
182.2, - D. Aotonio Coutinho de Lencastre.FI'ancisco Lopes de Souza (le Faria Lemos.rtlanoel Jacinto Nogueira da Gama. -José Joaquim Carneiro de Campos, - D. João Carlos de
Souza Coutinbo.-José Fortunato de Brito Abreu
Souza e Menezes.
, . Resolução. -Como parece ao Conselho quanto
ao contracto do municio; quanto ao quinto dos
couros e gado em pé, continue em administração.
Paço, 24 de Outubro de 1822. - Com a rubrica
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Sua l\1::l"'estade o lmperador. - Marliçn 11rancisco Ribei~'o de A.mll'ada, -Acha-se 9 ol'igi71at no
Cccrto7'io actual do Tltesouro Nacional.
.
DECRETO DE

24

DE OUTUBRO.

Coll. Brn.

Não endo compativel com as actuaes circunstancias deste Imperio, que o batalhão da Bdgada
da Marinha, existente nesta CÔI"te, conlinue a lei'
a denominação de-Batalhfio da Brigalla Real da
Màl'jnha destacado no Rio de Janeiro-que se
lhe ha'Via dado no plano dc sua organisação, nem
filo pouco que seja considerado como parte dependentc ainda do COI'P? que exist,e em Po:tugal: hei por bem cleterm1l1ar que, d ol'a em dlante, o mencionado batalbão Oque tendo a ucnominacão de-Batalhão d'Arlilheria da i'liadnha
do Rio de J aneir'o. - O Conselho SupI'emo l\lil1"lar u leuha n~~ill1 clllendido e fa~a con~lal' COIlI os
despachos ueccssal"Íos, Palacio do Rio de J~neü'o
em 2{~ de Outubro de 1822. - Com a rubrIca de
Sua l\hgestade Imperial. -l\'lanocl Antonio Farinhri, .
PROVISÃO DE

26 DE

OUTUBRO.

Mnnuscripto :lUtheotico.

'Martim Francisúo Ribeiro de A'nclrada, etc.
Faço saber ii Junta da Fazenda Publica da ProTincia de Pcrnambuco que, l1avendo represeoiado ;) Sua l\1agestade Imperial a Junta da Fazenda Publica da Provincia do Rio Grande do
Norte, não screm sufficientes os rendimentos é\Ctuaes da Provincia para pa&amcnto das suas folhas., granden.lente augmcntadas com as novas
ereaçõe que se tem feito, e mais de pezas extraor(linarias, filhas das circun taJ)cias presentes,
calculando faltar-lhe annnalmenle a SOI;nma de
12:534,ztlgof;l 1'5" POI' cujo motivo 11a"ia jú 'p()r
providencia rcquerillo a essa J unta o emprestlmo
(Ie ) o:ooo:tíJ 1'5., que, no casl) de lhe uão ser prestado, poria a tranquil1idade 'publica em imminente
perigo; e, havendoc-se fcito credoras da real contemplação as circunsti:\ncias cm q~e se acha aquella Provincia, as quaes demandao prompto remedia: bou ve o mcsmo Augusto Senbor por bem
ordenar que essa Junta coadjuve provi criamen:e
aqueIJa do Rio Grande do Norte com os supprh
ment05 annuaes que lhe fôl' pos~ivel fazer, a fim
(Ie que eHa possa pagar as suas folbas c mais despezas urgcnt~s, alé que os ~eus ren~n~entos cr~s
~o, ou pela lulura AssQmblea Conslltumte e LegiSlativa do·Brazil se acordem outras provic;leqcias, <;>
que separticipa áJl1nta para suaintelligencla e e~e
cução, sem du,'icla ou embaraço algum. CandHlo
Caldeira lle Souza a fez no Rio de Janeiro, em
~6 de Outubro de ) 822. - João Carlos COfl'êa
J..emos, no impedimento d(\ Contador Geri:\l, a
fez escrever. -Martim Francisco Ribeiro de )\ndrada. -Acha-se a fi, 50 v. do Liv. 1 ~ da terceira
lrepartjção do Tltesouro acionat.

l'ROCLAMJ.ÇÃO.
CoU. Braz.

Proximas a cahÜ'em em total ruina estão essas
PbaJange Lusitanas quc ainda enxovalhão a mal·
fadadó;\ Ci«;ladt= daB~hia; cercadas pelo bravo exercito e. esquadra bl'azileira, seráõ precipitadas no
abismo que teceu o seu Ol'gulho e que merecem
os seus crim s. Ai deIJes! O MundQ conhecerá
com n;Jais hum exemp\o, que não se ataca impqnentemente a Inuepende;ncia de huma nação bIliosa. A. allivez dos Lusitanos lem sido trocaua pela
rai \'a, pela uesconfiança e medo de que estão pos.
suidos. Habitantes do n~o Grande! Cedo voltará
aquellí\ Cidade ao gremio brazileiro; c eis o mais
bel10 imcto dos esforços de todos os povos, des...
de o Rio de Janeiro, até.a l'arahyba do Norte. A
vó, toca out.ra ti:\refa igualmente importante. ão
vedes que ainda os murQs de l\lontfrvidéo acoutão
mOllstros, qlle, não Olls<lndll mectil' as SIl<l5 for.,.
ç<\s com as do exercito bl'atileiro, valem-se da
intriga para vos fazeI' a guerra! Esquece-vos acaso da ingratidão com que vos pagão o bem que
lhe fizestes em vossos lares, e os perigos de
que fOJ'ã.p liHes na guerra pelo valor dos "\'osso~
soldados! B abHantes do RiGl Grande, reuui-vos,
empunhe-s,c a espada, vá para longe, ou morra
quem não que\' s,el' braúleiro e subdito do Imperador Pedro I. O ferro, o pó e a mOl'te cubl'ão os
inimigos que ainda pisão IH)SSO bello tenitol1io,
remordão-se vendo~nos jndcpel'ldentes e. victoriosos. - IMPEIlA.DOR.

pneCLA,MA.ç-iO.
CoI!. Brn.

Não tem sido em vão, quando a nação tem ap-.
pellado para o 'VOSSO brio. Não tem sido em "Vão,
quando i:\ sorle da guel'lla tem sido oonfiada ao
TaSSO valor. Fallão as margens do Rio da Pra~a
e Uruguay. Lá ho conhecido o vosso Dome, e a
nação em troco 'Vos lança hençãos de agradeci~
mento e paz. Paulistas! :Não basta ainda. Vós
sabeis qf,le tem vindo desse velb.o POl1tugal inimigos que por todas as momeiras pretendem
fazcr-nos mal. J;ngratos! He esta a reoompens.a. de huma fonte de OUI'O, que pai' mais de tres
seculos os inundou, oomprou sua paz e lhes graogeou amigas. J?auHstas! nhis hum esforço: marchai a engrossar as fileil1as de vossos irmáos que
cerc~o l\Iontevidéo. Ide tomar parte na fiDal coot,eDda que firmal'à nOssa Illdependenda, e, depois
de embotar vo,sas esp;adas nesses degenerados
Ll\sitaj)Qs; ,vQs tOI'OPI'eis ao vosso rJsoDbo paiz, e
ent.ã".o, cobertos de felioitações e ag'radecimento ,
)'ós ouvireis di~er p.o' toda a parte - Farão firmar a nossa gloria; faltava o seu sangue á nossa
IndependeQGia, cUlllprit·-v-se os nos,sos destinos,
somos independentes e félizcs. -WEBADOa.
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l\1anuscripto aulhcnlico.

Havendo eo concedido a Jo é Bonifacio de Andrada, Martim FranciSM Ribeiro de Andl'ada e
Caetano Pinto ele MiI'anda ~Iontenegro as detl:li 1
sães dos lugares de l\1ini tro e Secl'etatio de Estado, pOl'que assim me ba \'ião pedMO rep-etidas
vezes, e porque ninguem deve ser ourigaélo à sél'vil' empregos 'de tanta responsabilidade conll'a a
propria vontade, e, t'alubem porque, occulta01ente
mal intencionados, busca"ão por tedos oS modos
fazer-lhes pel'der a opinião publica, roubahdo ii
nação bons servidores; julguei conveniente a justiça c ao bem do E~tado aceital'-lhes as suas denllssões, para que então o povo com imparcialidade e sisudeza descobris e os intrigantes e oaluml1iadores, fazendo justiça ii probidade f': á virtude; e, com etreito, o POI-O e tropa dêsta Capital cOl'lhecendo log() os autores desta vjl1 cabala
com que clles 'pretendião engran{}ecer-se e promCilver tumultos, disscnsões, c finalmente, a guerra cil-il, reunidos em seuS votos os Pl'ocUl'adol'es
GeJ1aes das Provincias e Carnal'a desta leal Cidade, me representárão com toda a con titl1cionalidade e respeito o quanto eonvinha ao bem do
Imperio, e ao meu, que bouve se no mini tei'io
toda a encl'gia e unidade de sentimentos e de
meios, para que era preciso que fosscm reiotegrados nos eu lugares, José Bonifacio de Andrada e Silva, Martim Frâl1'cisco Ribeiro de Andl'ada, e tambem Caetano Pinto de 1\1iranda Montenegro. Portanto, desejandO' sati fazer em tudo
que fôl' justo aos requérimentos dós p'o'YOS e irs
representações dos Ptocuradores Geráe6, hei POI'
hem reintegrar com effl~ito os acima mencionados
nos lugares que anteriormente occupavão no ministerio, exercendo assim o direito que oonstituoionalmente me pertenoe de nomear ou dernittil' os meus mirristros, segundo com-ém ao serviço do Imperio : hei, outrosim, por bem, pelas
mesmas razõe , que continuem no' me mo lugares de I\linistros e SecI'etarias Qe Estado, João
Vieira de Carvalho, na repartiçãCil dos Negocios da
Guerra, e Luiz da Cunha Moreira, na l'cpartição
dos Negocios da I\ial'inba, e que João da Cunha
e Sebastião Luiz Ttnoco da Srlva, que agora sahem QO min isterio, tornem a exercer os cargos e
empregos que antecedentemente tinbão, por esperaI' delles que continuem com a mesma probidade, intel!igencia e honra com que até agora se
, tem distinguido no serviço puulico. Os mesmos Mini tros e Secretarias de E tado nomeados o tenhão
assim entendido. Palacio do Rio de Janeiro, em
50 de Outubro de 1822, e 1· do Imperio. - Com
a rubrica de Sua l\1age tade Impel'ial. -Luiz da
Cunha Moreira. -Áoha-se no Liv. 3° de Registo
das Ordens Regias e' Jmperiaes da CaM da Supplicapã'l, a fl. 55 'D, e 56~
PORT A.RU DE
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Manoscripto authentico.

I\Ianda Soa Magestlde Imperial, pela Secretaria de E tado dos Negooios da Fazenda, parti-

1

,

cipar ao Ministro e Secretario de E tado dos egoeios do Imperio, que, em re olução de 28 de
Setembro u][imo, tOlilada cm consulta do Conselho da Fazenda,. e os ordenados e soldos concedido ús mães, mulhere ,filha e irmãe dos militares se devião coo idel'ar como pensões, ainda quando expressamente se não ueclal'e nos diplomas pelos qUiles lhe são concedidos: houve
pôr bem que os ordenados (: soldos, depois de
regi tados na Secretaria da~ l\lcrcê, consenem
sempre a sua hatul'ezã, e que se continue o seu
pagamento pelas mesma folhas e Tbesourarias,
excepto e o uiplom:I que ooncede a graça lhe d~
divel'sa fórma e nãlul'eza, como a da tença, que
he mandada' as ental' em algum dos AImoxal'ifados, 011 na obra pia, dependente de cabiOJento
ou possibilidades de renda delle : pensão simples"
quaorlo he de porç"o certa com assentamento designado, e em dependencia de cabimento e resel'Y;J de pos ibilidade: ordinaria, (Iuando a P0l'çao he concedida a titulo de esmola; de cujá
mérc'ê se não dá padrão: finalmente, os meios
soldos concedidos ús mães, 'I'iuyas, filhas ou irmães de militares sejão considerados como substituição de Monte-Pio, e por i so, por pratica
con tante, .ão paga pela Thesoural'ia Geral das
Tropas, sendo qualificados como remuneração
de, erviçbs, Paço, :3 J dc Outubro de 1822.l\Iartim Francisco Riheiro de Andrada. - Áchase no Di((l'io do Governo tie Terça (eil'a, 14 de Janeiro
de 18úJ,
PORT A.RI A. DE

11

DE

NOVEMnno,

ColJ, Brn.

Tendo-se felizmente descoberto pelo brioso e
leal povo e tropa de ta Côrte, e pelos Procuradores Gcraes das Pro, inciás, no dia 50 de Outubro, buma facção occulta e tenebl'osa de furiosos
demagogo e aõarchi 'tas, contra quem se está de,-as ando judicialmente, os quae , para se exaltarem aos mai lacrati Y{) em prego do Estado sobre as ruinas do Trono Impel'Ía~ e da felicidade
do Brazil, oo.a,'ão teplerario eom o maior machiaTelismo calulllniar à indubitayel conslitucionalidade do nosso Augusto Imperador, e dos
seus mai fieis miNi tros, incutindo nos oidadãos
incautos mal fuodados receios do velho d spotrsmo, que nunca mais tOI'oará; ao mesmo tempo
que, com a maior perfi dia' , se serl'ião das mais
baixas e nojentas adulações para pretender m illudil' a vigilancia (le Sua tage tade Imperial e dó
Go'Verno; e, con tando ter ido hum dos previos
cuidado dos solapados demagogos ganhar partidaria em todas as Províncias, pal'a O que espalbalão emissarios que abusassem do zelo que ella
devem (er pela sua libetdade constitucional, liberdade que Sua' l\'Fagcstade Imperial tantas vezes
jttl'~;'a, e que tanto têm Ill'omoviclo co
todás á~
suas forças, como he p'atente ao mundo infell'o;
tendo
o mesmo Augustó Senhor conhecido' oS'
traid~res e s'éu per ersos e manhosos de 'ignibS.
com que se propuhhã6 pl1autal' e di seminal' desordens, sustos é anarchia, abaland'o igualmente!

tá
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. a reputação do Go verno, e rompendo assim o sagrado elo que deve unir todas as Provincias deste
grandioso Imperio ao seu centro natural e commum, união donde súmente lhe póde provir força, prosperidade e gloria: manda, pela Secretaria de Estad o cIos Negooios do mperio, que os
Governos e Camaras Provinciaes, a quem esta
fôr expedida, ouidem, sem perda de tempo, em
'Vigiar e descobrir com todo o esmero e actividade
quaesquer ramificações deste iqfernal partido, indagando quaes sejão seus agentes e emissarios',
por meio da mai~ rigorosa deyassa; e, logo que
estejão sufficientemente illustrados a este respeito. tomem ill1mediatamente com cautela e energia todas e qnaesquer pro virlencias que exigir a
paz e socego da Proyincia e a salvação do Estado,
isto debaixo da mais rigorosa responsabilidade ao
Imperador e it ração; e de todo o seu justo procedimento darllõ immec1iata conta pota competente Seoretaria de Estado, para subÍl' tudo Ú <lUgusta presença de Sua ~l<Jgestade Imperial. Palacio do Rio de Janeiro. em 11 de Novembro de
1822,- José Bonif'acio do Andrada e Silva,
DECRETO DE

11.

DE NoVEMllRO.

Coll, Bruz,

'-ando-se em consequencia o seguinte: 1°, oltoillciaes de milicia e ol'denallças deveráõ fazer sollicitar a expedição das suas respectivas patentes,
como se praticava anteriormente á publicação dos
mencionados decretos, evitando-se assim ás Thesourarias resnectiyas o encal'go de receber os direitos e emolumentos, para os fazer entregar nas
est<l?ões competentes; 2°, nenhuns dos referidos
officiaes entraráõ no gozo e exercicio dos postos
para qlle fôrem despae11ados, nem pOlleráõ usar
dos cOl'respoodentes distinctivos sem que apresentem ao General ou Commandante das Armas
da Pro"incia, a qne pertencel'em, hum documento authentico de haverem satisfeito no Thesou1'0 Publico os competentes direitos, e n a Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra os emolumentos; cumpl'indo aos mesmos Generaes ou
Commandantes das Ârmas pôr em "igor a inteira e strictá ojJservanoia do presente artigo para
se evitarem abusos; 3°, finalmente, continuaráõ
os referid,os o.fficiaes a gozar do benefieio outorgado pelos supl'amenciollados decretos, de serem
dispensadas as suas patentes do transito da Chancellaria e do Registo das i\lel'cês, João Vieira de,
Carvalho, etc. Paço, em I I ue No,rembro de
1822, -Com á I'tlbrica de Sua i\lageslade Imperial, - João Vieira de Canalha,

I

De"l"O!1do, d'ora em diante, sul>ir á minha asDEc.nETO DE 11 DE ~OVEMBrIO.
sirrnatUl'a imperial as patentes dos Offi,ciaes do'S
di~er50s corpo de linha e milicias deste vast~ ImCoI!. Braz,
perio do Bra7.il, e convindo em consequencla esNão sendo de justiça que 05 militares empre- ,
tabeleceI' huma marcha prompta e regular para
qlle os omciae promovido' .tratem log? de 501- gados no serviço e guarnição da Côrte e Provinlieitur os sens competentes titulas, satIsfazendo cia gozem exclusivamente uas vantagens dos deos respectivos dil'l'itos, tanto no Thesouro l)ubli- cl'etos de ? de !\larço, 2.2 ele Abril, 8 de Maio, e'
co, como os emolumento: 11as estações pai', onde 24 de Agosto do anno passado, que regulão os
transitão, o que faz !til ma l:lUi essencial parte da soldos e graLificações que deve ,renCel' o exercito
subsistclIcia de seus empregados; e, para se evitar do Brazil, e porque não he das minhas imperiaes
assim os graye abusos qne re ultão da falta da in tençõos privar de taes graças os militare das
pontual e:x;ecução dos decreto de 25 de i\iarço, ?,2 diversas ProYÍncias deste vasto Imperio, os quaes
de Abril, e 16 de ~1aio do ann o pa ado. que alias tem identicos direitos a ella , e são mui dignos
forão pnulicallos com o unico fim de facilitar aos ela minha imperial consideração: hei pnr bem famifitares aquelles titnlos; e mostrando a expe- zer extensivas a Yodas as Provincias do Imperio
riencia a dcsalraot<lgei.l1 de tão benevolas dispo- do Bl'azil as di posições dos citado decretos, e
siçõe , quanto ás patentes dos omciaes de .IT!ilicias que, d'ora em diante, os militares d"Ua~ g07.el
e ordenanças, os quaes, entrando no gozo e exer- de todas aquellas vantagens, O Conselho Suprecieio dos postos para que são despachados, _ se~ mo Militar o tenha assim entenditlo c expeça os
despachos nece;;, arios. Paço, em 1 I de No vemdependencia ela apresentação das p.atent~s, nao s?
lesão <!s rel1Llas do Thesouro PubliCO o que mm- bro de 1822. - Com· a rubrica de Sua Ulnge taele
to conYém obviar, ma' ainda ao empregado ~as Imperial. -João Vieira de Carvalho.
di1l'crentes repartiyões, c vem deste moelo a ficarem de melhor condição que os oillciaes da priDECRETO DE 12 DE NOVE~mRo,
meiTa linha, a quem, logo que são despachados,
se principia a fa7.er o descon to da imporlancia
Coll, Bl'az,
das despczas elas suas patentes, segundo o disNão sendo ainda sufficientes para,o serviço das
posto nos citados decretos: hei por uem determinar que, flc.\ndo em todo o seu vigor as dispo- fortalezas deste Porto, e das linhas de del'e'ba dos
sicões do me mos decretos qnanto aOs olliciaes ponto, da Costa, os corpos de Artilhe,ri,a existend; primei'jl linha, pois não lIe. da min,~a imperial tes na Côrte; e con"illdo por tanto allgmcntar o
intenção pl'Íva-los do. beneficIO que Ja g?2~0 de numero de taes Gorpos: hei por bem rem' hum
sati fazerem em modIcas parcellas os direitos e b<ltalhão de Artilheria de posição, eomposto de
mais despews das suas patentes, sejão ao contra,- pretos libertos, pagos, e rrgubdo segundo o plario derogadas unicamente na parte que be rela tl- no que paTa este fim deyc<:á ~uixal" O .Conselho
.a ílQ" Qfficia.es de milícias e ordenanças, obser- Supremo Militai' o tenha aSSlm entenclido e ex-
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peça os despachos necessarios. Paço, em 12 de
Novembro de J 822. - Com a rubrica de Sua 1\1agestade Imperial. - Joã~ Vieira dc Cal'valho.
DEcnETo DE

12

DE :rwvmmno.

Coll. Braz.

Sendo constante que alguns capitalistas da Cioade 'ua Balda tem concorrido com a-vultadas
sommas para a manlença e consenação naquella
€apital das Tropas Portuguezas, commandadas
pelo Brigadeiro Ignacio Luiz Madeira de Mello,
tal vez illudidos pela falsa promessa ue que taes
emprestimos são conceituados divida nacional, e
como laes de,'em ser pagos pelo Thesouro da Pro"incia; e outl'Osim, que os negociantes eSlrangeiros, alliciados jil pela dimin uição .10S direitos a
que são sngeitos os seus genervs e mercadorias,
jú pela lisollgeira esperança de maiores lucros,
já mesmo pela liberdade de os poderem reembarcar, depois de assim despachados, para oulrOs
-portos deste Imperio, aon'dç en trão li vres de direito , tem affiuido para aquelle porto com extraorJiual'Ía quantidade dos ditos generos e mel'cadorias, o que tambem tem cooperado para retal'rlaJ' a época da evacuação e embarque das referidas tropas; e s~ndo hum dos meus mais sagrados deveres o'lançar mfio de todos os meios
que estÍ\'el'em ao meu al.cance parasalvar quanlo
antes aqueUa rica c bella Pro"incia dos hOl'l'ores
-e de,'aslações pl'ilticadas pelos novos Vandalos POI'tuguezes: hei por bem mandar que lodos os g-enel'os e merendarias estrangeira.-, de"pachadal' na
Alfandega rIa llahia e reembarcadas para outros
portos deste Imperio, tornem a pag-al' nas suas
respectivas Alfandegas os direitos nella cstabelecidos, em quanto se consenarem tropa' pOl'luguezas naqllella Capital; que, a divida conll'ahida
pelo dilo I\ladeh'a não seja paga pelas rendas publicas da Provincia, e que taes capitali:tas, no
caso de reincidencia, sejão reputndos rebeldes ii
causa do Brazil e minha, c cOllllb [nes punidos
com aqllellas penas que a lei tlecretn para semelhantes criminosos. Os meus 1\1inil'tros de Estado
c do men Cons.elho, a quem o eonhecimenlo e
cnmprímento deste pertencer, assim o tenhão en·
tendido e fnção executar com os despachos necessal'Íos. Palacio do Rio de Janeiro, em 12 de Novembro de lS22.-Com a rubriea de Sua I\lagesta']e I mperinl. - Martim Francisco Ribeiro
de Andrarla.

pelos rendimentos d') Brnzil, em quanto unido a
Portugal; sabendo, além disto, que, aindn antes
desta separação, o Congres o ou o Go~'ernl) de
Lidboa abusivn e escandalosamente haVia daclo a
Portu"uezes
omcios perlencentes _
a habitante
t>
. do
Brazil, só pelo simples facto de nao ~erem ~te c?tão jdo residir em Porlugal, c por tao arbltrano
procedimento se havia cOllslilu ido primeir.o que.brantaclor de hum dil'eilo n:lquelle tempo IOCOOtestavel: hei por bem que todas e quae, quer graças ou mercês, omcios cle Ju liça ou Fazenda,
,concedidas ou pertencentes a pessoa residentes
em Portugal, fiqu.em de nenhum elIeilo desde a
publicação deste decreto, e tornem a entrar na
massa geral das renuas do Imperio, para delles
se dispôr como melhol' con"ier aos interesses do
mesmo. Os meus Miui tros de Estado e do meu
Conselho, a quem o conhecimento e cumpl'imen •
t~ deste. pertencer, assim o tenhão ente'~dido e
-fação executar com os despachos necessal'los. PaJacio cio B.io de Janeiro, em 1'2 de Novembro de
1822. - Com a rubrica ele Sua ~Iagestnd'J Imperial. -Martim Fl'nncisco B.ibeiro (le Anurada.
RESOLUÇÃO DE

14 DE lI'OVEMnno.

lIiaouscriplo authcotico.

Senhor. - POI' portaria ele 6 ue Julho do PI'Csente anno, expedida pela Secretaria de Estado
dos Negocias da Fazenda, mandou Vossa l\Iagestadp Impcrial que csta Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exel'cilo, Fabt'icas e Fundições informasse sobre o I equerimcnto de ~Dlonio Ferreira
de Souza, em que cxpõe que, sendo-lhe remettido por Manoel Ribeiro Viallnn, mOI'ador no Arraial de Snnta Luzia de Sabal'á, huma grande
porção de salitre, e ,endendo-o para a Fahl'ica..da
Polvol'a, apresentou seus conhecimentos em forma, e não lhe seneto possivel receber o seu pl'OdUClO, t<we ordem o supplicante de comprar 260
1>aniz de pol vora de fabrica a letra, -cndo e:ta endos 'ndas por Con tanlino Diag Pinheiro, a rogo do
proprio rlono :lo salitre; pur isso OCOIlO supp I icante
devedor por duas letras ela quantia de 6: 760::tf; 1'5"
para Il~e serem rcmettirlos em lilegl'os para o tl'a,balho rla fabl'ica de ~1itre; que, sendo e, tas em
outro tempo animarias pelo EMa(lo, tinhão prosperado cm ~al fórmn que descião gl'nnde5 sommas
de arrobas, porém agora se "ão aniquilando em
tal esta(lo que, anles rle bem pouco tempo, e
tornar:IÕ em nnda, porque os fahricantes o nãó
podem remetler e não para aqui, por ~1~0 hayet·
DEcnETO DE 12 DE JlíOVEMBRO.
ordem de o manual' para outl'n parte. A nsta destas razões implora o IIpplicante a Voo a i\lagesColl. Braz.
taue Imperinl para que lhe fnça a graça de manTomando em madura considerar·ão o solemne (lar que ag lclrns do supplicante sejão encontradas
acto, pelo qnal o heroiro e Ll'Ío'o p-ovo deste "as- ou com peil.'ndas nus conlll: 'i me'lto, ~e que o
to e rico Imperio proclamou a sua Indep'cnde~l supplicnnte he cre(lol' senrlo c, ta remelhda para
cia, e deixou de ser farte integrnnte da naçao o 'fhe 'ouro Publico, como dinheiro I'emellido do
portugucza; ;'ellectindo outrosim que,. pela sepa- Arcenal. Para af[uella~ Cnbrica - progredirem, não
racão dos dous Estados, de,-e necessal'1amentc ca- preci a "n outra eou a mai do que a certeza de
d~car o direito que tiuh.jl todo o ci.dadão portu- prompto pagnmento, COOlO acontecia, quando era
guez ii posse. c gozo daquelles OffiClO', graças e Thesourciro do Arsennl o DI'. l\1arianno José Pereira da Fonseca, que o pagamento d('ste gonero
_rt1erc~s. que lhe havião sido conferidos e pago~
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fazia-se promptamente, e prosperou como he
constante. l\Landando esta Junta que o Deputado
'l'he oureiro informass'e, elle assim o praticou, expondo o seguinte: - Senhor. - Mandando-me
Vossa l\lagestade Imperial informar o requerimento de Antonio Ferreira de Souza, em que pede-lbe seja encootl ada a importanoia de duas leh'as, provenientes de pol \'ora da fabrica da Lagõa de Freita. que o supplicante comprou, e porque, sendo oredor ao mesmo cofre da importancia do salitre que vendeu para a mesma fabrica,
por isso requer o' mencionado encontl'o, o qual,
segundo o exemplo ha pouco praticado por ordem superior com Jo é Nogueira Duarte, que,
tenJo comprado hnma porção de polvora ingleza, pertencente ao 'l'hesoUl'o Publico, e sendo credor ao mesmo da importancia de hum
conhecimento de eoul'os garrotiados que se havião comprodo paI'a o dr,cnol do Exercito, a cnjo pagamento e tava obrigado o Thesomo Publico, obte,'e este ordem superior para se lhe effectuar o menc.ionado encontro, JIlor isso pare0e estar o supplicante em identicas circunstancia.
Quanto, porém, ao que o supplicante aponta de
ser feÍta esta transacção com·o Thesouro Publico,
nenhuma incoherencia pude ter; por quanto, as
letras que li supplieaote ap.onta, pertencem directamente ao p orl ucto da pol vora da fabrica, a
que o sl1pplicante he igualmente eredol'; portanto, pertence esta transacção ao predito cofre.
Quanto, pOl'ém, ao que o suppHcante pal1ece querer ca\'illo amente apontar, àeque no tempo do
ex-The oureiro, larianno José Pereira da Fonseca, erão mais promptos o pagamentos do salitre que e comprava para a dita fabrica, tenho
a ponderar os motivos que occorrião, que o supplical1te talvez ignore em parte. Nesse tempo o
cofre do producto da polvora da fabrica da Lagõa de Freitas teve, sem comparação, maiores
vantagens, poi que mensalmente montaya a sua
venda a 6, ? e 8:ooo:jj) r ., e no meu lemlJo tem
havido mezes de se apurar unicamente a pagai'
huroa ferja dos operarios da dita fabrica. Nesse
tempo estava em seu vigor o decreto que prohibia a entrada da poh ora em toda~ as Capitanias,
tanto do Braúl, eomo da Co ta d' Afl'ica, que não
fos e comprada nesta Côrte, e que fo se acompanhada da competente guia. esse tempo não havia o The ouro Publico comprado grandes porçõe de polvora ingleza, cujú producto re,'erte
para o Thesouro Publico, POI' onde ha"ia sido
comprada servindo_esta de empecer a extracção
da dita fabrica. esse tempo não chegou o r.ofre
da polvora a e tal' tão sobrecarregado de dividas,
a que dél'ão oausa os motí vos pOJl(~erados, e que
depois deste cessarem em parte, se tem ido pouco a pouco de empenhando. Parece a esta Junta,
conformando- e com a informação do seu Deputado Thesoureiro, que o supplicante e tú nas circunstancias de ser attendido, recebendo-se· lhe em
pagamento das letras huma igual quantia da importancía do alitre que e ta J unta lhe está a deel'. Vo a l\laO'estade Imperial, porém, mandará
O que rôr servido. Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 1822. -1\13noel Carneiro de Campos. -

Bel'Tlardo José Serrão. - Antonio Caetano da
Siha.
Resolll(:ão.-Como parece a JUnta. Paço, 14
de Noyembro de 182.2. - Com a rubrica de Sua
l.\'lagestade Imperial. -João Vieira de Carvalho.
- Aclta-se no Arcltivo da Junta.
. RESOLUÇÃO DE

14 DE

NOVEMnnO.

Malluscripto auLhcotico.

A Junta da Fazenda da Provincia de Santa Catharina deu parte ao Tllesouro Publico Nacional,
em omeio de 7 de Dezembro de r 821, que, achando-se já arrematados os rlizimos pelo triennio de
1821 a 1825, quando recebeu a pro visão de? de
Maio, e decreto de 16 de Abril do mesmo anno,
pelo qual se mand.ou dar nova fôrma á cobrança dos dizimos, com'idúra os oontractadorcs a
desistirem de suas arrematações; os de seis Freguezias annuirão, c recusúriio os das cinco restantes, para cada huma daqueJ1as Freguezias nomeou hum Collector; o da Freguezia do Desterro com 10:t1J rs. mensaes, por mais traballiosa;
os das outras com 10 por cento do que arrecadassem. Procedendo-se na cobrança, con forme determina o mencionado decrNo, e as instrucções
que a Junta, em observancia delle, orgal1isára, c
remette por copia, conheceu ser muito prcjud.i.:"
cial o novo methodo; por quanto, as cinco Freguezias do Destel'l'o, Necessidades" Lapa, Conceição e Rozario apenas rendêrão nos primeiros
nO"e mezes de 1821, a quantia de 501 :t1J828 rS.,
quando, e ficassem contractadas como esta,'ão,
renderião no mesmo tempo 2:601,fj)24g 1'5., visto terem sido arrematadas no triennio por 10:405:jj)
rs., resultando daqui o prejuízo de 2:099:jj)4~H
rs., além de 4í4:t1J468 rs. de propinas e emolumentos que se hão de re tituir aos contractadores. Não participa o prejllizo que tem dado a administraçãO da Freguezia da Graça, Hor não ter
ainda recebido quantia alguma; mas presume que
será proporcronal ao das outra. Conclue dizendo que os povos destas sei& Freguezias administradas esliio satisfeitos com o novo plano de arre~adação.

Mandou -se consultar sobre este omcio o Conselbo da Fazenda, em 15 de l\larço do corrente
anno, o qual, dando vi ta delle ao Procurador
da Fazenda, re pondeu este, qne se deve, quanto antes, occorrer a tão evidente e exce sivo prejuizo, ordenando-se ti Junta que, com urgeneia e
exacção, informe obre as cau as de tão notavel
diminuição que não pôde deixar de pI'ovir de
extravios ou de falta de diligencia dos cobradores,
ou mesmo do máo metuodo da sua arrecadação,
devcndo a Junta neste caso apurar melhor as suas
instrucções, na quaes senão vê a necessaria abonação e responsabilidade de parte dos Conectores, nem meios seguros de evitar' s omissões e
eXl!'avios, ou ao menos de se conhecerem e remediarem.
Parece ao Conselho c-que, sendo maniresto o
grande prejuízo da Fazenda Publica, o qual CODtinuará sendo 05 dizimos administrados p'eI s ins-
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tl'ucções que a Junta organisára, onde se não assignou a devida responsabilidade, he muito mais
util se ponha em hasta puhlica no dito Conselho
o objecto destas admmistrações pelo modo ordenado no dito decreto, tendo principio no anno
de 1823; devendo expedir-se ordem ii Junta para as pôr tambem a lanços, e remettel' os que obtiver, para, combinados com os do Conselho, se
arrematarem a quem mais der; informando, como requer o Procurador da Fa'l.enda, os motivos
que occasionárão a granJe diminuição desta Fa~enda. Rio, lIde Outubro de ] 822.
Rpsolução. - Como parece. Paço, em 14 de
Novembro de 1822. - Com a rHbrica do Imperador. - Martim Francisco Ribeil'o de Andrada.
-Acha·se no ,4!'c!li,vo do Thesow'o .Nacional.
C A.l\T A DE LEI DE

14 DE

NOVEMBRO.

Cul\. Dra...

D. Pedro pela graça de Deos e unanime acclamação dos povos, Imperador Constitucional e
Defensor Perpetuo no Imperio do Brazil: Faço saber aos que esta minha carta virem, que, sendoin.e presente, em con-ulta da i\'lcsa do Desembargo do Paço, a representação do Deputado do Governo e Camara da Provincia de S. Pedro do llio
Grande do Sul, Francisco Xa vier Ferreira, na
qual, em nome dos povos da mesma Provincia,
e por occasião do memoravel dia.12 de Outubro
proximo passado, da minha feliz acclamação, me
pedia a graça de elevar á .cathegoria de Cidade a
ViIla de Porto Alegre, Capital daquella Provincia; expondo-me para este fim o muito que os seus
habitalltes se fazião dignos da minha imperial
contemplação, não só pelos briosos feitos e sacrificios que em diversas épocas tinhão obl'ado a
sem da patria. mas tambem pelo seu nobre enthusiasmo e zelo da sagrada causa e Independencia deste vasto Imperio, e pelos seus puros sentimentos de fidelidade, amor e adhe ão á min ha
augusta pessoa; e tendo considera91ío ao expendido, e ao mais qne me foi presente na mencionada consulta, em que foi ouvido o De embargador Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda
Nacional, e com o parecer do qual me conformei
por minha immediata resolução do sobredito dia:
hp-i por bem que a referirla Villa de Porto Alegre,
do dia da publicação deste em diante, fique erecta em Cidade; que por tal seja havida e reconhecida com a denominacão de - Cidade de Porto Alegre - e haja todos' os fÓro.:l e pl'el'ogativas
das outras Cidades deste Imperio, concorrendo
com ellas em todos o~ actos publicas, e gozando
os cidadãos e moradores della de todas ~s c1istincções, franquezas, privilegias e liberdades de que
gozão os cidadãos e moradores das outra Cidades, sem ditrerença alguma, porque assim he minha mercê.
Pelo que mà.ndo, etc. Dada no Rio deJaneiro,
a 14 de Novembro de 1.822, -WEJlADOn. com
p:uarda. -~osé Bonifaciojle Andrada e Silva. Com os reg~stos competentes.

PROVISÃO DE

16

DE

rOVillIfBRO.

Manuscl'iplO autbentico.

D. Pedro de Alcantal'a, etc. Faç'O sabCl' a vós,
Ouvidor da Comarca das álagõas, que, tendo
EI-Rei meu augu to Pai, por seu real decreto de
11 de No"embl'o de 1820, manaaclo dividir em
dous o omeio de Escl'i vão dessa Ou ddoria, a fim
de escreverem dous E. crh'ães em todo os processos civeis e crimes, e mais antas proprios da
Ouüdoria, sendo entre ambos repartidos por
distribuição regular, na fórma ua lei do Ueino:
bei por bem mandar-vos rcmetlcI' a copia authentica inclusa do 50bredito real decreto, para vossa
inteUigencia e sua devida execução. O Impel'ador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil o mandou pelos l\'linistl'os abaixo assignados,
do seu Desembargo do Paço. Manoel Corrêa Fernandes a fez no Rio de Janeil'o, em 16 de o",'emhl'o de 1822. - José Caetano ele Andrade Pinto
a Jez escrever. -DI'. Antonio José de Miranda.Clemente Ferreira França. -Acha·se a [l. 6 do
Liv. Iode Reg. das Ordens expedidas pela. lIfesa do
Descmbw'go do Paço, postel'ionnente á lndependenaia. do Imperio.
PROVISA.O DE

15

DE NOVEMl\RO.

Manuscripto aulbenLico.

Martim Francisco Ribeit'o de Andl'ada, etc.
Faço saber ú Junta da Fazenda da Provincia de
Minaes Geraes, que, requercndo ao mesmo Augusto Senhor a Irmandade de o'a Senbol'a da
Conceiç.ão dos Raposos do Bispado de lal'iaona
dessa Provincia, se expedisse a compelente ordem para se lhe dar por e sa Jnnla a e mola de
2:250~ rs., que lhe foi concedida por provi ão
do Desembargo do Paço, de 1 I de Junho do corrente anoo; e, tendo-se consideração ao expendido 00 seu requerimento, e á dita provisãg qne
apre'entou, pela q'.lal faz certo o que alIega: houve por bem determinai' que a me ma Junta entregue ii sobredlta Irmandade a I'eferida quantia
de 2 :250:t/J I'S, para as ouras daquella Igreja. O
que se lhe participa pal'a sua intelligencia e devido cumpdmento. Narcizo Antonio da Rocha Soares a fez. Rio de Janeiro, em 16 de uvembro de
1822. - João José Rodrigues Vareil'o a fez escrever. -Martim Francisco Ribeiro de Anelrada.Acha-se a [l 1 I do Liv. 7 de Provisões áa segundu
Repartição do Thesouro.
ALVARA.' DE

18 DE

NOVEMBRO.

CoU. Eraz.

Eu o Imperador Con titueional e Defensor Perpetuo do Brazil, faço saber aos que este aI vará
virem, que, sendo-me presenle, em consulta da
Mesa 00 Desembargo do Paço, sobre o requerimento de diver os Majores demilicia , que, supposto a lei de 16 de Dezembro de 1790, quando
concedeu o habito da Ordem de S. Bentu de Avis
aos Capitães e Officiaes de tropa ele linha acima
daquelle posto, que tivessem nelIa servido por
750 "
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mais de 20 annos, não comprehendesse por termos expressos os OfTIeiaes ue illilicias, nem ainda
os seus lajorf'!s, $e Je'.ião comtuJo entend.cr implicitamente c roRI ~henuidos os mesmos Majores;
por qu~nto, não podeu,lo estes sei' pro I'idos em taes
postos sem serem actualmente Capitães, Aj uela'ltes
ou Tenentes, habeis de tropa de linha, como se
determina em a lei da sua regu~ação, citada no
regulamento das nJilicias de 1808, tit. 7°, § 2°,
era manifesto que clles são realmente officiaes ele
tropa de linha entretenidos no exercicio e serl'iço das milieias; de maneira que podem regressar
naquelles meSI)JOS postos de Majores para os regimentos de linha, depois Ue terem servido nas
milicias por espaço de 4 anllos os que passilrão
de Capitães, e por espaço de 6 annos os que pasSÚlão de I\judal)tes ou Tenentes, como no sobreliiLo § 2° e declara, c isto em attenção a que se
deve principalmente a disciplina dos corpos de
milicias ao pl'estif11Q, intelligencia e actividalle
destes oíTiciaes; tenJo consideração ao expendido, e ao mais lJue me foi jJresente lia mencionada con.ulta, em que foi oUl'ido o Desembargador
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda
acional, e com o p.lrecel' da' qual me conformei
pOl' minha immeJiata resolução, de 25 de Junho
do corrente anno: bei por bem, a fim de firmar
buma regra certa a favor dos Mnjores de milicias
em geral, deelarnr que os mesmos Majores se
devem considerar comprehenllidos entre os oíTiciaes ue tropn de linha na di posição da citada
lei de 16 de Dezembro ue 1790, para serem deferiuos com a mercé do habito da Ordem de S.
Bemo de Avi, tenJo 20 unnos de serviço cumulativamente cm huma e outra tropa,
Pelo qUf'~mando, etc, Dado no Rio de Janeiro, a 18 de Novembro de 1822. - hU"1l1UDOR com
gnarda. -José Boriif'acio de Anuralla e Silva.Com os "cgistos competentes.

1'0 de Andrada. - Ext1'ahida do Li'D. de Registo de
Ordens expedidas ti Junta eLa Fazenda d.J Geará, a

{l. I: v.
l'ORT ARIA. DE

18

DE NOVEMBRO.

Imp. avulso.

Convindo ao serviço tlo Impet'io que, na Secretnl'ia ue E ·tado dos Negocias Estrnng-eiros, haja regular e anticipado conhecimento -das embal'·
cações que estiverem proxirnas a sahir para portos estrangeiros, a fim de se expedirem por ellas
despachos e oilicios de corresp~ndencia ministerial: manda Sua l\lagestaele o Imperndor, pelareferida Secretarin de E tado, recommendar ao Desembargador do Paço, Juiz d'Alfundega desta Cidade, que, antcs de elar <lespachos de sahida Ú embareaç'bes quc se destinarem para portos eslrangeit·os, principalmente pal'a Guernescy, Londres,
Havre ele Grnce, Philadelphia e Buenos AYI'es,
huja uc communicar regularmente pela dita rcpal:tição o nome destas embarcações, e dos seus
mestres, e dos porlos para onde se dirigem. Paço, 18 de 'oYembro de 1822,-José Bonif'acio
de Anclrada e Si1Ya, - Acha-se em artigos de officio no Diario do Covemo de Terça (eira, 14 de Janeú'o de 1822.
DECRETO DE

19

DE NOVEA'mnO.

l\1anLlscl'jpto 3uthentico.

l\lartim Franciscô Ribeiro de Andt'ada, etc.
ordene ao Thesoul'eil'o Mór delie entregue ao
Monsenhor Fidalg'o, Inspectai' da Capella Imperial, a quantia de 405:tiJ200 rs. em 65 peçns de
6:tiJ!loo 1'5., eom a minha effigie, para otferta no
dia da mil)ba coroação; e, com o competente conhecimento de recibo, se levar;' em conta esta
quantin ao mencionado Thesoureiro Mór por cste
decreto sómentc. Pnlacio do Rio de Janeiro, em
]9 dcNo\'embro de lS'22.-Com a rubrica de
PROVISÃ.O DE 18 DE 'OVEMBIlO.
Sua i\lngestalte Impcrial. -~larlim Fl'ancisco Ril\Iallu~cripto aulhcnlico,
beiro de Al~dl'ndn, "":"'Extraltida do Li'D, 7" de ReMartim Fl'anuisco Hibeiro de Andl'acla, ele. Fa- gisto de Decretos dos annos de 182] a A /lI'il de 1825
ço saber á Junta da Fa1.enda Publicu ela J)rol'in-. a {l, 43.
cia do Ccarú, que, sendo pre.seule aSna illagesDECRETO DE 19 DE NOVEMBnO.
tade o Imeerad(ill' a conta da mesma Junln, de 7
de Outubrõ de 18~20, acompanl,ada cln reluções
l\f3nu cripto uuthcnl-ieo.
de ornamentos cle nllmel'O I a j, Jos Vigarios tias.
Tendo- e de celebrar a minha coroação e saFrcguezias, que tem urgentc llecessidade delles
gração, corno Imperador do Bl'azil e Perpetuo
pnrn o exercido do Culto DÍlino: foi o me mo
Augmto Senhor sel'vitlo resoll'er que, á vista rIa Defensor por unanime acclamação dos pOI'OS, e
relação do Thcsoureiro da Capella Impel'ial, jun- sendo de absolula necessidade razerem-se as desta por copia assignada pelo Contadqr Geral res- pezas necessnrins para estc solcmne acto: sou sel'pectivo e com immelliato conhecimento elas pre- 'Vida que, pelo 1'hesouro Publico, se entreguem a
cisões das rereridas Igrcjn', mande apromptar os Placido Antunio P 'I'eira de Abreu as quantias que
parnmantos ab:olutamente intlispen -avei', e, ii por elle f'ôrem pedielas, ;. vista elas competentes
proporção que a rendas publicas lhe fôrem per- conta legali adas, como he de estilo, e da mesma r6rma ús outra~ pessoas enl:al'regadas da
mitlindo, continue a manda-los razer"até se preencher os maJ"{'aclos na ret'eridu relação, O que a promptificaçãd de ,'ar!os objectos para o menciome ma Jllnla assim cumprirá, Antonio José Gon- nado acto, apresentando todos as Sl,las contas com
as formalidades pl'eci!t'\s, pára serem abonadas
ç.ahe~ Villcla a fez no TIio de Janeiro, em IS de
'o"embro de 18'2~, -l\larcellino Antonio de ao Thesoureiro 1\161' do mesmo Thesouro as quanSouza a fez escrC'"er. - Martim Fraccisco Ribei- tia's, que, na sobredita conformidade, fôr €nt egan-

ANNO DE 1822_
do. 'nIartim Fl'ancisco Ribeiro de Ano:h-ad a , etc.
Palacio do Rio ele Janeiro, em 19 de Noyembro
de 1822. - Com a rubrica de Sua Mage 'tade Imperial. -Martim Francisco Ribeiro de Andrada.
-Extraltido do Liv, 7° de Reg. de Decretos dos
annos de 18~H li.A bril de 1825, a fl, '~2 V.
DEORETO DE

,1.9

DE ríOVElUllRO.

lIIaullscripto 9utheutico,

Itido do Liv. ,oede Rr.g. de Decretos dos a71710S de
18~1 a Abril de 1825, afl. lj3 v.

20

,0

PRons.io

Martim Franci'co Ribeiro de Andrada, elc.,
ol'dene ao Thcsonreiro i"lór deIle faça entregar ao
Ouriyes da minha casa, Franci 'co Gomes da Sil·
va, a quantidade de 001'0 que fôl' preciso para
factura da Corôa Imp~ria I, Sceptl'o e outros objectos por mim c1elerminados, apresentando o sobredilo Francisco Gomes a competente conta do
ouro que tiver di. pendido, para ser levado em conta ao Thesourciro da Casa da l\loeda. Palacio do
Rio de Janeiro, em 19de Novembro de 1822,Com a rubrica de Sua l\iag'estade Impe~iaJ.. Martim Francisco Ribeiro de Andrada.·- Extra·

DECRETO DE

Publico, cm quanto se achar encarregado das sobreditas commissôes. Martim Francisco Ribeiro
de AndraJa, etc. Palacio do Rio de Janeiro, 20
de oyembro de 1822, 1° da Independencia e
do Imperio, - Com a rubrica de Sue l't1agestade
Impel'Íal. - José Bonifacio de Anrlrada e Silva. - Extl'ahida do Liv.
de Reg. de Decretos dos
an710S de J 821 á A úl'il de 1825, a fl. 44 v.

DE NOVEMBRO.

Manuscl'ipto authentico.

Havendo altenção ao zelo e patriotismo com
que Anlonio Manoel Corrêa da Camara exerce o
lugar de Consul (.) e Agente Polilico deste Imperio em Buenos AYl'es; e não 'endo suffieiente
o ordenado annual ql1e, como Consul, lhe compele d~ 600;tj) rs., tanto para a sua deceote su bsistencia e tratamento, em quanlo se não fixarem
os emolumentos do Consulado, como para oca·
bal desempenho das outras imp,ortantes ·~ommis
sôes do seniço n:lCional com que partio desta CÔI'te: hei por bem conceder-lhe mais 600W rs, sobre o ordenado que já lhe foi estabelecido, que
lhe seri:õ pagos da mesma fórma pelo Thesouro

"

(') Sobre estes lugares confe,'idos á estr,ng-eiros não
n3111l'alisadJs, e seus tlireitns, "ide o aviso seguinle:

Aviso de :; do Dezembro de ISI 6.
El- Rei meu Stnhor, tendo prcvisto que alguns estr,n"eiros nãu natur,üsados, que se achiio presentemente cm·
pregadlls no seu re,l serviço.. ?ns lugares de Consules e .Visconsult,g nas Cidades mal"ll.mas da Europa e AlI1el"lca,
poder:\õ pretende~ ~oz'r nas Alfandegas do ~eino nido
da reduccão de dlrellos de entn.da, ~stabelecl(la pc10 decreto de ; I de Julho de IS08, , favor do commercio e
navegaçii" nacionae" foi servido ordenar-~e q~e_ prevenis'l: ao Conselho d, Fazenda, de que a dlspo..çao do
mencionadu dl:crcto não se deve entender extcnsiva aos
cstran"'eirus não natura lisa dos, que ora SCI"\'enl c 110 rutmn servirem os I'eft:ridos lugares, porém restl'icta aos
vnssallos portuguezes- as,im nascidos, uu a "quellc:s estrangeiros que houverem obtido cart, de naturalisação. que
V. S, fará pres,:ute no mesmo Cnnselho para ma Intel·
ligencia, e para que o faça co.nstar nas Alfandegas e
mais Estacões da sna co:npetencla, que se acharem encarreiradas' ria execução do sobredito decretu, Oeos guarde a V. S. Paço, :; de OlJLembro de 1816. - Marqnez de
Aguiar. - S". Antonio José da França e Horta. - AchaSe II fl, \4-0 do Liv, I- ck Re.,. do Conselho do. Fazenda.

DE

20

DE NOVm.rnRO.

1>bnuscriplO authentico.

l\lartim Francisco Riheiro de Andr:lda, etc.
Faço sabet' á Junta da Fazenda da Provincia de
Goyaz, que o mesmo Augusto Senhor houye por
bem determinar, atlendenJo ii repre entação que
lhe foi presente do Commi .al'io Geral da Bulia
da Santa Cruzada, nesta Côrte, na qual expunha os inconvenientes qlle se segnião ii prompta
expedição e despezas da mesma BIll la, de se a~har
privado de receher oS respectil'os rendimentos,
ora arrecadados nos cofres de todas as Juntas de
Fazenda de 'te Imperio, a requerinlento do Commissaria seu antecessor, e para cujo fim se lhe
ha"ia expedido provisão em data ue
de Novembro dc 1818, acolllpanlHlda de outra do Tribunal da Junta da mesma Bulia, de 18 de Julho do referido anno, para inleJligencia do que
se providenciaya sohre a melhor e mais exacta arrecadação do seu rendimento, qne infallivelmente e com toda a bre"idade ellYie a me ma Junta
ao dito TheslJUL'o Publico tudo quanto tiver arrecadado daquelle rendimento, na conformidade
da precitada proYisão, liquido das re pectivas
despezas da arrecadação, acompanhando huma
conta COI'rellte exaeta que mostre c1assificadamente quem fez a entrega, e o anno a que pertence,
quaes as despezas feitas, etc,; de maneira que se
po sa conhecer claramente o e tado desla arrecadação, para ti "ista de tudo se poder enl'iar ao
dilo Commis.ario Geral o que até o pre,;ente se
tem arrecadado, e continuar-se depois por aquella repartição, na fórma do seu regimento, a, admini tração er.onomica da mesma renda; cessando pOt' esta razão, por parte da mesma Junta, a
arrecadaçãO e mais encar'go ordenado, e remettendo igualmente a conta circunstanciada do que
se tem prol'idenciado sobrp. o mais que e determinou naquella pro"isão, O que ludo se lhe participa para sua intclligencia e devida execução,
quanto antes, e sem duyida alguma, como nesta
se rhe ordena. Narcizo Antonio da Rncha Soares
a fez no Rio de Janeiro, 20 de ovembro de
1822.-João José Rodrigues Varéiro a fez escreyer. -\\1 arlim Francisco Ribeiro de Andrada.

I'

-Acha-se a fl. 150 v. do Livro, de Provisões ãa.
segunda Repartição do Thesouro Nacional.

?

PORT AnIA. DE

21 DR NOVEMBRO.

Manuscripto autbentico.

Tendo representado o Governo PI'o"isorio da
Provincia de Santa Catharina, que requerêra,

r
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pela l\Iesa do Desembargo do Paço, a facultlade
,de conceder esmarias aos Cilsaes que residem na
dita Provincia, e 3S mais pesSOas que estiverem
em oircu nstancias de fa9.llr estabelecimeptos rtll'acs;
manda Sua Magestade lmperial~ pela 8ecI'ctal'ia
de Estado dos Negocios do lmperio, anendendo
aos justos motivos cm que se funda aqueJla representação, que, pela ..eferida Mesa, se poncedão
as sesrnarias de que trata o mencionado Governo,
e que seraõ de (~Iegoas, para o que !'arit expedi)'
os despachos necessarios, Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de r overnbro de 1822. - ,I o,é Bonifacio de Andrada e Sil va. - Acha-se d {l. 10 V.
do Lip. I ' (te Reg. da llIesa do Desembargo do Paço,
dçpois da 171dependencia dI> Impel'ia.
PORT A.nIA DE

22

~mp.

DE NOVEMBRO.

aVl\lso,

Tendo o Consu\ da Prnssia, e os Vicc-Conslllt!s de EJol1alllJa, Dil\amarca, Hamburgo, e
o d!l;, Cidurles Anseaticas de Lllbeck e Bremen
<lprescntado hu ma nota, requerendo sel'em ou \'idos pOl' .Oepuladfls, escolhido d'enlre os negociantes de suas respecli vas nações, na revisão da
palita d'AI!'andega, a que se mandou proceder
p la repartição da Fazl\nda, a requ~sição do Cnnsul Geral çle Jng'laterra, Manda Sua Magestade
1m pcrial, pela Secretaria de Estado dos Negocios
Estrangeiros, remeUer a mesma nota ao i\linistI'O e SeCr(llal'iQ de e taçlo dos N~gocjos da Fazen dn, a quel\l fôra commettido este negocio,
a fim ne fi ue, examinando se aos ditos Cousules e Vice-Consules pertence terem a interfereocia quc des,opo, dê a este l'espl\ito a decisão conveniente. Paçfl, 22 de Novembro de 182~.
José Donifacio d,e Andrada e Siha.
PROVIS.A.Õ lIli

2h

DE NOVE~mJlO.

Moon 'cripto authcotic o.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, etc.
Fae ~ahel' a Junta da Fazeuda da Pl'ovincia de
Mi;13S Geraes, que o mesmo âugu.. to Senhor hou:vc por ber\) detel'minar, em pOl'taria da data dest<\, ao Juiz de Fóra da Campanha do Rio Vel'Cle,
que re01etlesse, sem perda de teropo, ii mesma
Junta todo o 1)I'oaucto que houver no cofres cias
rcndÇlS pertencente á Sua Mage tade a Rainha de
Portugal, continuan<;lo o mesmo no principio de
cada anno, par'a ser applicada esta l'cod.a pl'ivati1'ampotc ii compra dos diamantes ex,lrahidos
das 1,11 ra rarticulare, como na me Ola chita se
pal·ticipou á Junta da Extracção Diamantina. E
por ~antf) se ordena á meSma Jl1n~a da Fazel)da ,
que além. da. eon ignação annual rle 120:000:t!;
rs. com qlle se a siste ú dita eXlracção, seja enviaria a so01ma que receher das rendas tia RaiDIla para s r applicada ú compra dos rel'el'idos diamanlps como ne ta e declara. O qlle assim tera
entendido e cumprirA sem duvida alguma.
arcizo Anton'Q da R.ocba SOílJ'e a fez, no Rio de
J aoeiro, ~4 de Dezembro de 1822, - João José

Rodrigues Vareiro a fez escrevei'. -i\lartim J!'.'ancisco Ribeiro de Andrada, -A {l, 27 v. a 28 do
Liv. 7 de Provisões da ,legulIda Repa7'tição do TheSOIU'O.

PORTARIA DE

25

DE NOVEMllRO.

"I1aouscrip to aulhen tico,

Desejando Sua l\lagcstade o Imperador promover a imtrucção publica, e lembrando-se de que
no Arsenal do Exercito se poderá estabelecer huma e~cola das primeiras letras, onde os operarios das iii versas omcinas, com facilidade e com·
modo, poderáõ obter acruella pl'evia instl'Ucção:
manda, pela Secretaria de Estado dos Negocios
da Guerra, participar á Junta ela Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundiçõe , que lem
encarregado a"o M.njol' Jos,é dos Santos e Oliveira
o estabelecimento de huma escola de primeiras
letras dentro do Arsen<ll, para os opr.rari9s que
neees~itarem destes ruuimentos, a /iro de que a
Junta lhe pre te para tal fim os auxilios que fôrem
mister. Paço, em 25 de N oyeOlbro de 1822.João Vieira de Carvalho. - Acha-se a {l. 149 v.
do Liv. L~o de Reg. de Portarias â Junta )'c/erida,
RESOLUÇÃO DE

26

DE I'íOVEi\fllRO.

l\Iannscripto authentico.

Por portaria' de ,! 5 de Fevereiro do corrente
anno, se ordenou ao Conselho da Fazenda que
consultasse sobre o refJuerimento de José Vl\rissimo dos Santos, em qne pedia se regulassem na
Chancellal'ia ~lór os novos direitos do omeio de
Escrivão da Physicatura Mór do fieino, de cuja
serventia vitalicia obtivera mercê, pelos que tem
pago da sen-entia annual, perdoando-se-lhe os
do tempo que eervio sem provimento, em aUenção a não ter ordenado certo, e haver diminuido muito o rendimentc do omcio desde que se
proclamou a Constituição nesta Côrte. Foi annexa a e te reqlleriral:mto huma informação do ChanceIler Mór, dizendo, que a dispensa dos interpolados depende de gl'aça especial do Imperante;
que, se os reditos do officio tem decahirl0, cumpre a,) Sl'perintendcnte dos Novos Direitos, em
observancia dos decretos de 8 de l\larço e 27 de
Abril de ) 799, fazer oova lotação proporcionada
,1S circuostaJllcias. O Con,<;e1ho mandlilU informar
o Superintendente, e e 'te responden que não
lhe he permiLliJo reduzir os direitos sem que a
parte lho reqneira; e, quanLo a dizer o Chancellel1 , que póde o supplicaJ)~e por graça seI' dispeBsado de pagar os interpolados, o regimento o
prohibe expre~ amente, e _,ó permitte que, dimiflt;lindo o rendimento do oilicio., se proceda li nova lotação, e po - ella ejã0 pagos os interpolados
desde a époea da diminuição. O 'Procurarlor da
l!'azen~a respondeu que, sendo manifesta a decadeocia tio oilleio., deve pl'OCedfH'-Se fegalmente
iI nOla lotação, Pal'cce ao Con elho (conformando· e com o Superintendente) o mesmo que ao
Procuradol' da Fazenda, pois qlle, sendo certo
e nptorio t.er climinuido o rendimento deste om·

{

ANNO DE

,

eio, deve prooedell-se legalmente ii no"a lotação
para pagar, nã@ só os direitos da serventia vitalicia, mas os que deve de interpolados pelo tampo que tem sef'vido como ímpios serventuario;
imputando o supplicante a ú qualquer prejuízo
que tenha soErido com a demora, pois podia tel'
recorrido ao Superintendente, pedindo-lhe a reducção; teudo do seu deferimento o competente
recurso para aqufll1e Tribunal; e que sobre a graça que supplica da isenção do interporIa dos ,
srrpposlo seja vedada pelo regimento, Sua ~Iages
tade Imperial dctel'minará o que lhe approuver.
Rosolll(1do.-Como parece ao Const'lho; e quauto á isen~ão uos interpolados, não !la qlJe deferir. Paço, 26 de Novemhro de 1822. - Com a
rubrica de Sua !\'I.agestade Imperial. ;-l.\lartim
Francisco Ribeiro rle Audrada. -Acha-se no ATchir;o do Thesoul'o Nacional.
D.ECf\ETO DE ~@ DE NOVElImno.

Coll. B,·,z.

Sendo-me presente o grande numer'o de réos
illcursos em pena ultima, que ha largo tempo
se achão prezos nas caclêas desta Côrte e Impel'ÍO, soffrendo a mi eda, privações e horrores insepara veis de tão des1},'açada situação; e attendendo a que muito se alteraria a devida proporção entre as penas e os crimes, se, depois de tantos sofft'imentos, esses mi~eraveis houvessem ainda de expiar os seus delictos com a morte, quando esta, pelo e;rande lapso do tempo, e pelos tormentos já s'oifridos, em vez de produzir' O saudavel honor do delicto, mai moveria a piedade pela lamenta vel sorte dos réo : hei por bem, por
etreito da minha imperial commiserarão, e por
quel'er fazer até aos desgraçados participantes da
geral alegria e appla'Uso~ dos faustis imos dias da
minha imp_criltl acclamação e coroação, perdoar
a pena de morte natural á todo ne!la incmsas,
que se acharem prezos nas cadêas desta Cidade
e Imperio, contando, nos referf'dos fali tissimos
dias, :3 ou mais annos de prizão, para lhes ser
commutacla cm as immecliatas que forem ju tas,
á vista dos autos e merecimento das suas respectivas culpas. O Conde Regeclor da Casa da Supplicação, os Govllrnadores das Relações da Bahia,
Pernambuco e Maranhão, e os Presidentes das
Junta de Justiça, estabelecidas em algumas Províncias, o renhão assim entendido e facão executar. Paço, em 26 de Noyembro de 18~2. -Gom
a rubrica de Sua lHagestade Imperia\. -Caetano
Pinto dc Miranda Montenegro.
DECRETO DE

26

DE NOVEMBRO.

CoI!. Braz.

Sendo-m,ç presente qlJe huma grande parte dos
prezos das Carlê-as desla Côrte e Imperio he formada de réos vindos de Portugal, para serem
remettidos em degredo para os Estados da Inma
e. Costa~ d' Arrica, e que, por falta de transportes
e: por.outros motivos que teoi occorrido, taJ1~o

822r

estes, como outros sentenciados aqui nas mesmas penas, não tem podido snr en viados aos seus
destinos, e por isso se ccrn en'ão nctidos nas pN~
zõcs, obrigado a passarem largo tempo de necessidacles c affiições, sem "erem correr o tempo
marcado para a expia~o dos eus crimes; c, attendendo a. que, 11elos ofi'rimentos que e perimentão estes desgraçados com a prÍ\'ação da sua
liberdade natural cm lão lastimosa situa~ão, vem
a recahir sobre elle huma pena mais affiictiva e
maior do que aquella que lhes foi imposta: hei
por bem, por etreitos ria minha imperial commi-:
seração, e por querer que esles réos, pelo allivio
de suas penas, participem tambem da geral alegria e applausos dos fausti simos dias rln minha
imperial acclamação e coroação, que a lodos os
condemnados a degredo para a Jbdia ou Ardca,
e detidos nas cad'\as 00 ootra prizões desta Côr·
te e Imperio, nos rerel'itlos fuusti -imo - dia, ejão comml1tados os scus degredos em trabalhos
dos AI'scoaes, Fortalezas c Obras Publicas, pelo
tempo que parecer de justiça e 'le equidaoe, teu....
do-se em consideração a qualidade do crime, o
numero de annos em que farão entenciados, e o
tempo que estiverão prezas; f-azcnoo-se as commutações aos que não tivercm proces os, á vista das guias, e realisando-se, quanto ás mulheres,
ou no sen'iço dos ho pilae , ou em degredo para o Jugare tleste Imperio do Brazil mai carecidos
de povoação. O Conde Regedor da Ca a da Supplicação, os Governadores das Relaçõe da Bahia, Pernambuco e Maranhão, e os IJr·sidentes
fias Juntas de Justiça e tabeleciL!as cm algumas
Províncias, o teo hão assim entendido e ração execotar. Paço, em 26 de oyembro de 1822.Com a rubrica de Sua i\lagestade Imperial.Caetano Pinto de liranda lon tenegro.
POR·.rAnu DE

26

D.E NOVEM.Bno.

l\1anuscripto auLhentico.

Con tando á Sua lage tade Imperial que, na
Caneta ingleza de Guerra Conwa:r, sahirâo para
Inglaterra, a 25 do corrente mez, em passaporte da Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, tres pas. ageiros hespanhóe e hum inglez,
valendo-se o ditos pa sageiros do especioso pretexto de e tarcm ja munido com passapode das
autoridades da sua nação; o que não dc\c tle modo algum servir de fundamento para não soll1citarem, no paiz ('m qlle se achão, o indispensavel pa sapol'te qtJe lhes franqu~e a livre sahida
delle, como he pratica conslante em todos os
paizes poliziatlos, e por er e te o meio de evitaI' abu os e fraudes: manlla Sua Mage tade Imperial, pela referida Secretaria Lle E "tado dos e..
gocios Estrangeiros, recommeodar mui po ili amente ao Coronel Go,'cl'Oador da Fortaleza de
ViUegagnon que dê as nece sarias provielenctas
para que o officÍ3es encarregados do regi to dOi
porto não deixem sallil' pessoa alguma nacio(ta
ou estrangeira, seja em embarcação de guel'. a Oll
merCante, sem apre entarem passaporte ou por.
taria da Secretal'ia de Estado a que pel·tencer a.
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sua expedição, com a unica excepção das pessoas
da equipagem de taes navios, não obstando aos
passageiros estrangeiros o apresentarem passaporte ou certificados de seus respectivos Consules, pois estes só servem para poderem ter ingresso no terl'Ítol'Ío da sua nação, e nunca para podel'cm sahir do territorio alheio, a cujas autoridades e policia estão sugeiLos, Paço, 26 dc
Novembro ele 1822. -José Bonifacio de Andrada
e Silva. - A c/la-se no Diario do Governo n. 12
de 16 de Janeil-o de 1825, sob,'e al,tigos de olficios.
pnoVISAõ

DE

27

DE NOVEMBRO.

Manuscripto authebtico.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, etc.
Faço saber ú Junta da Fazenda da Provincia de
Goyaz, que, sendo presente ao mesmo Augusto
Senl101' sua infol'D'wção, de 22 de AS'osto do corrente anno, dada a respeito da representação do
Governo ProvisQl'io dessa Provincia, de L~ de
~laio do mesmo anno, sobre a incompetencia da
nomeação para o lugar interino de Procurador
dos Feitos da Corôa c Fa7.cnda, feita pela mesma Junta; e, tendo-se ouvido aos Procuradores
Fiscaes sobrc este objecto, hoU"e por bem nHlndar declarar {) sobredita Junta, que a nomeação
de PI'ocurador da Corôa e Fa:tenda, dcve pel'tenceI' ao Go"crno Provisorio, por ter este succedido ao GQvemador da Provincia, a quem competia a nomeação daqllelle lugar, como se declarou em portaria de 5 dc Outubro de 1814, expedida ao ex·Governador ~lanoel Ibna.;io de Sampaio, e quc por tanto deverá subsistir no cxercicio do mesmo cmprego o actual nomcauo pelo
dito Governo, O que se I he participa para sua
intelligencia c devido cumpl'imento, Anaeleto Venancio Valdetaro a fez no Rio de Janeiro, em 27 de
Novembro .de 1822, - João José Rodl'igues Vareiro a fez esC\:ever. - Martim Francisco lliheiro
de Andrada. - A (l. ) 7 do Liv. 7 de P"ovisões da
segunda Repartiçüo do Tltesouro Nacional.
PUOVISAÕ

DE

28

DE

'Kovmmno.

Manuscripto :lllthentico.

Martim J!'I'allci co ·Ribeiro de Andrada, etc,
F.aço saber !t Junta da Fazenda da Provincia de
S. Paulo, que, havendo-se-lhe participado, em
pro"i ão de 25 de JUllho de 1819, pelas razões
nelta pondel'adas, que ficasse entre outras providencias a cargo do Coronel l\lanoel Rodrigues
Jordão o recebimento da rellda do caminho de
Santos ao ClIbalão, do caminho Je Lorena e
o da Ca a Doada, "ellcendo 6 por cento de todas
as quantia que arrecadasse dos ditos:3 ramos: hou'Ve o mesmo Augusto Senhor por bem determinaI' que fiquem ces ando immediatamente ao rece-.
bimento desta os ditos 6 por cento que tem o
mencionado Coronel pela arrecadação da renda
dos ditos caminho de Santos ao Cubatão, edode
Lorena; I'i lo que ora se conhece não haver mo·
tiro fundado para se pagar aquelles () por cllnto

pela mesma arrecadação, continuando poré~ só·
me.nte a percebê-los pelo do rendimento da Casa
Doada em quanto se não tomão ulteriores medidas, ficando a mesma Junta na iotelligencia de
tiue farú recolher em cofre particular as sobreditas rendas que até agora recebia o dito Coronel,
com a entrega que elle de"e fazer logo do existente, á vista de documentos legaes das despezas
feitas à custa dos ditos rendimentos, e isto a fim
de poder a mesma Junta com elJes acudir ii :despeza daquelles caminhos, depoi do necessal'io
exame e approvaçãe das respectivas fcrias, como
lhe cumpre, e POI' tan to sllpprimidas todas as despezas cC'm Thesoureiros, Escrivães e mais eucarregados, por parte do sobredito Coronel, naquel·
las arrecadações, como se lhe havia incumbido
na supracitada prC"'isão; a qual, com tudo, ficará em seu vigor no mais que se prescI'eveu, e de
que deverú a mesma J unta dar conta, para o The·
SOUl'O saber do resultado do que nella se ordena,
como do estado desta deliberação. O que tuJo terá entendido a mesma Junta, c cumprirá sem duvida alguma como nesta se declara. Anacleto Venaneio Valdetaro a fez. Rio de Janeiro, 28 de
Novembro de 1822. - João José Rodrigues Vareiro a fez escreveI'. - Martim Francisco Ribeiro
de A ndrada. - A {l. 18 v, do Liv. 7 de Provisões
da segunda Repartição do Thesouro Nacional.
PROVISAÕ DE

28

DE NOVEi\fBRO.

Manuscripto authentico.

'l\Iartim Francisco Ribeiro de Andrada, etc.
Faco saber ú Junta da Fazenda Publica da Pro,'i~cia do Maranhão, que, tendo-se-Ihe ordenado, por provisão de 19 de Novembro de 1818,
em re olução da representação d(l Commissat'io
Geral da BulIa de Santa Cruzada nesta Côrte,. de
50 de Setembro do mesmo anno, que a Junta
concorresse da sna pal'te em tudo quanto respeitasse ás pl'twidencias mencionadas na provis~o
daquelle Trib1ll1ótl, dil'igida ao Commissario Subtielegado da Prelazia de Goyaz, de 19 de Julho
do referido anno, que acompanhava por copia,
servindo-lhe a mesma de regra para os casos especificados nelta: houve Sua ~iagestbde o Imperador por bem novamente ordenar qUtl a Junta
remetta todas as som mas que tiver aITecadado,
pel'tencenle àqnelle Commissariado, dednzidas
as despezas feitas com a sua arrecadação, acompanhadas Ile huma conta circunstanciada, O que
assim cumpril'á a mesma Junta, Antonio José
Gonçalves Villela a fez no Uio de Janeiro, em 28
de Novembro dll 1822, - ~larcellino Antunio de
Souza a fez escrever. - Martim Francisco Ribeiro de Aodrada.-Extrahida do Lili, ele Reg, de
Ordens expedidas ti .Junta da Fazenda elo 111w'an/ulo,
a (l. 16v,
DEcnETO DE

29

DE

~OVEMnRo.

Coll. Braz.

Representando-me o Crinse1l1O interino do GoTemo da Provincia da Bahia o embaraço e-estag-

1
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Dação em que se achão os negocias da justiça ,daqueIla Provincia, pela falta de recnrso para a Relação do Districto, em c.onsequ ncia da occupação da Cidade pelas tropas de Portugal: hei por
bem que, durante o referido imperlimento, as
appellações e ~ggl'avos e outros quaesquer recur50:1 judiciaes,
que de,'erião interpôr-se para
aquella Relação, sejão iuterpostos immerliataroeóte para a Casíl da SuppI icação ele .la Côrte,
aonde selláõ cl~eididflS. O Conde Regedor da mesma Casa e o sobredito Conselho in terino o ten hão
as~im entendido e fação executar. Paço, pm 29
de Novembro de J 8~2. - Com a rubrica de Sua
l\lagestade Imperial. -Caetano Pinto de i\Iirallda
lUonte.negro.
.
p'ORT ARIA DE

29

DE l'lOVmmRO.

Manuscripro anlbentico.
I

l\laJlda I,Sua l\lageslade Imperial, pela Secretaria de' Estado d s N eg,oeios da Fazemda, que o
Desembargadol' do:Paçp Juiz tl' 11 Ifandl}ga faça intimar ao lnterpetre haj.l de. simplesmen te tradu(l;ir os cockets, Iil nqo continue no p.rocedimento
de fiscalisar os direitos d' AJfandega, em quanto
o mesmo Augusto Senhol' não mandar o contrario. Paço, 29 de Noyembro de J 822 • ..., Martim
.Francisoo Ribeiro de Aindrada. -Acha-se a fl· 77
do Liv. J Q de Reg. das Ordens expedidas ri A lfandega.
DECRETO DE

1

DE DEZEMBRO.

ColI.,Braz.

Havendo sid.o proclamada com a maior espontaneidade dos povos a Independencia politica d'o
.:Brazil, e a sua elcvação á cathegoria de Imperio
pela minba solemne acclamação, sagração e coroação, como seu Impel'adór Constitucional e Defensor Perpetuo: hei por bem ordenar" que a CoJ'ôa Real (Iue se acha sobreposta no escudo das a\'IDas, e tabelecido pelo meu imperial decreto de
.J 8 de Setembro do ':Ol'l'ente ann01 seja sl,lbstituida pela üorôa Imperial, que lhe compete, a fim
.de corresponder <ia grito sublime c glorio o em
.que se acha constituido este rico e vasto Continente. José Bonil'acio de Andrada e Silva, etc.
Pa~o, em J o ele O'ezembro de 1822, 1° da Illelepenelencía e do Imperio. - Com a rnbrica de Sua
l\lagestade Imperial. - José Bonifacio de AOoCh'ada e Silva.
DECRETO

DE

1

DE DEZEMBRO.

Coll. Braz. .

Tendo eu, por occasião da revolta da Di vi ão
'Portugueza nesta Côrte, em Janeiro do anno-pro'ximo passado, requerido SOCCOI'l'O de tropas II leal
Provincia de S. Paulo; e, havendo então descido
"Voluntariamofnte muitos do principaes cidâdiios
da mesma, que, deixando suas casas e familias,
se reunirão com a maior promptidão c patriotismo em .hom corpo de avalleria, com o nobl'e
fim de guardarem 'e defenderem a minha angusta
-pes a, t;.ão sacrilegamente ameaçada por aquella
TOMO 111.
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desenfreada soldadesca; e, atteodendo eu outl'osim aos ardent~s e puros desejos que, de-de cntão até hoje, me tem mostrado esse honrados
Paulistas de quererem continuar cm tão honroso
seryiço, pedilldo-me que, I achando-se o mesmo
corpo muito augmentado com outros fieis cidadãos
desta e outras Provincia', do Imperio, que se lhe
tem reunido com igual enthu,sia mo, eu lhes faria grande mercê se lhes désse huma organi ação
permanen te e regular como as dos outros corpos
do exercito: 11ei por bem, pOl' todos e tes motivos e para memorisar o amor o fidelidade ii minha a.grada pessoa de tão briosa porção dos meus
subditos, e outro sim para lhes dar mai huma
-demon tração do apreço que me merecem o serl'iças dos cidadãos que já se tem reunido em torno de mim, e dos que se llouverem de rcunir para o futmo, organisar1de todos elLes hum corpo
regular/-de cavallcria, com a denominação deGuarda de Honra da minha imperial pe soaaElmiltind-o deste modo no Impedo do Urazil huroa nova tropa, cuja utilioarle tem siuo jú as as
reconhecida na principaes l\lonarchias da Europa, onde semelhantes corpos tem sido cl'eados,
protegidos e honrados por seus Augu tos Imperantes; e, para pôr em eITeito a sua organi ação
regular, ordeno que este corpo fique c tabelecido, regulado e campo to da maneira seguinte:
1. A Imperial Gual'da de Honra serll, pOl' ora,
composta de :5 E-quadrões: J desta Pro"incia do
Rio de Janeiro, outro ela de S. Paulo, outro da
de Minas Geraes; podendo pal'a o futuro angmentar-se q." Esquadrão, e todos se fOl'marúõ de
duas Companhias cada llUm.
2. O E lado Maior elo corpo se comporá do
1'0 Commandante, de hum 2° C.ommandante,.
1 Sargento Mór, Quartel !\le tre, Secretario, Capellão, Cirurgião l\Iór, e J Trombeta Mór,
. 3. O Estado !Haior de cada hum uos E quadrões se comporá de 1 Commandante o de I Ajudante dI> dito. Tel'ú cada Companhia 1 Capitão,
1 TcnerHe, Alferes, Sargento, FUJ'l'iel, Porta Estandarte, 8 Cabos de Esquadra, J Trombeta oe 60
Soldados .
q. O Es uaurão de S. Paulo fará a sua reunião na Villa de Taubate, por' ser pon o central
daquella Comarca e mais prox.íma a esta Capilal;
e o rio Minas Geraes farú pelas mesmas razões o
Sl'.u ponto de reunião em a V'illa de S, João de
EI-Rei, quando 05 re. pecti VOo Commandante assim c exigirem, teodo em ,'i ta a commodidade
do soldado, 4 Vczes no anno para e exercitarem, em cujos exel'cicios se demorarúõ 4 dias
-por cada vez.
.
5. O corpo se ajuntarú todas as vozos que fôr
llreciso ao servi. o ilo E~taelo, ou quando eu bouvel' por bem a sim o determinar, além da red ta
geral, e da compal'encia il'\llispcnsa\ cI de todo o
corpo nesta Côrté no glorio O allnil'or ario da
minha Acclam:lção P. Indepenelencia do Impcrio .•
AquelJes quo deixarem dê comi areccl', em ju to
moti 1'0, seráõ expulsos, e nunca mais. erl,õ admiltidos,
6. O Esquadrão do Rio de Janeiro, a qualquer indicio de se achar ameaçada a tl'anquilli-
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dade publica, CODcorrerá, ",e Paço'em qu~ eu re~ dOi mesma' dragona á esquerda. o~ COl'nneis u. •
sidir para receber as min.has imperiaes ordens.
~áo aa suO! dragona direita de buma covôa impe~
'J. O Estado, Maior do eo~'po ~eve ter o seu ria! pai' cima da:.'! fetr,as 1. G. R, bordaàas.de pJ.la~
Quartel na CÔllte. Tudo o ql!le peJ'tence a cada ta; é o Commanclante d,e duas, humá. em éada
hum dos Esquadrões deve estar aquarl;elado na dragona: cam as mesmas letras~ ,
ua respectiva PrQ\\incia. 1 Ao CommaçlClallte' do
1 Q. Os Offieiaes e os Soldados. da (}ualfcla de
córpo pertenoe marcae os Di trictos das Cempa- Honra Dão, teráõ patentes, IDas decreto de DOhias, e o C,emmandante Ajudante de'cada hum meação.
dos E quadr@es re~idirá: no centro das doas Com1'J. Gozarúõ ele tóuas as bonllas, privilegios,
.panhias, quanto mI' pOS i vel.
iseDções e fraulJuezas cotleedidas. aos Omciaes da
8, Todo aquelles OLI;iciaes que entrarem para primeira linha, além, dos que eu houver por bem
a Guarda de Honra ficão de lig.ados dos corpos'a conceder-lhes.
J
,
que pertencião, e sem direito a accesse nos mes18. Todos os Omeiaes da Gyarda cle Honra
IDQ.S corpos; liX!as, deJ!lois de senirem ti annos
poderáõ entrar Da Sa~a do Dece[.
na Guarda de Honra, poderáõ requerer a sÍla re19. A Guarda de Honra terú prececileJllCia so{erma no posto iml:J;lediato ú aqueLLes de que sa- bre todos os corpos do exercito, quando entrar
llirão uos seus corpos, continuando a senirem c:om elle~ eID grandf! parada; e tomal'ú a direita
na Guarda, e endo tlireito a accesso nella.
da linha. ficando porém entendido que nunca irá
9. O uoirorme da Guarda de Honra conti- senão quando eu -eommandar em Chefe.
.
nuará da mesma maneira que eu houve pai' bem
20. A Guard"a de Hon ra nào fará contineDcia
determinar; m~s, atrcl1uendo qlje neste corpo se senão á minha impel'Íal Pessoa, á Iroperatri7i mi:'
achão Offi.eiaes de milicias e Ordenanças com pra- nha muito amada e p-resada Esposa, e ã minha
ças de soldados, e con\'indo que gozem por isso aug'usta Familia Imperial.
de alguma clistJncção: hei por beill que todos os
21. Cada hum do E 'q11adrões da Gll-al'da de
soldados paisanos deste corpo tenhão a gradua- Honra lerá hum E tandartc da mesma côr e forção de All'eres, e os que nelle entrúrão .com pa- ma prescripta DO denreto de 1 S de Setembro protentes de Tenente para cima teráõ 05 distinctivos ximo passado, com a diJTerenç.a de ser de damasseglJintes: os Soldados Teneoles teráõ no canhão co de seda, orludo de franja de ouro, e de te~ bor,bum galão de q~larto de poLegada, os Capjl~es
dadas, pela parte debaixo das armas irnperiaes,as
hum de polegada, os Sm'gentos Mores hum de "letras I. G. H. (Imperial Guarda de H ol1ra) e pela
polegada e meia, os Ten~ntes Coroneis dons ga- parte debaixo das letras o nome da Provincia com
lões de polegada, e os CoroDeis tl'es galões de a inicial a que pel'Lencer o Esquadrão, bem como
polegada.
o numero da maneira seguinte: S. P. lo-R.
10. O Commandante da Gual'da de Honra se,;, J. 2°_i\I. G. 5°_ e assim para o futuro com os
rá hum Omcial General, e estarú immediatamen- que se fôrem reunindo.
te sug-eilo ú minha imperial pessoa. Os Com22. Finalmente, ninguem será admitlido a ser~
mandantes dos Esquadrões teráõ a graduação de ,,:ir na Guarda de Hon~'a, sem prestaT jura'mento
Coro.nel.
dfà fidelidade e inteira obediencia ao seu Impe..
11. Para esta Guarda se escolherúõ os homens
radar.
mais capa7..cs, a um cle ser respeitada e tornarOs meus Ministros e Secretarias de Estado, e
se digna das bonrosas funcções a que he destina· as autoridades, a quem competir o GonbecimeDto
da. Em'concurrencia seráõ sempre preferidos os
deste meu imperial decrelo, assim o ten hão ennaturaes do Imperio, mais abastados e patriotas, -tendido e faç~ executar eom os despaohos Dee só o merecimento dará direito a acces.so.
cessarios. Palacio do Rio de JaneÍl'o, em o Iode
12. AI) l° ,Gommandanre pertence ter bum Dezembro de 1822, Ioda Independencia e do ImTrombeta mór que instrua os Trombetas purcia- perio. - Com a rubrica de Sua l\1agestade Impe.as, e a cargo de nada hum dos Capitães ficarúõ
rial. - João Vieira d~Carvalho.
os Trombetas de suas Companhias, que deveráõ
9prender os toques da ordenança uom o TromDECRETO DE 1 D.E DEZErúBl\O.
beta mór, se o Capitão Dão tiver outro J'eGurso
mais proximo.
Coi!. Braz.
15. 05 E5tanrlartes e armamento serão dados
pela Fazenda Nacional.
Desejando eu assignalar por hum modo solem14. O Commandante deste corpo Dão tel'à ra- De e mernora,'el a époc;a d~ min ha acclamação,
culdade ue aceitar os que se apresentarem volun- sagração e Qoroação, como Imperador Constitarios, ainda que tenhão os requesitos necessa- tucional do Brazil e seu Pel'petuo Derensor, por
rio, sem m'os propôr pl'Ímeiramente, epara isso ser a mais importante para esta lHonarchia, acal'eceber parLaria da Secretaria de E ·tado dos Ne- bando de firmar a sua Independencia, represengocios da Guerra, a qual será apresentada ao tação politica, futurJ. grandeza e pro~peridade,
corpo clonde sahe o pretendente, para ser regis- macifestando-se assim ao mesmo wmpo á face
tada e cumprida; no caso de elle ser Offi.cial e~
das nações o hrio, amor e lealclade do grande po~
algum outro corpo.
"O que. me le"ou, por unanime espontaneidade,
15. Os Capitães da Imperial Guarda de Honra ao gráo sublime de seu ~ mperador Constitucio.
'lsaráõ de duas 'dl'agooas pc caxos, os Tenentes DaI; e, sendo pratica constante e justa dos Aue huma dragona de caxQs á direita, e os Alferes gust9s Imperantes, e particularmente dos'S nho..
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res Reis meus predecessores, crearnovas Ordens
de CavaHeria~ pal'a melho~ perperoarem as ép().(las mem0l1a-veis d~ seus G0Vel'nOS, e com 'e,51"ecialidadn rue meu AuguSbO Pai o Se'o'bor D. João 'VI,
Irei ue Portugal e !\.Jgarves, 'q'le, pela sua
feliz chegada !as pIngas deste Imp'edo, renov«)!I1
e.amphi011 a antiga Ordem da Tone e E pada, em
15 de MaIO de ~ l 08, e alguns annos depois creou,
no dia 6 de FeverqÍl'o _ri e 1818, em que fôra acclamado na successão da Corôa, a Ordem l\lilital'
da Conceição; por todos estes ponderusos motivos, ~ por qp.erer oqtrosim augmentar com a
minha imperial muniTIcencia os meios de l'emuneràr 05 servi,9os que me tem pJ1estndo e ibouve, rem de prestai' 05 subcLitos do lmpel'io, e os benemeritos estrangeiros que prefel1em estas distiucções honorificas a quaesquer m:tras recompensas, e tambem para poJC)l' daI' mais huma
il1'o.va da JDinha alta consider.ação e ami~aue ás
p·er.sonageDs da maior'j rarch.ia e roel'ccimentos
que f0lg,arem C(i)m este 'Jnel;l sigmal de estimaçã,o:
hei pOl' bem C' em a-Ilusã@ á posição geogralphJca
,desta, "asta e .rica região da Amedca Austrâl
,qne fárma o Imperio do Brazil, onde se acha
ii grande Constellação do Cruzeiro, e igualmeote
.em memoda do nome que teve sempre este ltnperio, desele o se,u ,descobrimen~o, de Terra de
Santa Cru'L) CI'eal' humaDova Ordem Honorifiea~
denominada-O.rdem Imperial uo C,l'lilzeil'G- a
'luaJ será .governada tC .regulada interinumente peJos arti.g0s seguintes,. que ervÍl'úõ de base aos
.estatutos g.eraes' e permanentes, I{[ue ~e hajã;o de
fazer para ,o futuro.
,J. A mim.., e aos Imperadores que me 'Succe.derem :no TroDo do Bruzil, pertence o titulo e autoridade de Grão-~1estre desta Ordem limpeda!.
2, O expediente uos negocios da Ordem he
.o(mfiadQ a hum ChaJiloolleJ', que despachará immediatamente ,'commãg'o,
5. A Ol'clero oonstará ~ 1°, de CavaH.e.iros, 'Cujo numero sel'á iIlimitado; 2°, de 200 Omciaes
effectiyos e 120 hooorarios; 3°, de Dignitarios,
dos quaes serúõ .5(;) efi'ectiTos e 1 51I0l10rarios ; 4°,
ode 8 Gl'ãos Cruzes cífecti,'os e 4 honorarios.
,4. As 116&s0as da minha Imperial FamiHa, e os
estrang~iros a quem, por sua alta jeramliia e
JIDellecímentos, eu hou vel' por bem conferir as
condecorações desta Ordem, sejão reputados SulP:ranumeroarios, e não pi'estadõ jUl'amento.
5. Os membro honorarios da Ordem, de qual-quer dos gr1tos~ não poderilõ passar ao gráo supedlOr antes ·de serem effectil'os nos antecedentes.
6. Depois reia primeira promoyão, cujas nomeações dependem da minha imperial escolha e
-justiça, nioguOOl poderá ser admHtido a Cavallei""O, sem pM'Val' -ao menos 20 an(i)(i)S de di~tincto
ser·viço militar, ci "il ou sci.entifico, excepto nos
casos de 'Serviços extrn-o:rrlinarios e relevantissiJnos~ que mereção da milt~la imperial mlllll.ficen.cenci9. di-sp-ensa nesse: a~·tigo fundamental.
'.,. Esrabelecitla I'cgularmente a Ordem; nenhum cavalleiro poderú passar a oilicial, sem;con1tnr 4.allÓOS de antiguidrue no seu gráo; para po~
der este ser promovido 11 Dignitario, de-verá ter
5 ~ nos de official; '6 'para Gl'â'Ü Cru7L:5 aonos de

Dignitario. Aos militares, porém, e tando em
campanha, cada auno de guerra lhc serú contado
por 2 de serviço ordinario pHa esre fim.
8. A insig-Gia desta Olldém sera,' para os sim..:
ples cavallcir-ds, 'buma eSbl'ella, da I'órma que mo tra o padrão que cbm este baixa, esmaltada de
bl'anco, decorada éom corôa imperial, e as enroado sobre huma corôa embiematica da folhas
de tabaco e café, esmaltada de '''arde. Terá no
centro, cm campo azul cele-te, huma cruz fOI'mada de q \} estre'lIas esmaltada de bl'al~co, e na cil'curnfeltencia deste campo, em CillClllo aZl!ll felTete.,
a legenda-lJenemerl!Jntiwn Prcemium- em OUq'O
polido. A. medalha no l'e"er50, em lugar da oruz,
terá a minha imperial effigie em ouro e campo
do 'Ill.esmo metal, com a seguinte legenda no CiTculo azul fel'reLe-Petrus f. Bmzilire Impel'ator
19. -Os Officiaes da Ordem, os Dignitarios e
Grãos Cl'llzes,usarúiji balnbem da chapa, que se obs~rYllrá .0,0 pnd.rãe, cm o n ? I , e da'fórrna abaü:o
pl'eScl'ipta,
, 9, Os Cayalleil'o"S usal'áõ da in ignia, ou Víenera enfiada em. fita alJnl celeste, atada cm huma
das casas do lado e querdo do "est~do ou fal'da
de que usarem, como se pratica nà Ordem de
Chl'isto, ()s Omciae usarúõ, a'lem disto, ua chapa 'Ou bOl'dudo no lado esquerdo do "'e lido ou
farda. Os Digoitarios, além da chapa no vestid.o
ou fart!la, tral'áõ a illlsigo'Ía pendente de li'tln larga
ao pesc0ço, FioaI01entP., os Grãil Cr1l1,es, além
d'a chapa, tr.arÚÕ ú tiracolo a-s dJandas Oll fitas laTgas de a~ul celeste com a medalha da Ordem,
10, Nas funcções solemnes 'da Ol'dem, YÍl:!lõ
todos os membros della o'rnados de manto brun'CO com cord@es e alam,ares <1e côr azul ceJe te, .e
com a insigA1a bOTllada sohre o homb,'o csquer-do, no manto, ·con{'erme as suas graduações .
J 1: Esta Ordem gozar'ú de tod,os os pri vilegios,
fóros e isenções de qu'e g~za a Ordem de C~wi tO J
no que não fôl' contrario á Coustituição do Impelio,
12. Aos Grãos Cruzes da Ordem competirá o
tratamento de Excelleocia, quando já o não tenhão pelas graduações em que estiverem; assim
como aos Djgnitarios o trataulcoto de Senhoria.
13, /ios Grãos Cruzes que {'allecerem se faráõ
as bonras fuoeraes militares que competem aos
TeJlentes Gelleraes; ao Dignitarios as dos Brigadeiros; ao' Omoiaes as dos Coroneis; e finalmcll.te., ao CavaJleiros as dos Capitãe ,E, quando "ivos, se lhes farúõ as CQntinencia militare, 0011re~pondentes ás graduações acima mencionadas,.
14. No pr.imeiro dia de Dellembro? anni "el'sarjo da minha Coroaçãn, 1Ia rerá, na Capella Imperial da Côrte, a festa da Ordem; e no mesmo
dia se publicaráõ as novas promoções .da me ma.
.A esta {'esta as i til'áõ todos.o membro da Ordem que se acharem dentro de :5 legoas da Côrte,.
15. Esta' Ol'<lem Imperial, para premio dos
.serviços dos Sens membros e para consel'vação
lo sell espdend.or e digmiia:le, terá huma dotação
propor.cionada aos seus D@bres e impol1tantes fios"
-estabeleoendo-se hum numero cerlo de tenças e
lCommelldas de di'Vcrsas lotações, 11a forma que
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deliberar a AEsembléa Legislati va do Imperio do
Brazil.
16. Todos os que fôrem promovidos aos dilferentes gráos desta Ordem, prestarúõ juramento'
Iiolemne nas mãos do Chanccller da Ordem, de
serem fieis ao Imperador e 11 Patria, de que se fará assento em hum li vro ue~tinado para este fim.
17. As nomeaçõ'es serúõ feitas por decretos,
assignados pelo Grão Mestre, e referend<ldos peiO Chancellcr da Ordem, que expedirá uepojs o
competente diploma pal'<l servir de titulo ao <lgraci<ldo, o qual terá prest<ldo previamente o juramento acima mencionado, p(1r si, ou no ca o de
legitimo impedimento, por seu bastante Procurauor, depois de obtida para isto a licença necessaria; do que tudo se fará assento, t<lnto no livro
da matricul<l, como no rever,o do diploma.
18. N<l Chancellaria da Ordem não se levará'õ
emolumentos alguns, mais do que o fe,itio e registo dos diplomas. Ficão, porém, obrigados Os
agraciados a dar huma joia qualquer, a seu ar,bitrio, para a dotação de huma caixa de Piedade,
destinada para ·mantença dos membros pobres da
Ordem, ou que, por casos fortuitos ou desgraças,
cahirem em pobréza.
19. Finalmente, todo e qualquer memhro desta Ordem que eommetter, o que Deos não pel'milta, algum crime ~ontra a honra e contra o juramento pre tado. serú expulso da Ordem, pcrder{t todos (1S fóros, privilegias e isenções, e ficará inhibido para sempre do uso da iosignia da
mesma Ordem, havendo scntença condemnaloria
pelo Juiz competente.
O Chanceller da Ol'dem Imperial do Cl'Uzeiro,
os meus Ministros e Secreta rios de Estado das differentes Repartições, e todas, as autoridades constituidas, a quem o conhecimento e execilção deste meu impcl'Íal decrcto possa pertencer, assim
o tenhão entendido e fac:áo cumprir e executar.
Palacio do llio de Janeiro, em o Iode Dezembro
de 1822, Ioda Independencia e do Imperio. Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. - José Bonifacio de Andrada e Silva,
PORTARIA DE
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Imp, avulso.

Senuo presente a Sua lUnge tade o Impcrador
a repre entação do Consul da Rus ia, Vice-Consules de Hollanda, Dinamarca, Hambmgo, e Ci. dades Hanseatica , LUDeck e Bremen, inclusa na
portaria do Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios E trangciros, cm data de 22 de Novembro ultimo, concernente a serem ouvidos por Deputados escolhidos d'entre l:egociautes das suas
respectivas naçõe , na revisão da pa~ta fi que se
mandou proceder: manda o mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negocios d
Fazenda, que o Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios' EstrangeÍl'os lhes faça constar que
não póde annuir ao requerido na sua nota: 10,
porque a factura das pautas que deve regular o
pagamento dos direitos, estabelecidos nas Alfand gas, he privativa d'e qualquer Estado, o qual

nunca póde admittir ingerenoia estrallha sem injuriar e atacar apropria Soberania.e Iodependeocia;
2
porque, não sendo os negociantes deste.Im.perio chamados nem ouvidos nas facturas dàs suas,
por paridade.de ra,z.ão não o devem sei' elles. Paço,
em 4 de Dezembro de 1822. -l\lartim Francisco
Ribeiro de Andl'ada. - Aéha·se no Diario do Gourno numel'o 12, debai:vo delw'tigos de oflicios. •
0
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DEZEMBRO.

Coi!. Braz.

Sendo milito essencial á boa auministração da
justiça na distribuição dos premios, marcar prin- .
cipios certos, que,· além do merecimento pessoa!,
possão dai' direito ás recompen'sas, estimulando
o bl'Ío militar, e tirar toda a idéa de parcialidade,
e mesmo prevenü' damnosos. eventos de circunstancias, que, sendo favoráveis a huns, são toda ia
prejudiciaes a outros: hei: pOl' bem que, d'ora em
diante, as promoções do exercito deste Impe1'Ío
do Brazil até os postos de Coronel inclusive, sejão geraes em cada huma Pi'ovincia e Arma, observando-se, para este eITeito, rigorosamente as
inclusas in trllcções, por mim approvarlas, que
com este baixão, assignadas pOl' João Vieira de
Canalho, ~o mell Conselho de Estado, Ministro
e Secretal'Ío de Estado dos Negocios da Guerra,
'5em embal'go dos regulamentos, ordens e pratica
em contrario. O Conselho Supremo M.i1itaI' o ter.ha assim entendido e faca executar com os despachos necessarios. Paço, .{~ de Dezembro de 1822.
10 ria Indepcndencia e do Imperio. Com a rubrica de Sua l\iagestade Imperial. - João Vieira
de Cal·valho.
INSTRllCÇÕES que Sua lIfagestade Impel'ial, por decreto da data de hoje, manda obsel'Var na pl'omo,:ii.o do Exel'cito, seu Estado illaior, e de Praças e
ForlfJ.lezas.
1. As prom'oções serúõ geraes por arma em
cada guarnição até ao posto de Tenente inclusive, e em cada Pro"incia de CapiLão até Coronel
·tambem inclusive,
.
2, Esta generalidade se eutenderá em cada
huma das seguin tes classes:
1.' Classe, Corpos: - De Linha, Ligeiros ou
Pesado, Caçadores, Dragões.
Estado Maior empl'egado em Quarteis Generaes, ou ás orrleus de Commandantes d'Armas,
Deputados e Assistentes dos Ajudantes Generaes e Qualtei !\le tres Genel'aes.
Os Maj ores e Ajudantes de mili~ias, que fôrem feitos depois de postas em deVIda observancia as presentes ioSll'llcções.
Os Ajudantes de Ordens de Pessoa, quand~
pela sua antiguidade obtiverem accesso, poderao
ser consenados no exercito das orfilens, quando
o Governador ou Commandante das Al'mas assim
-achai' con veniente.
2.' Classe. C'orpos:....,... Estado l\laior de P:rayas
e Fortalezas.
Nesta se comprehenelem os Ollicia,es ele neo-isto.
r
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Ditos empregados em A,rsenaes, Laboratorios
e mais estabelecimentos militares.
Os Officiaes empregados na Secretarias mi litare~ não entrarúõ em eoncorrcncia com os mais,
'e p.odcrúõ sómente ter accesso até ao poHo de Capitão, quando, pela exactidão dos seus serviços
naqnelles empregos, e boas informações dos Generaes ou Commandantes de Armas, se fizerem
merecedores de serem atteOllidos.
5. Nos principias dos mezes de Janeiro, Abril,
Julho e Outubro, re\Jlcttcrúõ todos os chefes dos
corpos, c rle repartições militares, os Governadores de Praças ou Fortalezas, e Directores de
estabelecimentos militarcs as in formacõcs de conducta, e relação de antiguidnde< ao 'Governador
. ou Commandnnte das Armas, acompanhadas de
llUma relação dos postos vagos que houverem nos
corpos ou repartiçõcs do seu commanJo, c juntamen te os requerimeutos dos Officiacs, Sargentos ou Cadctes que pedirem reforma, os quaes
deveráõ "ir já informados..
A7'l1ia

de'lnfanteria e Cavalleda.

1. A' vista das referidas informações, os Governadores ou Commantlantcs de Armas formaráõ hUnla lista geral de cada huma patente em
cada classe e al'ma, e procederúõ á proposta na
fórm:l do presente decreto, tendo L1Ltençáo ao direito de C'ntigui'.iade, e a remeLteráõ na Côrte á
competente Secretaria de Estado, e nas Provincias ao respcctivo Governo, para este a enviar ii
referida Secretaria de Estado com as suas obser,'ações.
2. Precede, porém, ao direito de antiguidade,
por huma vez sómcnte, torlo aquelle que ..prese:Jtar a carta geral do cur o completo da Academia Militar com approvações plenas, e premiado 5 anilas pelo menos, com boa conducta eh'il
e militar, ou I) que se hou ver distinguido na guerra por assignaladns acções de valor, servindo este litulo de recommendação sómente até- o posto
. de Tenente COI'onel; por quanto as acções feitas
nos postos superiores teráõ hulha ü-utrâ particular rem lIneração.
3. Perde-se o direito de antiguitlade por huma
conducta relL1xalla e repetidas faltas de serviço, e
o official que estiver em taes circun tancias deverá
ser proposto para reforma ou demiLtido; declarando-se especificadamente nas relações de condUI:ta que ~ubirem, a qualidade e numei'O de faltas, os castigos que lenha solfrido, e os motivos.

A"tillzeria.

vista da relação de conductas, e das informações
que os Lentcs d' Academia lhe devem remeLter,
declarando a sua opinião sobre os conhecimentos
dos examinados.
2. Nãe só os Officiaes de AI'tilheria, como os de
outra qualquer arma da mesma Província podeI'áõ ser admittidos a fazerem opposição ao postos. de Artilheria tão sómeote até o de primeiro
Tenente, ficando pertencendo exclusivamente aos
Offieiaes de Artilheria os de Capitão para cima,
sendo para aquelle fim necessario que os Governadores ou Commandantes das Armas fação publicar na ordem do dia quaes os postos vagos nos
corpo de Artilheria, para que se apre entem e
sejão admiLLidos os que pretenderem fazer arpo.:.
sicão.
'2. Quando não hajão Officiaes theoricos que
façüo opposição aos postos, poderáõ sei' promovidos então os Officiaes de simples pratica, sem
que, com tudo, se possão julgai' com bom dircito
ao acct:sso de Officiaes Generaes.
Corpo de Engenheiros.

Unicamente o merecimento scientifico e perfeito desempenho das commistiões, de que po são
ser encarregados os Officiaes tleste corpo, poderá servil' de titulo para pretenderem acce so; e,
por e te motivo, o CommanJante do corpo de
Engenheiros deve declarar nas informações trimestres quaes as com missões de que os Officiaes tem
sido encarregados, e a maneira porque as desempenhúrão.
111ilicias.
1. Estando já estabelecida a regra para a promoção àos posto de Majores e Ajndantes de taes
corpos, os de mais po 'los serúõ providos, segundo o merecimento e antiguidade, tendo prefcreocia nos accessos o qae reunirem a tal titulo o resiclirem nos distl'ictos das companhias, e tiverem
posses e meios; as propostas ucsta linha cOllliIluaráõ a ser feitas pelos chefes .
2. Os Majores e Ajudantes dos corpos da segunda linha serúõ tirados dos da primeira, e nella
conservariÍõ a sua antiguidade, para serem contempladas na promoção geral, voltando com o
accesso que por aquelle principio lhe coulJPI' ,
quando, pelas informaçõcs, constar haverem tido
o maior cuidado na disciplina e aceio dos corpos
em que sen'irem; devendo, porém, serem reformados, no caso de não terem sati feito as suas
obrigações.
3. Os lajores e Ajlldantes, que ora exi tem,
seguiráõ os postos nos me~mos cqrpos de milicias.
Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de Dezembro
de 1822. - João Vieira de Carvalho.

1. Todos os postos até o de Major inclusiv J deveráõ ser providos em consequenr.ia da opposição, conforme a lei de 4de Julho de 1?6q, com
a difl'el'ença de que, nas Provincias ubalLeroas,as opposições serúõ feitas com a as i' tencia do
DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO ••
Commanqanle das Armas, ou de hum Official Su-perior por el1e nomeado; e nas Provincias granlmp. avulso.
des, do Governador das Armas, ou de hum OffiConvindo dar já á lIIarinha deste Imperio acial Genel'al para e ~e fim commissionado; na
Côrte, porém, serÍlõ as opposiçõ.es feitas na Aca·· quelle impulso que ~s actuaes circunstancias per-de 'a l\1ilitar, e será organisada a proposta á miLtem, para que cheguem em o mais breve tempo

,
ANNO DE 1822.
r

PROVISAÕ DE 5DE DEZEMll:RO.
,possiveI ao 'Estado re penaveI, em que deve hum
dia fical'l, 'e 'Conservar-se pa'ra segurança e defeza
Manuscripto authentico.
da 'cxtenção uas Costas deste mesmo Impenio:
bei por b~m mandar crear buma Commissão,
l\1attim Francisco Ribeiro de Andrada, etc.
composta ·do ~Hnist1'o e Secretario de Estad() dos "Faço saber á Junta da Fazenda Publ1ca da Pl'O.1.' gOCi0S da farinha, como Presidente; do Viee
vincia do Maranhão, qoe, con bando a Sua i\'laAlmirante GI'alluado, J'osé Maria de Almeid·a, do gestaile o Imperaclbr que algulls empregados puC ere de@iVlisão, Francisoo Maria Te11es, do Ca- !b1licos, que exercem mais d'e bum emprego, usat>
itã'O de ~iar e Guerra, Diogo Jorge de Brito; dos receber huma ou mais folhinhas, "por cada hum
Capitães de l\lar e Guerra Graduados, rcdt'o An- 'c1e'1les, de maior ou meno'!' custo, segundo a 'qua-tania Nunes, Tristão Pio dos S<1otos e Rodrigo lidade rios mesmos em uetrimentt> da Fazenda:
IUal'trins da IJuz, corno Vogaes; e do primei~oTe ha o mesmo Augusto Senhor por bem ol'denal'
nente Graduado, João Henriques de Paiva, co- que, a nenhum empregado ,p'tlblico, 'seja qua'l rôr
mo Secreta.rio; a 'GJl131 tratará de tOQlos 05 objec~ a qua'lidade e o numero dos empregos qo'e exe'l'tos de M,nrlinha que lhe fôrt'ID propostos pelo Pre- ça, se dê mais de huma folbinha, e esta ordinasidente, e ficará principalmente incumbida de co- Tia. O que se partidpa fi Junta 'para sua intellil1heoel' eSCl'upulosam.ente, investigar.e informar- gencia e uevida execução. Carlos José Coelho 'a,
me da conduora, adbel'encia á causa do Bra.'.il, e reí n o Rio de Janeil'o, em 5 de Dezembro de 1822.
emballque'dos omciaes existentes nesta üôrte que - l\lal'cellino AntClnilJ ae Sooza a fez escrever.
'\'o!nnlal'iamentc Roarom no senico 'da Armada -l\lartim Francisco Ribeiro de Anarada. - ExNacional e Impcdal; d'os empr'go; que elles tem b'a/tida do Liv. de Reg. de Ordens e:r;peiliúas lÍ JUl1occupado no Brazil, das prizões e Conselhos de _ta da Fazenda do 11'laml1hã(l, a fi. ) 7'
Gucrra que tem tido, do numoro de vezes que se
tem occupado no sen'lço, e, finnlmente, do estatlo
DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO.
em ger:.il em ql1e se achão para continuar ou hão
nelle; devendo estes trabal hos ter lugar todas as
CoIl. Braz.
Terça e Quintas feiras e Sabbados de tarde 80S
dias de semana, na casa 'da Intendencia da 1.\'lariHavendo, por deeret@ de 20 de Setembro do
nha, Luiz da Cuol1a i\lol'cira, etc. Palacio do Rio allDO lijue corro, estabeIer.ido o noro uniforme
de Janeiro, em 5 de Dezembro rle 1822, -Com dos creados da minha Imperial Casa; e devendo."
a rubrica de Sua Hage~tade Imperial. -Luiz da por identidade de razões, merecer a mesma aI teCunha l\1areira.-Acha-sc no Dial'io do Govemo raç.:'ío,o uniforme clos empregados' Diplomaticos:
7ltLmel'O 12, de 16 de Jalloiro de 1825, sobl'e aJ·tigos hei por bem que, d'ora em diante, os empregade olficios.
des Diplomatieos que se acharem em serviço do
lmpcrio, ern lugar ue farda asul, p,o,ssão uzar de
fardas yerdes direi tas, da fôrma regulada 00 ciPORTARIA DE 5 UE DEZE~mnO.
tado uecreto de 20 de SNrmbl'o, conservllodo,
;l!or:ém,
o bordado uo padrão antigo. José BcnilIianllscripto aulhcntico.
facio de Andrac.1Ja e Sil va,- etc. Palacio d@ Rio
Cen'vindo muito qlJe Das Provincias desre lJm- de Janeiro, 6 de Dezembro de 18.22, 1° da lnpOl'io se estabele. a e COO ene hum só centro de depenJencia e do Imperio. - Com a rubrica do
Sua MLlgestade Imperial. -José Bonifacio de Anunião e dc força, 'Para se manter a un'Í ftll'midade
do Gevel'l'lo nos differentes ramos ue admini tra- drada e Sil-Yl\' ~
ção publljca: manua Sua l\1agestade o Imperador, pela Seoretal'Ía de Estado llos Negocias do
PRO'V1SAÕ D;E 6 DE DEZEMBRO.
ilmpcrie, que a Villa Nov,a do Principe, (1e S:lI1ta
l\Ianuscripto autLentico.
Anna do Caeté, e as outras d'a Comarca ela Jacobina e unão, quanto nnte, ao Goyerno e tat:eMartim 'Francisco Ribeiro de Andl'ada, etc.
lecidt'l nn Villa da Caohoeira, em quanto O mes·
mo Aúgnsto Sen1her, sobl'e este ob:je'cto, não or- Faço saber ao Juiz de Fóra da ~illa ae S. Salvador
deorrr o contrario. E],a por bem S((a lage.tade dos Campos dos Goytac:'lZlJs, que, ,tendo-se-TI1.e
Impel'Íal agradel)cr e louyar a Camara da mesma ordenado, em provisão de te Thesouro, de 5 de
Vi'lla de C, etê, e as outras que alM,prirão ti sagra- Outubro ultimo, que 05 contractos pertencentes
da cao a cl'o 11:Ilperio Brazilico, entre as quaes fo- a aquelle Districto fossem arrematados peran te a
respe:cti~'a Cainara, dando cnnta ao Conselbo da
rão~s pdmeiras, o seu zelo e promplidão, em
mandaT eus En 'lados, José Antonio Gomes e o Fa.zenda~ servindt> 'de base para as n'Ol'as arremaPallre José de Som',a 1.ima, para, cm oome da ta,yües os pi eços 'P'ôr que farão 'ar.l'emat'ades 1005
Cal'l:wrn rle Caeté, lhe dirigirem os puro ,'otos da triennios filldoS. H a Sua Mage aele o Impepador
sua felicidade, obediencia, amor e patriotismo. , por lJem norv a men't e' OI1l'1'cnar qtle, rocebendo-se
Palacio do 'Rio de Jaoeiro, em (\ 'ae Dezembro de 'Os ulllimos Jlal')ç'0'S r~e se IQbti 'etem!> s~jão )'emettido~ -ao Censclht> da FU1J.errda p'arn pnHe se1822. -José Bonifacio de Aodrada e Silva.
l1em l'evalida~los. Ô ~ne se particrip-a pal'a'aSSlmlO
el'Cecuta;r. DaJiJldrido C'aldrJ\,ra cl.e SoulJia li fez no
-I
Rio do Jane'iro, 'em. 6 de.Daem'hr.o -de 1822 • ..l\'Irare-ellino l\.nto:nio.de Stouza.a fet .esGl'e'l'or~J,-
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1\lartim Francisco Ribeiro de Andrada. -,Extraltid4 do Liv. de Reg. de OrdeJ1s expedidas à. Jwnta
da..Faullda do Espirito Sant~, a {l. 1{~9 v.
l'ROVIS!Õ DE
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DE DEZmmRO.

lIfaqU cripto authcntico.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, etc.
Faço saber á Junta da Fazenda Publica da PrOvincia de .Pernambuco, que, sen cIo presente a
Sua i\lagestade o Imperador, pela Secretaria de
Estado dos Negocias da Fazenda de Lisboa, inde~idamente se tem expedido ordens ás Juntas do
Governo e da Fazenda Publica das Provincias
deste Imperio do Brazil, contra a santa e justa
causa em que nos achamos: ha o mesmo Augusto Senhor por bem 01'l1eoar que a Junta não cumprà ol;dem alguma que daquella Côrte de Lisboa
se lhes envie, á ,'ista da separação elos dous Reinos. O que a Junta assim cumprirú' sem duYid,a
alguma. CaudiJo Caldeira de Souza a fez no lho
de Janeiro, ém 7 de Dezembro de 1822. -1\larccllino Antonio de Souza a fez esCreter. -1\1artim Francisco Ribeiro de Andrada. - A {l. 52 do
Liv. 12 da tel'ceim Repartição do Tltesoul'o Nacional.
•
PORTARIA DE

8

DE DEZE1ú:BRO.

1mp. avulso.

Sendo p.resente a Sua lUagestade o Imperado,r
o requerimento de Samuel i\layer, Capitão da
Galera Americana Superior, vinua de C'Idiz, em
que recorre do Desembargador do Paço, Juiz da
Alfandega, por ter recusado entrada a9 seu navio
pela falta de "irem os seus papeis sem despachos
do Consul Portuguez- em o porto de Cadiz; e,
certificado o mesmo Augusto Senhor pela propria
informação do mesmo Juiz d'Alfandega, a quem
mandára oU"ir, que fôra eITectivamente este hum
dos moti \'os porque não admitlira a ele 'carregal'
a sobreditll Galera, e b.em assin~ pelo não vir o
manifesto ela carga formalisado como o de outros
navios de Cadiz: manda Sua i\lage,tade Impe:rial, pela Secretal'Ía de Estado dos Negocias Es·
trangeiros, significai' explicita e positivamollte ao
me&mo Juiz d' AI fandega, visto lornar->e neoessaria huma ordem formal e terminante a este respeito, ql1e, a falta de legalisações ou despachos
quaesquer dos Con ules Porluguze-, não deve de
{órma alguma servil' de embaraço nos portos do
Imperio do Brazil á admissão dos navios que a
elles 'vierem commcrciar; pois he bem obvio que,
estando a nação Brazileira sobel'ana e independente, seria a maior indignidade estarem as Alfandegas do Imperio e a f,'anqueza do séu commercio ,e navegação debaixo da dependencia de
Consules, de hum paiz lal como Portugal, de
quem o Bra,;dl e,tá snlemnemente separado, de-o
vendo por conseguinte estes dous E~taclos considerarem-se mutuamente na mesma linha das nações estrangeiras; e par quanto, o seguudo motivo allegado pelo Desembargador do Paço, Juiz
d'Alfa dega, como mais lmma causa de ter dene-

gado a enteada da àita galera Supe/lio/', consi"le
apenas em hum. mero vicio do manlfe~to da car~
ga, e não da sna e seneia, ündo por i o a ser
i~'ualmente improcedente: orclena Sua i\lage t:).~
de Imperial que, por tar.s fundamento" se não
recuse a entrada requerida, e que esta imperia1
decisão sirva. de regra para o futuro em casos
identicos, oLJ.servando-se corJ;l os na"ios que vierem de porto~, anue ainda não !la Consules brazileiros, o mesmo que se puaticava ante' do aI avú de 30 de Maio de J 8~w. Paço, 8 de DezembL'O de J822.-José BOL ifacio de Andrada e Silva. -Acha-se em adigos de o/TLCio n{l Diario do Cotemo, ele QUaI'ta feira, 8 de Janeiro ele 1825. '
PROVIS.:i'.O DE

,9 DE DEZEMBRO.

l\Ianuscripto authcntico.

l\1artim FI'anci-co Ribeiro de Andrada. etc.
Faço saber á Junta :la Fazenda Publica da Pro"incia das Alagôas, que, por decreto de' J 2 de
Novembro ultimo, do exemplar incluso, llOuve
Sua lHagestade o .Imperadol' por hem mandar
re,'erter, para a mas a geral d,ls rendas do Imperio, o rendimento de todas as graça ou mer,cês,
ameio de Justiça ou Fazenda concedidos ou pertencen tes a pe SOa residentes em Portugal. E
nesta con formidade se oruena á mesma J un ta,
que, n1\lito exactamente, faç'l cumprir o d~t J'mit'Jado no referido decreto, mandando que os
acluaes Serventuarios dos omcios en Irem para os
coli'ea ela referida Junta com as pOl'ções annuaes,
qne se obrig6rão a uar 'aos proprietarios que farão (á vista dos respecti \'os papeis de traclo que
devem apreseo tar), ou a ql1arteis, ou como mais
commodo fôl' aos ditos Sen'eutuado ; porém,
com allenção ás urgencia.; da's de pezas do Estado c segurança necessaria da mencionada renda,
e isto em f"juanto o me mo Augu 'to Senhor não
]10uver por beni resol reI' o contrario, enviando
finatmente o mais bre"e po sivel huma tabella
que denote o nome da pessoa a quem perleocia
o omcio, a qualidade deste, e o ,eu rendimento
no ultimá triennio, com declaração po itil'a de
cada hum dos re~pecLivos annos, e o mais que a
sobredita Junta entender conveniente a bem dos
intere.ses da Fazenda Publica. O que assim executaril sem .luvida ou embaraço algum. Agosti"':
nho Nunes Montez a fez no Rio de Janeiro, em
9 de DezeqJbro de J822. -lIlaçcellino Antonio
de Souz.a a fez escrever. -1Ilartim Franci~co Ribeiro de Andrada. -Ext/'ahida do Liv. de Reg. de
Ordens expedidas ri Junta da Fazenda das A lagôlls,
a fl. 171:·
•
PRoVIS.:i'.o DE
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DE DEZEiIlBnO.

1mp. avulso.

Martim Francisco Ribeiro de Aodrada, etc.
Faço sabCl' ao Pre~idente e mais Vereadores ua
Camara de Caravellas, que, subindo á pre. ença
de Sua Mage tade o Imperador o, eu omcio de
26 de Outubro ultimo, em que expoem ús transportes de gLoria pelo nnturoso dia 12 do mesmo
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mez, a energia com que os povos dessa Villa,
coadjuvados pelos remotos lavradores, se unem
n defeza da ju~ta causa do Im]>erio do Brazil, e
igualmente se, em razão das circunstancias exaradas no mesmo omcio, poderúõ dispcnder dos
nmdimentos das decimas, si~as e sellos dessa ViIIa
na indispensaveis despezas: ha o mesmo Augusto Senhol' por bem permittir que po~são dispôr
dos mencionadus tributos em quanto durarem os
justos motivos, louvando o enthusiasmo desses
povos na defeza ua santa e justa causa em que
nos achamos empenhados, l'eeommendanuo as
possiveis, providencias para não sahir dessa Villa,
e qualquer outro porto da sua competencia, soccorro e mantimento algum para a Bahia, em
quanto assim permittirem as circunstancias daquel1a Provincia. O que assim e cumprirú, Carlos José Coelho a fez no Rio de Janeiro, a 9 de
Dezembro de 1822,-Marcellino Antonio de Souza a fez escrever. -Martim Francisco Ribeil'Q de
Andrada, -Extl'ahida do Liv. de Reg. elas Ordens
expedidas ti Junta da Fazenda da Bahia, a fi. 55,
PROVISÃO DE

9
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Munuscripto aulhenlico.

D. Petlro, por gl'aça de Deos e unanime acclamação dos povo, Imperador Constitucional.e Defensor Perpetuo do Imperio do BI'azil, etc, Faço sa'bera vó ,Desembargador Juiz Conservador daNação Britannica, que, 'sendo-me presente a eonsulta
dà Mesa do Desembargo d<' PólÇO, a que mandei
proceder sobre o vosso omcio, de 5 de Ago to do
corrente anno, em que pedieis declaração para,
p.or nleio della, poderdes dar a devida direcção ú
devassa que "OS fôra remettirla pelo ,Juiz do Cdme do Bairro da Sé, da morte feita ao Russiano
André Tulef, e cm que, entre outros coré,os, fôra
pronunciado o Inglez Samuel Gordon, sendo a vossa du vida e nos casos, em que pela sua graVidade, se fazem summarios com o parecer ao Regedor da Casa da Supplieação, e são julgados com
os Adjuntos, por eUe nomeauos em Mesa Granue,
onde o Consenador da Nação Britannica não tem
Qssento, nem ddere pot' acordão, podieis todavia em taes casós, como no de que se trata, pôr a
summal'Ío os réos, ou dp.cretar-lhes li namcnto
oruinario, por ser qualiuade inuispensa vel, e o
primcil'o preliminar pelo qual se dere entrar no
conhecimento da graddade do delicto e das suas
circunstancias; e pon(!erando-se-me'na dita consulta, a que precedeu informação do Desembargador Corre~edor do Crime da Côrte e Casa, em
que re pon deu o De embarg'ador Procurador da
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, que, bem
que os crimes de morte, como capitaes c atrozes,
não podem ser julgados senão na varas do crime
da' Relações; não devendo por i 50 conhecer
deUes o Juiz Con 'ervador, por ser o eu conhecimento da primeira instancia, tão sómente, que
ni\o julga f'm Relação com Adj untos; e por outro
lado, que não deve ,haver privilegio de foro concedido a e trangeiros que exceda a fÓI'l11a da lei
ar'a os naciooaes; e que, supposto scjão a maior

parte dos privilegios concedidos aos inglezes, relativos a mercancias, suas dependencias e casas,
como se deprehende dos tratados com os mais
celebrados, e dos alvarás de 20 de Outuhro de
1656, 1li de. Setembro de 1665, e 7 de Abril de
1685, ord. liv. 10, til. 52, § 9, a~sento de 8 de
Abril de 161~, e outros, comtudo se devia por
outra parle attender ú grandeza e exten~ão dos
ditos prÍ\'ilegios, que conslão dos outros decretos
e alvarús de 25 de Agosto de 1667, 5 de Fevereiro de 1Ciog, 16 de' Setemhro de 1665 e assento
de·8 de Abril de t654, e J5 de Fevereiro de 1791,
pelos quaes se ordena que nenhum inglez, ii excepção do caso ele flagrante delieto, possa ser
p.'czo sem mandado do seu Juiz Conservador;
que o seu pri vilegio prefira ao dos moedeiros,
tab3co c qualquer ontro postcriot', dando-se-Ihe
hum Juiz Conservador e Privativo, e com privati,a jurisdieção que cm geral-conheça de todas
as suas cau~a:-, como se vê de diITerenles uIvarás
expellidos a este respeito, accrescendo mui particularmente a disposiçãu do decreto ue J9 de
Abril de J 699, por que se mandou scntenciar na
primeira inslaneia pelo seu Conservarlor hum
fI ancez jú condemnado ú morte por sentença da
Casa da Supplicação; c, tendo consideração a todo o referido, me pareceu dizer-vos, conformando-me com o parecer da mencionada consulta,
por minha immediata resolução ue 7 do mel. proximo pa~sado, que, não se achando ainda sentenciado o sobt'editll inglez, Samuel Gordon, se deTe a seu J'e~peito praticar o mesmo que se praticou com aquelle francez, POI' paridade da razão,
e razão mais forte, não só porqne ainda não houve sentença, condemnatilra, colPO porque, sendo
o citadO' decreto postel'Íõr ao alvará de 7 de 'Abril
de 1685, que concedeu aos francezes ú pri vilegio
ad iTlst(l1' dos inglezes, e não constando da sua
derogação, fica manifesto ser este sem dmrida o
que se deve observar no caso de que se trata.
Pelo que, hei por bem ordenar-Yo~ que, em
cnnformidade do mesmo deert:to de 7 de Abril de
1685, sentencietS ao dito inglez, Samuel Gordon,
na pl'imeira instancia, como fôr de direito, danrlo
appeUação para a Casa da Supplicnção, aonde
se decidirú em ultima instancia, na fôrma do mesmo direito e estilo, regulando-se assim para o
futuro nos occorrentes, e fazendo registaI' esta
no competente livro desse Juizo, O Impel'ador
Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio
do Brazil o mandou por seu especial manuado.
pelos iUinistros abaixo assignados, do seu Conselho e seus Desembargadores do Paço, J,os~ Francisco l\ledella Pimentel a fez no Rio de Janeiro,
aos 9 de Dezembro de 1822, -José Caetano de
Aridrade Pinto a fez escrevei', -Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira. - Bemardo José da Cunha Gusmão e Vasconeellos. - Acha-se a fi· 19 v.
do Liv. Iode Reg. das Orelens expedidas pela 1Ilesa
do Desembargo elo Paço, poste1'io1'11lentf' ti lndependencia do 11'Jlpel·io.

,
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Imp. 3V}llso.

- Manda. Sua l\lageslnde o lmperadOl', p'elácSt:'crelaría de Estado dos Negocios Eslrangeiros,
que o De'sembal'gador do Paço, Juiz d'Alfandega
deSta Cidáde 'não dê mais, pela sua l'epa!'tiçãó',
despachos alguns -de sahida a 'embarcações brazi1eiras ou :portuguezas que pl'etenderem sc'gllir
"Viagem para portos do Reino'de Portugal e Alganes, e no,'caso que algumas das refer5das en1barcaçães queirão de:paohar para portos do Reino' d~ Hespánha, de\'eráõ previamdnte présllll'
fiarJÇa segura de se não deslinarem"Parâ Portugal.
Faço; eril 10 de Dezernbl'O de 1822,-Jbsé Uónifacio de Andj'ada e Silva.,-Aclta-sc no' Dhlrio
do Covemo n. o 4, ele 7 de Janeiro de 1823, Mbre ar-

tigos dc,o/ficios.
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DE DEZEMn~o.

Coll. B1'3Z.

Sendo conveniente memorisal' a gloriosa época
da Independencia do BI'azil, e a sua elevação ú
9athegoria de Imperio: hei pOl' bem qne nos diJ?lomas, d'ori;! em diante, publicadoi em mp,u augu,sto norile, e qU,e fôrell~, por JPilll rubricados ou
~ssign!ldos"se,~c,?rescel1t-e, dl1pois da sua data, o
I.!~mero dos annqs que, decorrerem" depois da
mencionada época, a qual deverú contar-se dcs<le o, ~~mQrayel cria 12 de Outubro f),o anno, em
que, Eor espontanea ul1animidade .dos po.vo~, se
celebrou o solemne acto ua minha acclamação.
José llonifacio pe Andrarla e Silva, etc: Paço,
em 10 dçQcicmb'ro ue, 1822, Ioda Independencia e do Imp~rio. - Com a rubrica de Sua lages.1ade Imperial. - José Bonifacio de Andl'ada
Silva.
,
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IMaríllscripto alllbentiliP.

Manocl Luiz de Olivt:ÍI'u, Tutor dos orlãos e
herdeiros da fallllcida D. ,l\laria Violant.e do Céo,
~ de s.eu m;)rido~ )?rancisco Pupe G01Têa, sendo
notiueado como possuidor ~o engenho. denominado Cov,anca, pel,o Desem:barg-arlor Juiz dos Feitos da Corôa ~,Fazenda Jésta 'Curte, pal'a uentpo
qe I o dia~, 89b pena de seqll~stro, enlrar no-Theaou,ro Naci.onal com q q(lantia.de I :55~<7t>482 rs.,
quq se diz, dewr o dito ,Pupe 'ii Fazenda Publica,
çomo abon,ador do C,apilãQ João Alves,Chumbo',
arre~atante Gue foi do referido engenho, e ignorando elle supplica.nte e os mais herdeiros seren~
p'brigados a le ,ta divida, requerem, em primeiro
!ugal', e ordene ao Juiz' dos F-eitos que 'sllspendá
o rogresso da holifipação; e, em segund9 lugar
e ma nu , pl'Qceuer ús averiguações do estilo, para qne, np.p;so de SÇI' HrQal1eira a uivióa~ 'se ell".
ontre com <l, 4e,I :5~8<7t>800 rs. que a Fonenda
lhe del'c pela~ ce<.1ulas de divida antiga .que apresentão, pa"ando 'elle~lo~ ore lanle, decujaderno!.'!- dizem se qãq ~eg,lle prejuizo algum á Fazerlda,
.e en I'nl "'aler muito mai' do que a divida.
TO

o

111.
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O Prócul'aaor Fiscal do Thesoul'o, a que se niandou ouvir sobre esle requerimento, responde~
que a lei não admittia'compensaçõe's nas dividas
da Fazenda, e que por lanto não linha lugal' a
protenção do supplieante. O Procurador da Fazenda, sendo ouvido, respondeu que a legislação
clas'Compcnsações não era a qne, devia 'applicar·
se ao caso pl'eseote, mas sim o 'aI varll de 9 de
l\1aio de 1810 que declarou - pre cl'iptas todas as
dh'idas passivas d,! Fazenda, contrahidas alé o fim
do allllO de 1797, cujos titulos não fossem apresenlados no Conselho da Fa7.enda dentro de :5
anl105,' contados da do a1Yal'ú, para se pl'oceder ii
habilitações dos respecti'vos' credOres, Que, sendo a divida dtlnstante da eedulas, npreseoladas
pel'Ós supplicante's, anterior a aqucl\a época, e não
con tando (lue tive sem sido aprt\sellladas no
Cónselho dentro do prazo delel'minallo, linhão
prcscr~vido e devia ser és cu -aila e ·ta pl'etenção.
Neste estado se remelleu tudo ao Con elho para consultar: 10, se se del'e suspender o seque 'tI'O
feito no engenho da Covanca, pelo moti \'0 allegano pelos upplicantes de se liquid<lr primeir.o
a divida, e dep.ois de provada e reconhecida, enconttar- e com a que o l'he ouro lhes deve a elles, em,virlude das cedulas que ajuntão; 2°, e.e
deve replllar presel'ipta a divilla con"~ante das ccdulas pelas razões que aIlegou o Procúrarlor da
Fazenda.
; Parecc ao Conselho" quanto ú p "irncira quesIão' que a pretcnção dos supplicahtes merece ser
altehdirIa, não só po,rCfLIl~ lIe con forme I a toclbs os
pl'Íncipios de equid<Jde e justiça nalural, ma porque he coherenle com 'os Y I'Jadeiros inlel'esses
110 ESlado na rnanuten{'.ão de seu credito, e até
por ler em ~eu ra,vor o decrelo das Côrtes de Portugal, dé 2J de 1\1arço de 18~21, o qual elltra na
regra geral dos que Sua l\lage tade Imperinl mandou executai' neste Imperia, POI' aviso da Secretaria. de Estado do
egoéios do Reino, de 28 de
>~Il.tO do mesmo anoo, que, posto se acha l'el'Oga.do pela pOlllaria d~ {I ele '!\laio dó corrente anno, com tudo o Con elho entendc que nãb mili,ta' e la re vogação 0001 a lei' c orden que lta.,-ião sido já publicada (; exeeutada , mas só c,om
as' que se pl!lblicassf'11l dli dala da porlal'ia em
dianle; além desra ra"lão lem o obrcdito decreto
o granJe fundamenlo lIe ~er confurmc a 101l.6s os
principios de ju tiya nal\J'r<ll, e ter sido feito para
restJurtlr' a credito de toda a' diviLi.ls puLJlicas.
Ernbol'lt antigas leis e, talreleção, como axioma,
que as dividas fiscltes não àllmittem eo'rnpeo 'ação
,Dem enconlro. ESlhs leis são hoje inteiramenle réprovadas pllr lodos'os economi ta- modernos, são
repugn'antes' ú boa razão, e tem sido em grande
-parle a causa do descredito a que chegou o The~
souro e todas as repartições da Fazenda; na vrrdade causa honor ver hum grande creuor do Thesouro 'som'er·hum sequestro no seus bens, logo
que 'começa a ser devedor ad mesmo Thesouro de
quantias' ás vezes' bem diríJilllTlas, Por lanto, o
Conselho, ainda dado o caso qóe o decreto das
Côrles não t nlm r I'pa de lei neste Imperib, não
du 'ida diteI' 'qu'e Sua lUa p eslade Imperial fazia
hum grande beneficiE>' ao credito nacional se re-
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conhece.-se como saJlccjQnae]q, p.qlp aviso de '28\
de Ago,IQfle \82\~ o refeJ'id<>..d,ccrefo da~ G.ôrles,
~u o ~an.l:cionrs~c de no\ o.
,
•
'" ~uanlo, ÍI ~eguncla,qucslão, o Consellio ,não se
coqforma com o p:lrel'cl·.rJo PrQcUI'udO't da Fal',e,nda em J'tjputar }lrc.~c,llip.las as ocdnlas eru virtude
10 a'11 arú • le..9 lIe ~] aia de ,1,8\ o, por quant.o,. 01
fiç, ~Ie~ e ialy.a~:/I 1'0\ ,r(;a~H.r, dl; qhuolal' ~Ud~lS ,os.
cJ:t:dores e\a divid'1 rI' (crila :ao esladp ,que j~ {j
tinh~o sido no lt'mp,o sJalextÍ'~1(;la ,lullta df'.ltevi~,
são, cujas alll'rllui('ões pas~úrão com a sua extincção para o Conselho, dil, Fau:nda, e não ha,.irlo con'pat'ccid o paru se lomar conlicaim,ento
da sua dh ida r- ,e h:JIJilitart'm panl cobra-la. Ora,
tendo siôo manife~lada Dilquella Junt.a a dhilla
de ljue os surplic'ant~s, ~~o l'rt'dures e reduzidas
as cp.~ lllas que ofl'ert'cem, I,e claro fJue só furçando a inlelligenria dn i1harú ~e plqlende '1Pl'liealo a eslas diYidas" quaOllf.J Sel s,e 'del'e ef\teuller
como heID s,e deixa \ er uo seu pl"t~aUlJ)ulo cntn
aquell<ls" puj0s litulos l1ão,eráo C9Ii1he.c;idos, pem
na l\xlincla Junta üa Ilev,isão )Iem !IO C(lusel,ho
da
Fazenda"
para
qUill'pllsS0U esta
iocumhen•
,
I
,
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Resolução. - Como parece ao Con&el1J.o; fJuanto a lião prescripção da di\iua, qUi.\nlo. porém,
ao enl;ootro pedielo só de\'e lei' Jugar para com
a~ ui \'~das dircctas, e lião par'a r.OIlI as iriJirectan,
por tr'<lspasses (lU cessões, 'na fÓrtlla do cilado
dl'crelo de z5, ue Março ue, \821', que nlandei
ohscr,l'ar, Pa,ço"" 1 J de Dcu'lHlJro de 182.2,.Com a ru!lric3 de Sua M;,Jgeslatle Tmpcrial.lJarlilTl Francisco Ribe.rro de Allelrada. -.delta~e no .Lh-chi1;o do Thesollfo N{/cioncLl.
.
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lIInnuscripto nuthenti 'o.
Ordenando-~e

a .lllnta do CommerciQ em por.
1ariá (le 20 c1e Julho, ulIimo, que l'I'mellf'sse <lO
Tl,psourn Puhlil'O N,lcinnaf a fJ!wnlia cm qlle
impCll'tãn as ppnsõe~, fJlIP. e.~la\ã(l n cal'go do coft,c dclli, 'anll'~ qpe 1'3SS<lsSf'om pal'a a folha gena\
<10 ml'smo Tht'sol1l'O, 5('11(010 'ClInla'd<l c1,esde 'quc lá
t<1I'ixilr;lQ de srli ra~a!' até Çl ,finl dc'Jullho (]o cor,&'{'nlp al}no~ e olllrnsir,n ·fJJ·le c"n.tinuasse a 1lt'J1Deil,
11'1' 11'0 (im de G<lç\a SI'.JlIe, II'I! 'I qua-n,lja corrrspon~
,knl c !Is jlt'n,õps tU'lIe ,encidas.
(lo'spontle a Junla I'f'D'llIl'lIdo 'Varios documl'~los. por onc1r mTl,ll'a: 1°, iDJportar'em aqucl)a/' jl/'n ões alé O fim de Jllllho a qU'llnlja e
~ .85n:tfJ rs. sl'm
d ',l'bnlo que se lhe fe,z
no T\I,'sNlfO. rm \ ir1llcll' do dl'neto ~c ,51 de
011tubro de 18.21; 2°. (!JIC, c1tsdp p,'indpio daq IPlle anno, IMlas as 'r'ro. jnl'i<ls DI<lriliD,a~ do
.J'lIlrflrio dl'ixilrão ele rpml'!(lpI' {t .Julnla .as conlpjJ"niçõe~ ,qne l,fles p<'rlt'I;H:iãp,,' fR~.llOoI hum,a -gr,anlle
p.arle (1<1 sua I enlla,; 5"" qlJ~ 1<1 ~Il.'vensão (!-I'1'baS
,:rl'm('~:ia~ i'ôra, a Qall~.a de pa.. ~arl'DI palia (O ,'f,h~
'(IU1'OjaS rpl'I'ritlas PI'lhÕ(,S, e Id~,")n"r1àl"ifr:1I"1r,as
01 I'a~ (a l/~l~ all<l "lo ]\jo 1'1' 1" Fal'(I11'Já Jlha dlam
Cl Fl\ln'.i('.a <fc Fia~'ã", c Tt'(\id~,s la ::J~ô,a. dt' F.rei,tas" qO, q'uQ, lundo-!'c mllml/1do l,lHctle!J;. (10'1' 'tlOUl'O pilra, o colh~ da JljOot~ia <:ol,lsi~nil~ meu 1

°

°

1122'
•

de (~oo:m I'S. paTa ser applicàrla a maJlutenção
da dita Fabrica de Fiaçáo, o The, ouro suspendeu-a, donde re úllou Cicà'r a Junta no dtsemhqJço de ~na.i:sl de 2J):OOfl:t!> de rs. i 5"
finalffillll,te qpe, apezar de toJáS 'as diminu;çõesHi'e>
Q~p.qza, aincta, ba~ia.o t1e-Cicit de 5:00G:tJj de rs..
até ,que se aUSt:nt~ss Q Pt esidente do, Tribunal' e
2 Qpputa; C)S, cujos tll'd nados telil.10 oessaUe,.
Acou,a ~'!lL;eira ap(jl)as'61f1Idlibrad.. CIDI'" a df\$ptl7J3I.'
AchaJ')do.-stl, poi~, llt'~le l::stado , rep~csel'ta 31
JUlIla, que" cm QU.8uto as P,'ovin.c.ias mal'i~imaS;
recusarem reruelter as conlrihuipõl;s não lhe he
pQssivel dar cllmprimento' á t~ftldda illlperial,
dt'terminação.sem prejlld~car aos.empregallos que
eslão C<\l1. aclual scn iço, e tcm ig.la\ direito aos..
seus ordenados Rio ~ 16 tle Nm cmbro de ) 822.
Re.~olu{'ão. Como parece, Puço" 1 1 de Dezemb,'o de 182l.-COIU a rubl'ica do Imperador.
-Marlim Franci~co l1ibciro úe Andrada.-Achase no Arcltivo do Tltcsou1"O Nacional.
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Ma,!lUsbriI'IO aUlhentico.,

o Con~elho da Fazenda, 'cllmprinllo a resoll1çâ.o
de consulta de 4 de Fevereiro de 182~, 3'prc,enta o
regulanlenlo interino pa 'a a á lmini;'lra~:ão tIas
reuda ' publicas. o qual em sllmma consiste e'm
creal'em 5 arlmin.i~trações comph,tas de I TIl !.
so'nreirn, Cobrador, I Escrilão, 2 Escl'iptbrarios,
que tan,b"Il1,sin ão nos impedime,nlo,s i.laqllclles;
e M E'aioxeil'os', i\ genles, OlheiÍ'os e G uartlas, qu'e
fÔ'rel'l'l lT~ce~~al'Ío's.'
,
A' pt'i lI\eira ati mini,. raçãi/ ficará pel'tencendo
a a ''rt:cadarão do Suhsidio' 1,itcl'aI1io, pelo qlle
perl-cnce li ab'0aI'Qente,' os 4·'H. rs'. por pipa \10
,
,
'I-P
I.'w.,
dito genel'o, que se consumir na lena, e os 'WP
1'5. por arrllba de fll'11Q: a e 'ta administração de"erá unir-se o cquil'alc'nle do conlraelo do lahaco, e o suhsillio quando findarem' os acluaes
contraclos. Todas eslas reo,das \'em orçauas em
lo8:onll:tfJ de' fd. ànnuae,.
_.
A' l:'l'l:\,unda administração o lmrosto sobre a
cnrlliC "erde, e os d(~slir\arlos para b fundo (1~ The60Ul'00 "DU fioanco , l>)I'ç"adoli em ) \'2:o;OO:tíJ 'fie 1"S.
.A' lerl'eií'a ,a,siza e meia'siza, e o ím'púst((~c!
-bre o pcscado (1esla ,ci,!ade (quando fin{\al'em os
~esppoli\'os contrai to, ): or'~odos f'in 96:5~c.tt> 1'5.
.Não illl'lne n()sta~ pdmillisll'a'çÕes a di1.irua 'da
Cl-ancellaria por ser de difficil 'arrf'cadàção, e qúe
.exige p:lejlos,. sendo POl' isso '!llais \'anlajhso o
.cnlltr.artar-ce, nem tambl/m o dizimo uo assucar,
'ltoOr {'Slar l1e,luzido a Imm 1ireito de pxp'OI'larãa
pelo .d.'CI'ctO Ile 16,~le Abril'; propondo que se
ta~ ('cade na,3] a 1,10 Con~DIBtlo', bem como Q
l(fi1j o 110 Qale, 'é ssall'<J'à desde líi a ailmini 'lra&;ã<.t qlte IClXilitc nolTIi l:iSl"Ü 1'O.
·1
».
')
- lPar.a cada In;~mã dálfl1tlllas I'~n{]as ,'acima dis.tr~buidas'pé1r.J1' o(Lmill'btraçõ'e;;, 'apre ellta 'as'in :!.
11 noções u~, orgaoi,
reservàrldo as que per~
. ,roneI a'S·f ni'rt'll1al'll('I as para Jquanuo
"It
fi'0terwcOl as
-dan~m.;onlOluaf'5oOhtraq."Jus:
r
II
, illndll O eon !elho v'i.lo hum:! éxoposição sobre
,algulIB irop.ql;tns qúe m~recém pro,idebdr:s, o'lfe-

"ra ,

I"

,
182~"

ANNQD

!el.'i4.a~

a Süa Al)e;ta Real,·peLQ ':l'besou1leio l\'lBI',
José C etflno Gomes, e .ioIJl't~,a -\lual q G)ommi,sào
1;1'0 ' lle~I JJr;) ueq j.á ,o S,t;.I,lJHlI\CCer, não appI'ova
a.~eunjáo,de ~Ju~tfJS l'upostos em huma SQ aJmi!ÍI:Hracão, coo f'tn!finJ'o-sp. o de CXpurt\lção com
,Os
,0 ns.ll rnwo" flu\lend.o esles arrecadar-$e 'em
a,Jministraçpc:: segarudas'llllehaixo ri\'! melh~)(lb
,que ~~qrp' prup,?ejlp, ,e aqllelles na Mesa do .consU)'ldo, sem ~er necessario ,p'l1"a islo crear huma
~'O,\'fJ 'Cpl')ladp,:ia. ,
,
, 'Os CO,nseLhClI'osl i\nt nio l Continho de Lencastre e Leollql'llu Pinlwil'O de Va,sc.once los não
c~ncorrlãq ~~ tuclt~ co~ 'o referido parecer do
ÇonselhÇl, e prnpoem que, lodos ,os ,impostos o"fl)
!"
" dI u aSSIJClll:,.tq 1>ac','. d e
Dl:11 a é\gual'lI
eplc
t o I!JlZ1UIO
cordà! çame verdc, coll~cta pal;a o Baneo, scjão
ap'ec,auatlu' j?or hunla :ó ac!lllinistraçã'l, p(Hlendo
§ .rvi,r a quc FI se ac;h'l cstal~cle(;i,la ,ppra ·a C,olirança cio im poslo sobre a(carne 'V e l'l\e., e suhsidio
lherario
-obre a , al!\lanlente,
ampliandll-!Hl o puto
'1
.....
nJero dos. seus e lIpregfldus la; .hum 1° A,dnllm,;tr.a~,)
"
E'
,
aor Fi"cal, hUIU 2:,. ! E~c"ilão, 2. 'Sc,nptllral1l\lS
-~'I Feitc'res, 2 Guardas c 5 Fjci-~ com as in(llllubcncias que cspccificão, pr.rceuenclo 6 por c~lIlo
qo renllinJenlo de~les imposto'. ,li,;trüJuiclos em
,&11 paf't.es~ dQS qpaes sahirá tambem a,despeza ya
ad mj I istração~ ,
I
I.
I
..
• Nll 'oulra çonálllta'.annexa,' propõe o Cou!ie1110 'a'5 pes:;oa:; ,~I~e, jnlga. lIwb capazl;:5. cl'entl'e. as
quh sc tl'm hahilitadu, pal'a Fcitvres., e .E~';l'i I;Ít:S
das sohl'f~dilas acJll1inistraçõe~; a salwr: para a I',
AcJmillislrador, Fr<lncbco JoafJuirn da Silva Nazarcllr; Escrilão, Manoel ályes !Ic Oliveira: para
a' 2', Adrllinisll'arlnr, JI;'ãO Baptista Pinlo ele AImeiua; Escrivão, Sjh'erio Candicln ue Faria: pal'a
a 5', Aclminislrad .. r, Vicente Fcrl'eir-a ela Silva;
EscfI\'ão, ou José 'j)laria T~rgini, .e,çlle apresentar 'Fiacl f idoneo. ou João Anluniq. Lo,pcs.
O ton~erhn'recolllrecellcl a.p' a ,de capacidaele
ae Maliocí JI)~t
~lJ~za .F,~ançi., ().lIici'"l ~taior
Gradu'auo da Sécretaria lio Ill).e:<mo COII~elhn ~ o
9uar' sJrl'c lia hunl anno o lllgar de I'l.dminblraaor lio 11l1p'n~;lo de 5'rs, em lilH'a de carAe I'CI'JC,
e do, ~lIb:;illio liL'r~l'iti, o pro,põe para Arlmillisdor á primc'il'a :l(lmini~ll'é1cão , no ca-o cle a I'ec1e'Súa
A Ilez~
etc;,! lia I'er pIor hl'm
dl'cl",.
q' oerer,feI
'
.
I
iãj'" que r.llc não perde o, selL lugar ?e Omcial
!laior, ncm a ~ua antiguidade, 11Ias 'ón,lente o
o l'Ilenuuo , duranl~ o lempo Ja soui,J,d,ita a:lmiDislral'ão, pnssanJII, ne~te ca~o, ;, Ac1ll1ini lrtllol'
dcsta 'para a terceiru, e
desta ficando ,Ie rÓl'a
para cntrar ('ln alglTma tága,
O Cnnsdho, fi r1almcu te, t1esejanflo comtemplar
a JII~é Maria Targini, p r i..;so lue huscou a alla
prutl'c~'ão de Sna Alleza Ueal J o propõe para
lkcri,ão da segunc!a.allnrini ll;a~lãn .se clfe pJlcSlar, lan(\â iJonea; pass.anc1o Sílv,'rio {;amlido
F\Jri-d'I~r,u a,t~Jcijira; fJllando se oreaw. ,_ t"
.i<R~oll rtio. - Huma só alliilinh'Hl'U.ção, C1!P.U II a'
Coo.ha~eH nUllllWIl de cmpre;{arlllol, que eU'fuJgar,'pl1tl ·isos. c,norocat', ILil'igida (lOl' lÍn.;truc:ôes
d;ld(}:l ;(',ap4lr'~VolHlaSIP(}l'miln e ectaheh!dua, Jla
m.eliUJa aasa,lo.áde se o·,ha a Jlc:a dll"cllllllulaJo,
QA1millÍ."'rauii to!JQll as IlléllJUS .{fi'tm..oiulla,ks II1ltt;ta
cOIl~u~fit", '\) excepyãf) 'db iOlpG ~o .sobre -'1' moe
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verde,.e ubl>1c1io da mesma, e do impo to tleslinado pana funllo do TheSúnrô no Banco, qu~
con.linuarÍtÕ IrelJaililo da' u~tuae5 acJluinistraçBes,
e ela di7ri01a da (%an.'}eHaria , e imposlo -8obte o
pescado, que ser,IÕ arllemJta·los, Paço ~ I I de
Detem bro de ,,11)22. - ~tarlim FI'anci ·co Ilibeiro
ue IÃ:lluuada.-J1c1Ia,-se t no .1rohivo do Tltesoul"oNa-

cíonall.
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.. <:;all, Bra>;,
Sp.nclo bcql p~t~nt S ,os cscarnlalos05 f-I'ocedimenlos ~ as h'osl'il irlades manire -tas ,do Governo
éI~ Porlu",,11
conlra 'a ·l1be.nlalle, honl'a e inlercsü
ses deste Imperio, phr cavilíl~a' io~inllaçõe~ e
ol'llen~' do Congresso Ilema"'o;{ico de Li 'boa, que~
vendo ;nfI'llClllO~a a"horri,'cl id'::a ue e~cral'isar
esla rica e vnsta região esens genl~ro'os habitJntes, preten~lp oppr,imi rio.; com l(llla a -especie de
m<tles e hOl'l'ol'es da pcrfidia e ua ;{unrra civil que
lhe tem suscita/lo seu bál'bal'o vandali~mo; e sendo hutp' du. meus pI il1l:j}'o<1e.- le"~res, Cflmo Imperador Constilucional e, Derensor' PI~rpelllO <leste gran\lioso rmpcrio, .. inprega,r lo"a: as minha
ailige~cias, e providencIar com as lTIp.uillas mais
ãce.rlacJa's, nãÓ só pal'a tomar' elft:t:ti a a sr,guJ'an\:a, e tesp,'ita.\'el a clereza do pniz, pondo-o ao
ãbl'Í;{o de nu' as r e Je._c"pBf'allao; t';n,lali vas de que
pos 'ao laoçai' mão seus inimigos, mas tamhnm
para prh"lr, quàr.to seja pns~i\'d, aos habitantes
ôaquelle Rell~p' qlle COlllinuão a fazer ao Dl'aziL
huma guerra, rl'alJ'Íçiçla, uns meios e rceür'os com
it'lIe illlenlão tyl'alinisaJ', M meus Ilons e honradh uhditlJs, p.ara nanlere.lll ' u pllcril orgulho
e' ranta-lica superiorí.Jadl:: l1ei por hem ordenar qllC, se ponlJ.ão c~ eU'eclil'o:; sequestros: I",
t(),las as mCI'ca'\orlus exi"tcnles ,fias Altll1degas
de;tcl frilr.el'Ío,
pertenGcllleS ao,; sl~hditns ,do
•
r
t
~ ,..
I
I '
Reino de Portugal; 2". lOllas as mcrr.ul Ol'la5, ou
ii sua impGrtallcia que cxislircm e,n poder de
nego.cianlcs r1c~te lmperio; ;)0, todos .os predios
ruslicos e urhanos 'llle e~Li "crem nas me:'mas circUI1:;lanciilS; e !I- finalmente, as emhal'Cal(ões ou
parle' c,lell~s (\lIe, p~'rlelll)('~c~n a ncg I 'ian~e daquette Remo; ,st'llc!o, porem, execpl laclas deste
sr.qnes 1'1\ as aCI:'ões uo Banco aci"nal, a' das Casas d(! S"gllro, e as da Fahl'jç;, ,de rerrp da Villa
de SorocaboÍ, .Jo,-é Bo'nlracin <Ie Aodrada e Si"'a,
ele. Palacio
uo' lüo d,; Janeiro. co)J 'I'L Ile D,~z(!m,
bro de' 182~·. 1° tia Illdepl'lldenci'<! <1 cio ImpcriO'.
,
"I ,.'"
f_
' I, om
a 1'11UI'II:a
de Su~ ~lag(!~talIe .l,llIpel'la
José Borfifa~io cJe ,Xndrn'da e ·Silva.
y
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,loW" avulso.

JHnvend'(lI1 na ~laH'e4ta"c Imperial determinado, por sua. 'Illme,liara re-"Iúçãll ile 2 dc Outubr ,1~'Cill'l'C!llte <ànnl'~ tOlha,la em consultd do
1Joou I ria IU~a ,rla '(lJ~ i 'Jicn~ia e O ..denll, de
dita ~le 13' /.lê S'Meiu'I'I'ó di; lfIe5m alltlO, fthe, a
. dI) 'IJ .1S- IIe'ste lllperlo,
r, 'r: " I
bel" g7ertl~
eJ~ul;mento rlo,Cutto 0ivina, o~ l1ilJloll\\lg que se hou\'e-

77·"

,
ANNO D&-1822.
rem de expedir para a ,erecção ,de qualquer no;va
Freguezi~ que haja de creal'-se, e metiffiO I a ex....
p'ediç.:in de qualquer ordem ou' dilj'gencia a' que
• ra, aÇJuelle fim se proQe<Ja antelliormenle ao res;ecti \'0 diploma, tja tudo gratuito em. todas as
repartições, u,eqlal'and,O que.- os djreitos que os
mqsmos papeis cos umão pagai' ua C Iia'n,éellal'ia
e oulras repartições, são nã!) devidos, e que os
Continuos do mesmo Tribunal deverúõ promover gratuitament~, I as rçs}?ecti 'as estações
aquelleti üiplomas. l\1anlla o sobredito Tribunal
llarlicipal' ao Deputado Chanccllel' das tres 01'dçns ~ referida imperial, res?}.ução, p~ç seu .regulamento a semelhante respe',to. ;E\io de Janci1'0, 11 de Dezembro de 1822. -,-l\lonsenhor l\1iI'anda. -l'l1ons(lnhor Pizarro. - Cunha. :.- DI'.
iUinl;lda.-A
cha-se • no Diarioc
do ·Covel'no
n. ° 129,
, ,
,
de 12
, de Junho de 1825, sobre. artigos de o/{icios.
~
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Francisco Ribeiro 'de Andrada, etc. Fada Fazenda da Provi'ncia 't~e S.
ç o ,'abet' ú JuntaI
'
'
Pnulo ~ qlle, sendo presente ~o m~~mo Al/gu t~
Senlior o eu ameio de ~9 de Outubro do corrente. anno, em qne dú conta das redbçoes (citas
em obsel'l'nnch', tia pbrtaria da Secreti)ria de ~s
tado dos ego'cios da Guerr~, de 2~ _de Jlaio, e
dec 'eto de 18 de .Junho do corrente 31)nO, dos
-vencimentos de alguns cmpre~ados 1l-1ilitares, ci~
"1S e eccle:iasticos des 'a Pro"j)lcia, e danuo-se
ile tuelo ,'i~ta aos De embat'gadores Fiscaes: bou"Ve por liem manllar eleclarar 10 eguinte: 1·, gue
e npproye a su ]len'ã~ do soldo de,400:tj) rs: qúe
-Vencia o l\1arechal de Campo, Jos'~ Arouche de
'iolledo ;na qualidade ôe Inspp.ctor da~ Tropa~
tl~ segnnda linha, sendo obrigado a l'epôl' o qu~
dclle tem recebido desde que pl'incipiou a exercer o posto de nrig:J.deiro com o soldo respectivo;
e igualmente os 25o:tj) rs, de ordenado que tinha
üe ProcUI'adol' da Fazenda; 2°, a delibel-ação de
tel' oh:tado o pagamento do quarto _ quartel do
Tencimell~o que linha o SecretaJ'Ío ao exped\ ntlf
do e,xtincto ~o"erno, vi~tas asl-aiões pond'eradí\s
no dito ofliGio; assim como, qualito, ii suspensão
do ordenado do Ouvidor -rIa Comarr.a, José da
Costa Canalho,.pol'que, n~o só foi 'mandado rp.col'her ii Côl'le, mas até se lhe deu o lugar pOl'
acahado; 5°, que cja conservado o Pratic~nte da
Contadoria, Juão José !\loreira, no emprego q'ue
lamhem exerce do Eticrh'ão do Co'rl't'j o, corn o
respectiyo "..cneimento de 100:tiJ r'., por ánno, a
titulo de ajuda de custo, e não de ordenado, huma vez flue só se en:J'prllgue as tardes nes;,e ser-'
"iço, e não f<.oça falta ao da Contadoria, alteutas
as razões ponderadas que o abonão; 4·, que do
mesl110 m d'1 se,approva o que_ assentou a Junta
sobre o Provi$or, V.igar'o Geral e oubros eccle-J
:ii;i ,tico , qU\lnto aqs sellS -vencimentos, atrentas
as ra,~ões expend.idas; ,menos' qU,anto á suspensão'
da ç ngl',u,a 4>d.o,J'.igaJ'io CplIacloJ de Alibllia,' J,oa-,
q'!-lm l\lltoni,o Fernandes de Saldanha, Irist!> que'
o~ eç,clesiasticos que teOllbeneficio -p'Odem ser dig-

pensaelO's .da, reside'noia, ou par~'3prender odienSlllai-, e (rUe, achando-se o di,to V\gal'io no éxe~
oicio da Cadeira de Theologia Qogn at'icá com a
c'ompetente dispensa, não deve ser pri,'ado da
sua Congrua; 5°, e finalmp.nte, que, p3l'a se poder decidir qua(,lto íls sus~ensõp.s das g'1:atifreàçqes
de alguns militáres que, a titulo' de Ajudant~ elas
Ordens, as ven.cião, e mesmo dos -vencimentos ele
soldo do Intendente da'l\larinha d~ Santos, se eri'vie quanto antes, por ,copia legal,' ~'sim a sobredita'portaria de 24 de l\1aio e tabe'!la que acompanhou, como a portal'ia da Secretaria de Etitado
dos Negocios da Marinha, declarando tambem
para se deliberar o 'que fUI' ,iUtiIO, qual o de tino
que a mesma Junta, segundo o seu oficio, tem
rp.senado para os EscrtPlurarios rlelle apÓntados;,
aEsim como, pel' que razã'o niio 'su~pendeu Q ~ol
do de Sorgento l\lór de Ca"allaria o seu Escl'ivão Deputado, João Vicente da Fonseca, quando
o éxercicio (lesle emprqgo hc incompati "el com
aquelle, na"conrol'luidade do sbDrcdito decreto de
18 de Junho do concnle anno. O que tud-o .se
partiéipa ii mesma Junta para ~;ua intclligen_cia e
devida execução, como nesta se lhe'ol'(len_a, Tds,
tão Ràngel de Azerp.do Coutinh'o a fez. Rio de
JaneirQ, em 12 de Dezembro de 1822. -João José Rodrigues V"reiro a fez eSCI'e"fW. -~lartim
Francisco fi'ibeir@ de Andrada.!.!- Acha -se a {l. 22
'!l. à 24 do Liv. 7 de Provisões da segunda Repal'tição do Thesow'o Nacinn(d.l
I
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Manuscripto autbcntico.

i\Iartim Francis:;o Ribeiro de Andrada, etc, Foco sabei' ii Junta da Fazenda Publica (la Pl'o,'inéia de Pernanlbucd que, çom esta se r)1e enviá
hum :;elo de bronze das novas armas do Impcria
do Brazil palia servil' no expediente da Junta,
e ordena Sua ~1agestade o Imperadol' que, na
primeira or.casi5o que fôr possi vel, I remetia ao
metilllO Thesouro os do anterior GOyel'06 que até
agora servião, O que se participa para assi,m o
executar. Candidó Caldeira de" Souza a fez no
Rio de Jageiro, em 12 ele Dezembro. ele 1822._~
lI1arcelli'no Antonio de Souza a fez escrever.llartim FI'ancisco Ribeil'o de Anllrada. - Aclur.se a {l. 53 do Liv. 12 da terceil'U Repm'tiçiio do The.<ouro Nacional.
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Coll. Bra!.
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... Sua Mag-estade o Imperador, achand~-s"e_ple'namente con'vencido e inteir-ado ~as ca"Vllaroes e
perfidias com que o Congres, o: demagog1co, ~e
Lisboa tem promo'vido todos os actos e ,proc.edlm'elilos d'o' Governo daquelle Reino do B~azl1, eque 'tem dado lugar a novas expedições 'a~mjld~s
e maólidàs'á custa de grandissimos maS'luutOlS
sacrifieios, e igualmente clas otdens, mar~arlas,
com ocunho do máis ,barbaro vandalismo, e'dosconhecidas'ma historia dos povos civilisadôs,..I de
r

ANNO DE 1822.
qrUe"t~m sioo'Ibunidos os Com mandantes das mesmas. 'expedições, para 'saqueal1em, devastat'em e
l'eduzil'em' a 'cinzas esta vasLa e rica pOI'ção -da
America l\'leritlional; assim como de todos os principias subvel'6~vÇls e medidas tyranokas com flue
não cessão de 'fil:mar as suas damnadas iutencões
para escravisár'hum 'po"o generoso e magnan'imo
'que, jurou ser li \Te e independente; e estando o
mesmo' Augusto S,eÍlhol' firme na heroica res0'lação'de acautelár todos 0,5 males que 'alTIeação este
Impel'io, não só repcllindo ,denodadamente as
lí.OI'I'u,'cis oggressões de taes inimigos, mas castigando-os severamente, cOmO exigp.m a sua alta
digJ)idatle, e a h0m'a e gloria de seus fieis e omad.o~·stlbtlitos; ,julga,clo seu ',de\'el' o eommnnicar
tão j UstllS e solidas reflexões' a toda a classe de
cidadãos,' e especialmente ao honrado COI po do
Gommercio, pal'á que, sendo por estes I'econheéido,s os riscos c perigos,a que se expõe pelo contint!lãção de suas relações commerciaes com os
'négociantes do Reino de Portugol, em consequenoia dosrOl'(lens c[He tem sido expedidas a este
~espeito, dê nuva 'direcção e ma'iOI' latitude ús
suás especuloções .taes, como exige a respeitovel
e supremo caLhegollia em qne SP. acha consti~uido
este raiz, c()mo huma na~:ão livre" grande e po'dCl'osa, abandonando por esse modo o estreito
oirculo dos transaoções antigas. inteiramente oppostas á \'ostiuJo de seu commercio; e ficando na
eertczai dé que o mesmo Aug'nsto Senhor terá
'sempre ,em vista a grandeza e suecessÍl'a prosperid'arl,e deste Imperio, focilitarú, qUllnto fUI' possh'el,; e protegerú com a maiol' energia e vigilancia todas as'cspecu!oções mercantis, dirigülas pelo patriblismo e bem enlen..-lidu interesse particular para conscl"'ação, progresso e esplcndor cio
Brazil e da <industria nacional. Paçn, em 12 (1e
.Dezembro de 18122, -José Bonifacio ele Antlrada
e Siha.
PROVISÃO' D~

1.2

DE DEZEMBRO.

Manllsc'riplo alllhcnl~o,

Martim Fl'ancisco RibeÍl'o de Andracla, etc.
Faço SjjbCI' it Junta da Fazenda publica da Provincia do Espil'ito Sonto, que., sendo presente a Sua
1'1age~tade o lmperodor o omcio da .Junta Pro"iso-·
l'ia do, Go\'e1'l1o, de 20 de Setembro ultimo, em
qUI', l'f:presentando sobl'e a falta de rendimento
sufficientc pom occaner ás de~pezas da Provincia, principalmente a da classe militar em serviç'o act,jv0; que soll'i'~ a referida Junta da Fozenda,
desd.e ijue se lhe desan'nex;ill'1io 'lS rendas tla Villa
de Campos, moutanolo actualmente a S\la receita
amenos de '18:000:t/;> 1'5., entretanto qne ades.peta eXllede a .57:000:t/:J rs" resultando daqui a
impossibilidade ,de promover o recrutamento volunlario" ordenado, pelo! decreto de 7 de l\laio deste onno, a..detiel'ção I tlos Pedestres e de~ompal'o
do!) desto,cam6ntos,de clefeza' contra o Gentio, nas
mal'gens I do' Rio Doce, com risco de pereler-se
este iml>0rtant~ ohject~; e, finalmente a I'uina das
ç.str,allas para a, Pro~inéia de, l\~in,as Ge,raes, S~lp
pli<;álal,a r.evcÍ'são das referidas rendas da Villa
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de Campos, des~inadas pora aquéllas convenien-tissimas despezas; a redncçãó dos empregados da
Junta a menor numel'o, por ser exuberante e des"necessai'io o 'que ora tell1~ ,'encendo, os que ficarem, menores ordenados; certa inspecção sobre as ooutas da al1ministl'ação e al1recadação da
-Fazendá l, a fim de entrar nQ'conbecimento do extravi'o dà's rendas,' e sendO' igualmente presentes
,todas as informagões li parecel'es que bouvf'rão a
'este respeito:' houve 10 mesmo Au~nslo SenhoL'
por bem resoll"er,e ordenar qYe a Junta, com os
renilirnentos'que actu311mente tem;' "ii fazendo os
pagamentos mais esseÍ1ciaes, preferindo" os da
tropa, até qHe da Vil1a d'e Campos 'seja Bocuorrida, COl'no jú foi drtermi'nauo por poHal'Ía de 25
de Setembro deste anno, Que reduza os seus empregados ao numero deúgnado na oarta regia da
sua instituição, vencelHlo estes tão sómente os
'ordenados que nel1a se conce i1êrão, ficando aposentados com metade do qne vencerem, a,flueLles
que soubel'em e estiverem mnnidos de titulo de
oonfirmoção, até novamente serem empregados,
e deOliltindo-se todos os qtle não ti verem obtido
este titulo; que. não tem lugar a i:1gerencia qne
a Junta Prori,;oria do Govel'l1o pretemde tel' nas
contas ela administroção e al'l:ecadação da FO'lenda, por ser alheia das suas atlribuições. O que se
participa úJunta, paro que assim fielmente o exe-'
cute sem duvida ou embaraçn olgum, André José
Campos Tnpinambá a f~~ no Rio de ,J'aneiro, em
12 de Dezemhro de 1822. l\larcellino Antonio
,de Souza a fez escrever. -l\lartim Fronci,;co RibeÍl'o de L\nrlrada, -Ext1'ahida do Liv, de Reg. de

Ol'dens ea;pedidas d Junta da Fazenda do Espirito
Santo, 'a fl. 22.
RESOLUÇÃO DE

1.3 DE

DEZEMBRO•

,

Manllscl'Ípto authcntico.

O Juiz d' Alfondega desta Côrte representou,
em omeio de 8 de Outll11l'0 ultimo, que. pelo tratatlo de. 28 de Julho de 18 7, celebrado com a
Gram-Bretanha, fôra plohibido commerciol' em
escravos nos portos d'Al'rica, siluatlos ao Norte
do Equador, creando-se cOR1ll,1i!i ões mixtas pal'a
julgar os transgressores, e pelo all'al'iI de 26 de
Janeiro de 181,8, sc lhe estabe!ecêrão as penas e
se autorisou aoS Juizes dos contrabandos para conhecerem ueUes pOl' via de denuncias. Que, depois dos successos da Balda, tem vindo d'aii embarcacões com escra vos, conhec'idamente oriundos d:)s POI'tos prohibidoB, com despacho do GO'veruo doquella Provincia, e guias ,de ba verem
pago Iii o~ direitos, aos quaes não tem posto embaraçn algum, não só porque na letra daquelle
tratado e alvar{, se não determiqa que nas AI fandegas se lhes ponha, mas porque, na occasião da
chegada do primeira daquellas ernbarcoções, o representou ii Secl'etaria de Estado do,s Nt:gocios do
Imperio e, Extrangeiros, a qual, mandando, por
portaria 'de 29 de l\larço de 182:1, expetlid~ ao
Administrador do Lazareto, que fi,cassem ah retidos os escravos, delerminou, depois de exafI)in,ar o despacho, qUe se lhe déssc sahida. TO,da-

o

NNO DE: "1822.

Tia, não 1labl'ndo dest~ orfl m óffióialmenle, lIllas
só por ooticia tenelo ·ha,ido d nU'llcla ,Iestas em·barcações pC'ranle o Supcn~nteodente ,dos €JOIltra.Ja dos, e podend.o ha\'cr proo~,limerHfl' ulteriOlltl naq!rcllc 1:Juizo e na Cnmmissão i\Ji ta, deseja Ilabililan-se rara pod-er rt'~pond~r ,polo despall!lO'a sim feith,; q1lfl, pouondo, além dh;tf.,sUlJcéder em C0nsequclÍlcia ,do eslado hostil el;D qu'e
dc'pneselllc ~e acha a Bahia, ;yir>em taes c~ljar'"
oa'çõés sem despacho do Oovcl1no; para ha,'el' I'e{;Ira lJertal'P0r on1.Je se. 01 ielll6' a estes re~p itos,
pede que se lhe decl'are: \1 0 , 'ge, no ca:>o ue "il'~fl1
illlv,ios úe 6501'0\' os oriundos lIe plll'los prohibidos
-com ele pacho do Gov.llrno tIa Ilahia.., ou tle oulra
qualquer PI ov-inroia, c1eV1'rfl ler lugllr encon.tro
dos direilos que \tI p"'gllrão, \'Í~to o I(':tado de
~uelr3 em que se 30h3; 2·, o que de\'erá pralical'
oo'cllso de ,irem Sem dl1spaoho d~i rue.mo Go:'
vllrno, RtimeltMlllo e,t3 l:cJlrcsent'ação 'ao, Conselho da F.ozen~la cor 'plll'lal i3. de. 21 de O"lubro
de 18'22<,:'P'!Jno 'onsultal' na parte rda~iv,á, ó<men,1!ela'Cls 'Csor<.lV~'S (Ine I iessem ua Balii.<l,,'e da,lldo O
Coosf'lho \'ista della all ,Pro0nlador tJa 'FlI:~el da,
respondeu e ·te: qnanlh aOJ'P1 i "oiro que~ito, qne
dove h<.l\'el' o enoflnbro, 1.III'qJIB;, sendo ·aqllellu
Provii1da e as oulrasl,r1o ,m'M.il (>a'rtes inregrantes
deslE; III I rel'i o , a pnillica conlral ia maslr<.ll'ia desunião, o que em lodo o oaso COIl \ érn evitar, não
obsl3nte' o !'stndô 'de ~ucrra \ pOllqllO, nem a Pro"'ineia, nem o 'ei: Go lemo 'politioo e:.:t.ão em
gnurra e desun jdos, mas l;ío . ':1 01 ct'l.te, ll<chel'e mi-Ii' ~ll'; quanto <.10 srgllndo quesito, I'csponde qne"
~cJas mesmas l'a7,ões se, lI)elern al1llliftir aqui 11
,<fespllolhJ os C~CI'3 \ os, vili'ho ",ãh ha'vcl' (II'ucllhlh'e
prohiua este oommel'l:io, rigon,~al1'len!b nal:iollal
e ue cabotagem, pOl' qua.nto, os tralauos e al\'artls eil."los só, pl'Ohibcm Il'a1.l:l' e,CI'3 \'''s dos pOI'tos d' AfllCiI 30 llI'te dll Equador, e lião de hum
porlo porlllg.IJez paro (:Intro llom de~pacJlOs ou
sem elles; não sendo I'St3 All'alll\rga a cSl3\,ão
(lomll,'lentll para se fi,calisnr 'e O,i ,'sera ,'o - são
primal'iamente e'l(tl ahi.los /\0' PI,,'toS p"oldbitlc~,
o que, ii ,dI:\- ter IU1íar na prinloira a :que 'clmgorem, o oontl'ario vé~nriu, 'sic enmllwrlJió, já detn::ui3tlo (l1'I,rim'i~lQ, '(Iue o, 1Il'!l'lIciÍlntesll'azc:rn
os na hna ré tle hat·p.l'lJlfl'lprfO!elHliiln tis aH!I',ig-uàcór., ne'c!' ,adas, O_ Con,:elho Cl)1I fOI'Oln·se C/il:rn
Õ 'Pt'oCllradllr do (";)lLC 11 d' 'fJuanlo 'ao pl'imcil'o
q'uesito
Juiz 1!"Alfull(h;.g-a; não porél11 f(uauto
ao ~1'g'lIl lo, pOl'fJl1~; \ inllo ·tle p'Wlos tio BI'azi!
emhal'carõe~ r,~lm t' CI'I1\"OS' ~pm o' compllttllltes
d ~pncho"", hil do deI er· do luh" em v'il'llhi'c' Jo
seu I' 'gimento e Il'lis !lxi-teMos., éxami 1ar os pa!!·
'!OpÓI'lcs e Il~rl'lllli's, a (ifÁ .J~ bonh'écer se, C!lIn
ell'eito, ,'em ,tIl put'tOS'I'qlle SÜll \ 6,!gJllS, 'cnjos
e era \'0 'ê Ile",n) rl'pllJ 0'1' dI) - lJigOI'O~O cnntl'o-bar .' o'onf 'rlii'éb, tI at"ac!M, nll~ 'lllHlcj; {l~ duas
pMenêi3s 'prirlngl\ezà e1illgle:za mlltua'mcllilt
'oHdg:r' 50' ~ sn1a IIb'S~\' ál'\6ia, le éstas 'lIhrigo~:fll"S
<Passau pol tocl:\s as ~I!lfhl idolh" cnn'litll'Íltas 'e
drllegada" Íl quem illcumbé 'O fUI llxllr.:lo e r,eli.
'oso cnfntll'illl,cnlo, ,ern que ( :tê tl lencill (-ã
1egi~ln~'ão po. ilh'n Ilil'igida ás AII'afhJbg'à5. j Em 9
àê De .1' lll'ó 'de .822!
. lU30!uçáo. ~ 'o o p'lll'ectl. -Em ,'5 de l>~ém-
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D'l Redl'o,: pelolgroça1c!u Deas e U11anime acola-maf,ão 'tios' /,0\'05, Inap'euador ci"lO:ltiluolorl"lrl 'e
'Ji)eümsol' PUl'pelJUo!do llillp'eril dh B-13i'i1, eto. Faço
-8nbe'(1 o vús, ()u\'Í,lor d,LCorlilél'l'ca dOI Rio de rJa-neiro, que I sen()o-me prestlole, em: 'colIsu[ta da
Mes-a' do Desemhargo do Poço, o requerimento
dos senboi'es de engenho, fazel~deil'os uo 'fel'mo
cla \'illa nOl'n du P'al] tlQ AMeres, 1'00'qllese queiKO\'ão' le ,tel' o' Capilão i'llill' da mesma Villa; l\~l
ooel,\1llJllc):lCO
avier, 1J13orlado l'ech3l' ,de sua
-PJ'O[lI'i3 ,ali I oridad,~ ,na: re 'pnoth'3S teftudas de ~1I11
.fll<Zf'lIt!n lwm (300)uho ,pI3no" de !!Jue os sllJ>pli,colltes sempre ~e f(JrI irãClqpéWO n expollLaçáo ete
-seus efi'tli los, 'e i l~ I'e:orl a~ãf) de Outl'O, 1~ltuos"'ariiOs
,ú'.laboraçáo.das f>U3S {:ahJ'ica~, dehanf1tl aOS'INes'mos. slIJ!>l'licallte:i ouLl'o f)ami~lhl'l por ~\Ig>alles ,eS'oa'bl'O"o" fJlIasi inaocessil ei", além de nHõÍ!l'exlel'l'o,,'e qlle-lol'Oa mui poO"o'o o $ervi~o dc animaes
.nas cOllduoções UOS mCfornns efEeitos; pedinJo.me
pur 'esles e 'IUtl'OS'JF1lll' ii o:', Ihe~ man lasse oUl'h'
-o ali igo oalll;nllll de 'lue e:llalão ,de posse, "e (te
que o doilo Gopilão Mór e seus seqlllJ'hes se lJne~'iã( Hel'viL- e:IClJlusi,\'alllellte oom OI;\nilbslo 'é eSJcand<l1l.ll'U 'arbilral'icll<.lllé'l e sen,ln·me oull'osirn
-pl'escllles os 1'Jl{JI)e"imelltos uo ~lIppliCád, 'Gàpitão
Móll', ~Jllnot)L,FllanlJiseo Xrlll:ier, :a,II"gpnJ.d StH'
.aprlf)IWplill o l'llql'~errmenlo flll~ StlplJliC1II!1LPo,;", ohcii'o
.de falsidudl's, e ,ll'Llto do intrigo e do odi'o, qlle
cnntra ellu supplic3dll nll,ll'c o S31'~llI\'lOl i'\1o'Ir.,
'Fl'allci,oo das ,;h"ga Voemrk, por' otllecedenle
rl\'alidades; liãl;'senl1o a ulilidade e bt~m ptiulicó
fJlIe o mo ,-c n cste pl'ouetlimelltll, OIas o fl'henlOnle descjo de saoiar ~u" partienhl" \ ingàn~:a;
o requel'ill,1enlo, du mesmo S31'gellto l\Jór, FI'ancbco da~ Ch3gas Vel'lIrk, em que rel'eria 3 histo• 1'i3 e eirollnsla ~ias de-La qlleslãn, e arbitrnrieda.Jcs e de:;p()li~llIo do dito Capilão Mór n~ Olll,d'''l~ça 'daqu'(ll!e ClIOlinho ; e o I'cqIJeril11ellM ulflalJ1l!Il'11 ce., rd'ú JllIe"'IlIÓ~ I't~ff l'inrlnl..se"â olW'n em' ,q~le
1,cdil'<I, «("", ~'isl' 'a('ihélr:"~e JJIlI1'l o Ilil>i ai ,10 oorpo
-de' Eng:llnhéi\'os [etllrlreg~(dtl Da dema/'uaçã.j ao
Di~tl'icl'o da menoi'(lOada Vil ta, Jhe, I'M~e inhllm,liJí.la a dilig'l'rlcia (re' conheo('1' qult1 tiA: (ocues ll'Os
S'olJl'edito" cilmil1hos el'a o n à'i~loon'I eniellle, n[jttnnanolo oS' mnlll/ll'amClIlOl' fJue fO\lst'm pralicélNlis
fl'JI.a 3 -1Ié1 pel'l'ci\,ãu, a Ol1já "hro se ofl'erét'ia elle
1ll'P Iil'311te ; )Jet.\.~lld"o agoro que ge nncatl'('g<l's'!-ie
la illunla 'lJtllill!Wà le de fia "UI' pe's oahJlef1!o 'ao lú"
'gal1 da onlen(f3;',aifllll fIe 11l'ol'ceMr n hllma1e,'uota llllé~oi \'el'toÍ'ía pal'a unláo', ,(tom pléno ctln\1eCiJ'lIClllo Ile 1ciJu1là, '~'e 'ôl:chli't I <f ~ue .fór rr!Jilai~'lwil
,at'llumn pu~'lícro. iE~ ',,'i. ual'alin ~orm3çãt) qué d~
il0S se lioiHc;-'a qO'ê~\ôs'(~él) ti 'am'al'lI da ,fere ida'
V;i:tIA; I!srotio e lf1fai 'lJa-pei'!l cúrlu(\mclltL'S e:re
Jte/tosiu; snhre ó qll 'rudo fll' ol.iiilLll o'Besem·
Largadll)' Pl'bcu'ra'lh'lt do .GtíI'l'ia, Soherarlia le Fà'"
zenrla N:miO"l'al: hei filar betn ~' cOllforman lo.ine
com o parecer 'da 1\1'e!;9.do 0elfeinborgo do ;Paç'o

AtlNO 1)E 1822.

ne

pOI! minba imm.édiáta resohlfão
26 do B'le2
puoximõ passaUo, ol'den.ar-'\'os quel\'a,les p'e~soaLL
mftn~e.áo ltigar:(L'áquestão, -6'; iuformanu,o- osuo'
cam,il,tAlil, S!lU e:<~ax10, aNtiga:'servidãeo',' averiguaR- I
d.eJJP0,c teslemunhas allligas e de \H·(j.bi La.~e 'liJuaL
he do~ (lCi).llS o·,mais uLil, mais convcaienle', e ma,is
coh1mndo áquelles povJo~, ol}\'~nd'o- a eahHll'a, os •
hah ·~antft.g, as- p'll.rles· c!uei~o as"'e O dilG;' EngeIlllwil1o, lfas:ais ~ogo ,(Ie w,lO'atllo leg'al,. e me in-'
ftlrllle,is, inlcllfMil:I'ltló o ;V'O~Stl p~11~c€I', 'a fim ~le sc
de~itljr pO\1 11I'Ima INlZ esta qncslão eom pleno conhceimento. de eau:ro. 'E vos 1'~eommetHlo loela fi
prolnptitlão'no il!lfol'me, loela li imparcIalidade e
jll"tiça. CUOlPl'i-o a:,sj,m.l O Impl'l'ado... Con,-l'jtu....,
cional e Oefenso'r Pl'rpetuo cio Impodo Ào m'azil o.mandou por seu espceiaL mapl,lado pr:lels ~~i':!
ni:<tIl05'ahjli~o,asliigllild(~s, do :eu Conselho e SNIS
D,eserohal'gad,o,re.s.do Paço. JOS!!I Francisco ~le
della Pimentel a li z no Rio de Janci'ro, àoS 'I{~ de
De7>ombro de 1,822. - J0<'lé"Cue~ano de -A 11drude
P.ÍJ!I a- fez eSue;V61'. - An~o\Ji" Rodril:l"les Vellu~;O, Ide,Olileira.-;,--'(\nl ni'ILui'l. l'.er,eil'a da Ou·
nrba. -;:- A clifL-se a fi. I {} IdrJ Liv. 10 cip, Reg. das' Or-

Inlpt avu,lso.

C'óDI·jncld' augmenl'lI'l'- c numero dos co pos d~
Infanlelfa de milit:ia da Pro\inoiâ de S. Pedro do
Sul" qua'l'l1.o seja compati\ el''Col11 3 '~ua popu-la_ 11
Çã-'fI, " t!e maneir'a que' os seus habitantes so empreguem tom \la,nla'gém na defez-a della, a que'
n11lfto se deve atlclldcl'l Ilei p~í' bem qllil, na refei'ida' PI'l)\'i'~eia
S. Pedro, se crie hum ba... t a-Ilrão, de- Jn f'antaria de nlÍ'1 ieias, . ol'&aM:<ado segll'liclo q' plano <1I1e oom oste hai1Ca, a~~ignado
POI' J'I~ãfJ Vi'eira de Carva'lhó, rio meu Conselho,
Mini·stl'O e~Secretario de E~t,ado dos Negoeios da
GUél ra. ,i() Conselho SUliremo Militar o lenha asSlm enteflllido e fa~a executar, e·x.pedindo' as ordens e de,;pachos necessal'Íos. P-aço.
I? de
Dcwmb/'.) t1e·.822, 1 9 la Intlcpentlencia e élo Impel'Ío. - Com a rubl'ica de ,Sua lH3ge~tade o Impel'adoF. - João Vieil'a ue Oa'naJho.'
r,

ne

em

PL~ ,·0 ~la

o.1'ganis{lf{io do Batql~/flo ete :(nfil'njel'if}. de
1I1ilit:ias dll Provillcia. dfi S, Pe~/l'o do S/,tl, mlt1,1dado,crf./p; p,or qec1ieto (la data cie hoje.

dens' expedi(ias pela ilfl'Sfl do EJI'semb{~rf5o do 'Paço ,
postel'iormente
d Iddependencia do ~lIpel'io.
" O
_
POllTAR1+.

.DE

~6 DE .DE;V.c~Rp.

Imp. a,·1ulsu.

"
I

I

Sl\1l.,l\1agesta1le (\, Iqlp.epauor, attenc1e.nda ao
qUI) 111;0 represen!ou a Sucil'tlacie- r~hilanllll\op'ica,
cl'eota,lIJa"or dos (',FtãO:l e Yiull,ls do' colonos da
N.(il,\a F.rihurgo" sl:lb'nc a ,tl'j,lesuil'cunstaneias em
que se achão, e qlue~:I'ndo 1118111' ,da sua iJene,lIcencia par~ CI!lOl toes infilliz('s, a 11m de minoraI' 08
sells sorrnime.F1lo.~, manda" pela Secretal'ia de Esta~o dpo N<:/I!l(:ios óo Illlpcl'io, pa'1tiuipqr ao Dinec.kn,r ,pa Coll:ln'ia Ido' Suis"o,;, para Soua intelli~
g.d11f ia, que ha"pol' iJem cOIlCt:del"a faq,enda deI)orninada\ S. José., ,pára o ,eslabtflecil1lenl() pio
qUle 11 sahl'l:lllita õo,eietlade se propõe fOll1Jar com
0$ fUl1llo.s ,qu,e',tem atlql11i.riILu: tJ qne li mt'~nH>
B.il'e.oIOl! JI~ D.OIJ1(IIUm acor·do com o Sui.~~o Que1'1'CJl'lOnt, (}ncal Frgad,o da, policia tia me IlIa .00-'
){)Pi,a., se· id~,cllllliJãji) de,ta prol'i'lt-mcia, 8UtOI'ÍWJil!u,olÍ,p"Fa'\,lI7.el'em 'a disll'ihuiçã!) dati lerrrl' da
mallo-jra m,ai~'!fa·'Q1'.a\.eI e con\\euit~~te a subsist~trelll ,er .«.ommodidatle d'os ditos Ol'1ãO~ll e 'Yiuvas'
d~~ri'llpanaíJas.;. i
' I
Q~'allJLIO"lfl()rélU,... tÍ nnutlol ça l'1a ()sCra~atHra,
esta!)l?'Il'.cirrrlltl1 d~ foro, 31'1I1i ..Ção <Ins !4'uelos'
pel)d(~lItes, e ou.lJuas ruais oil'ti:ullstancias que Se
ap,nulãa na.r.épl esell1ação da menuiunatla Sociedad.e,le nlabl-p... pei}; qW-l inclusos se Ilcmcllem:
I)'iljlllfla 811>1 Rla~llslatle. IUlpcri'al que o~ o.lJI'édi 1
t,@;i OireeLur ~ E'icáITI·gaJoi.cLu Policia inl'... rm.em1
ClodJlI vgr1ncjç"ap, ntauo:l 05 mr;qs '1:ll'ais~effiltazé
para :<C,rapJa.n"ll,rllm ,tQJ.as ali t1il1i.tull!llll.t's ql!lll ,occorrercm, õ:I fim,rle 4ue.o mesm:o *oguslo ~1!nJ\I)rl
resoh'a o que a este respeito i olgar ulais j '.Isto e
do scu agracio. Palat:io tIo Hio d~ Janeiro, em 16
dc Dezembro de 18-22~j-.los& Bonifado de An-,
dr'ad .. e Sih a -AclllL-se no Diu1'io do Governo n. o

5, de O;te Janeiro de 1825, em aI,tigos de o/liGios.

Estado l\J:,i.or.
C~ro.llel

ou r.I;el~~n~ç-COI'Ollel. .

1\1 .. i,ol~. '.' . .
Ajli"lpllt.c .. : : •
Quartel ~e..~tl·e..
CapcllãlJ. , ••
Scrrettlrio . . .
Cil'lIrgj~o Mó" ,
TamlH<lI' ~lól·., I
Pifanos. . . . .

.r

I' "

.

, ,
"

."
, .

.

"

...., .
..

'

...•

10

.rpr1J.~ d~ hUl'la Companhi,a.

Capitão .
. ' ii< •
• ... ;
Tenenle .
A~fe...e-. :
L o Surgen.to . '.
2",1l Sal'gento, .
FUI'I'jel . . '. .•
.
Cabos de Egql~'adl'a'.
Talllhor .
.~. .
S{)Ldatlo~. . ,

1
"1

1
1

S

1

5'
1

80

'I

" .'
Recapítulaçiio.

E ta(lo'~hjo;', .

(3

C( m,paol,tias

·1 • • • •

I,

: ':• • ' • •

"

•

de 95 fl"pç,~,; cada 1lUp:la.
f

t

,,'_

~19.

558
, I

-,---..

Total da Fo.rça. . :, 5q~
Aos ,cis COO1flanhia.~" (II~ que se deYelltÍ compô/' (~,te, hatalhão, se,j1úõ flj,;JJ'H)lIi{la,~ da man~ina
seguillle: duas ComJlanhi3~ lia Cidade dc Porta
AIt'gre, huma na Vill'a do Rio Grande, huru3 na
Frcguezia ,de S. f,.an~i!ico d(~ Pa.u!jl, hllma na
Villa de Santo Anlonio, e huma, IInalmente, na
Villa do Rio Pardo. j}alaciod(l nio le,Janeiro, cm
17 tle Dezembro de J ::h2. -João VieiJ''1 de C r\'alpo. -IA.c,hlt-sf no
fio do Governo n.· 2~, d8

Vit

Qu'in'tà feirá; 611é Fevcl'éÍ1,(j de 18'25.

'

I

l\NNO DE 1822.
ppr.TARlA. DE

17

DE DEZElIiBnO.

Imp. avulso. r

Havendo representado Joaquim Antonio Ferreira, consignatario do bergantim Rio .•101'dão,
ue, carregando para a Cidaçle do Porto o dito
h 'gantim, muclára a viagem para portos de Hespan ha, em razão dq não poder majs seguir para
os.çle Portugal, pedindo que se lhe conceda seguir esle novo de tino, dando ,eJlp fiança idonea
ao va10l' do r,asco pela aJvalna~ão da me trança
do Arsenal. E tendo o Desembal'gador do P,aço,
Juiz d' Alfandega interposto a este respeito !>ell
parecer, com o qual Sua l\lagestade Imperial ha
pPI' bem con formar-se, altendendo bcnignqment,e
aos intcres:'es co.rnmerciaes de seus fieis subditos:
manda Sua l\lllgc:'tade Impel'Íal, pela Secretaria
de Estado dos Negocios Estr'angei!,o~, declarar au
mencionado Juiz ti' b.lfundega t\llC, sendo o casco
do dito navio de proprietlade portugueza, se proceda com etreito ii sua avaliação, de cuja importancia deverá o Gonsignatario fazer deposito ou
prestár uança idonea, e que a respeito da carga,
de,'erilõ os oar'l'cgadores dar jUl'amentp: 1'°, se he
ou não tle subditos brazileiros; 2°, se he embarcauo por conta de subrlitos portuguezes, declarando-lhes o ,Juiz neste acto qu'e o mesmos car]'egadores ficarilô deposital'ios dO' valor da carg'a,
no caso de,pcrteflcer clla a portuguezes, tudo isso,
além da u(luça, segura; r'ecommendada pela portal'ia ele 15 do corrente, sobre o' destino de taes
embarcações, Paço, l/de Dezembro de 18~2,
Jm~ BOHil'aoio de Antlrada c,Silva, Aclta-se 110
DiQ/'io do GOV81'110 n, o 5, de 8, de JaneÍl'o de 18úi,

sobre artigos, de ollicios.,

PORTAna DE

17

DE DEZE~mn<?

Mannsdripto a'uthentrcd. '

Manda Slia )iage~tadé o Impçr~dor', pel~ Secretaria de E~t,ado,dos NegoçiQs,dp Imperio, remeller á.Juf!ta uo Commercio, Agl'Ícultura, Fabricas e :Na~'('gação ,deste Imp,erio,os exemplares
adjuntos da por~a~ia. da data dp hoje, dirigjda a,
toda a, cla~se tle f:içlap~o~, e com. especjalidt\de ao
coPpo do çommercio, sobre a nOTa e 1)1ais ampla
direcção que cumpre dar ús louas tran~acções mercantis; ,e ha por bem que a mesma Junta proceda, sem perda de tempo, a dar-lhe toda a. publicidade po,sil'cl, não só fazendo a affixare espalhar
por esta'Cidade, mas remettendo-a a todos os Go'Vemos Pro>'incia'es deste Imperio, a fim de o fazei' di IribuÍl' pelas C,am,!ras e povos das suas Pro'Vinc];:1 . Palacio do Hio de Janeiro, em I í de Dezembro de 1822. - Josú Bonifacio de Andrada e

Si"'a. - AC!Ill-se na Secretaria do hnperio.

PROVISÃO DE

18

DE DEzEMunO.

-: D. Pedro,' por graça dê Qeos e uQanjme acclamação dos po,'os, Imper,,;dor Constitucional ~

Defe~)sor .PCI'petu,o do Imperio' do BI:azil': 'Faço
saber a vos,, OU'VJdor da ,Comarca do Rio Grande
do N orle, que, em consulta da [\-lesa dd' Desemb~rgo _do Paç.o, me 10i presente a represenmçao"dos negoClantés estabelecidos na Cidade do
Natal, V,illas e Povoações dessa Provinciaem
que se queixa vão de ha I'erdes prohibido pOI? editalos fogos de artiucio, ain~a mesmo noslfestejos sa~rados, com pena de açoutes e, degredo; o
quc nao só ~iminuia aos supplicantes este artigo
de commerclO, mas tambem' os prejudicava. no
empaLc da pohora que tinhão em ser; por lhe não
pod:J'em dar sahida; c esta prohibição que allega,~o nunca havia e.xistido cm o tempo dos vossos an~ecess.ores; queixando-se tambem de que
os obl'lgal'els ,a pagar pela licenca de cada hum'a
lÓja O? venda, 1'01' pequena que '.fosse; a quantia
de 1:t/:J600 1'5. por anno, não obstante a licença
da Camara (11,1e tiJ'<Hão; e. tendo consideração
ao referido, ao .que informastes com audiencia
dos omciaes da re~pectiva Camara, por 'esCI'ipto,
e ,ao mais que se me expentleu ,na menr:iona'da
consulta, em que foi ouvido o DesembargadOl:
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda acional, e com o parecer da qual me conformei,
por minha immediata resolução de 4 de Julho do
cOI'I'~nteannno: hei por bem ordenar-,'os que não
conslOtaes a venda da pol I'ora nas cusas dbs ,'endedores· dentl'u do povoa,do, e só nas casas a esse
fim destinadas pela, Cnnlara em lugar separado
para evitar o incendios, pl'ocedendo contra 05
11~fra~tol'CS com as penas ria lei; tolerando 'porem o liSO dos pequenos fogos, a que ,ulgarmentc
se dú o nome de bomhas, estalos, rodinhas, pistoletes, valvtlrdes, c outros de igual monta, nos dia~
consagl'ados Ú devoção e festejo geral, por seI'
assim uso praticado em todo o Impel'io apezar
das leis jJl'ohibiti va ; de,'cndo sempre, para os
g:I'andes fogos de artiucio , precedel'licença ,'ossa
ou de quem v,osso cargo senil', na qualidurle d'e
Magistrado superior da Policia. E 1lC,i, ontl'osim.,
por bem declarar abusivo o eSlilo apontado de
se~' Ilecessaria Ji!jeuça do "OSSO Juizo para se' ter
lOJa aberta, .1'01' ser isso da privativa in pecção
das Camaras, e não !Javel' obstaculo depois de obtida a liccnça da mesma Camara, a quem uni'camenle toca vigiar nesse ramo. 0 que ludo assim
havereis por entendido, fazendo registall nos res·
pecti vos Ji\'l'os dessa Ou vidoria. O Imperador
Constitucional e DefenSOl' Perpetuo do Imperio
do B..azil o mand@u por seu especial mandado pelos Ministros abaixo' assignados, do seu Conselho e seus Desemuargarlores do Paço. l\lahoel
Corl'êa Fel'Oandes a fez no Rio de JaneiJ'o, a 18
de Dezembl'O de 1822. - José Caetano de ácdradc Pinto a fez escrevel'.-D~. Antonio José
de Miranda. - Antonio Luiz Pereira da Cunha.
- A cita-se a {l. 9 v. do Liv. 1° de. Reg. de Orde71s

ea:pedidas pela lIfesa do Desembargo do Papo, poste·
1'IOI7IlCllte ti Independencia do Irl'perio.
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_ D. Pedro, pela gr'aça de Veos e unanime ;]eclamação dos povos, Imperador Con tituciona! e
Defemor Perpetuo do Imperio do Bra:t.il: F;]ço
saber a "ÚS, Ou\'idor lia Comarca do llio de Janeiro, que, em con ult3 da Mesa do Desembargo
do p;]ço) me foi pl'esente a representarão da Camara da Villa de Santo Antonio de Si! ~ em que
implora'Va proTidente deci~ão soure o artigos seguintes :
se, tendo -se seJl1IJre feito de de a
ereação lIa dita Yiila~ cm o anno ue I S09, as restiyidaucs da COITeigão, Ladainhas lle ~laio, S.
1\1arcos P<ldl'oeil'o, S. Sebastião, S. Si! \'e5tl'l), e
puhlieação da llulla, com approvaçi,o llos Ol1"idores José Bal'l'ozo ·pereil'a e ~lanoel Pedro Go:tnes, e por hum pratica successÍ\';] na dila Villa,
e em outras dilfel'entes, (:readas iI imitaçi"io lla-eidade de l\l;]ríanna, deveria subsistir a gl07.a qne,
na COl'l'eirão de 1ti de Fevereiro de IS 19, fez. o
'Vo~so antccessor, Joaquim José de Queiroz, das
despf'zas d';]qucJla~ festiTir!;]des, ~Ilc!uiodo a da ,-i-_
sitac;:ão llc Santa Izabel, unicamenle admittindo a de
Corpus CIll'isti, Anjo C'.lstodio Padl'Ociro~ e S. Sebastião, sendo consequentemente obdg:HI;] a mesma Camara ii inullJl1oisação' das despeza5, quando nada mais fizerão do que seguir o que se acha"a instituido e ;]pproyado; 2·, se e de\'el'ia ;]bonàl'
II dita Camara' o pag;]mento de 40';fj) rs, ;]nnlWeS
ao seu Escri rito, para lhe assistir. com papel, peno as, tinta c Imes, como fôra e:labelecillo desde a
creação (la llita Villa, Sf'mpre appro\'ado <:111 tOllas
as correições) c ;]té ordena,lo em prol'Íl1lent,.;
:5., se de ignal modo se lleYia abonar ú mesma
Camar;] o pagamento rle 7 . I'~. annuaes ao Porteiro, de 20:t/J rs, ao Carcereiro, 0001 ;] obrig'ação de ter luz na cadêa, consena-Ia limpa, e tI:)r
agua aos prezos, e de oulros 20.'/ rs. ao Alc;]ide que, tendo só I o';fj) rs, annuae" lhe forão ;]ugmentados' cm correição com outra ig-u;]] (luôntia;
4°, se sel1}elhautemente se lhe lleve leTal' emconta a propina ue S libras de ccr;!! '1ne call" bum
aos Verea(lores tem sempre percehiuo na fllncçiío
de Corpus Christi pará InOlinal'ia~, sem que jilmais fosse glozada; 5", fillalmcnt<:, se hr: da inGumbencia da dita Cam ara a t'actllra das pontes
oecessarias c seus concertos, não -ó pelo }ll'eceito da ord. do li". l°, tit. 60, §§ 2{~ e t~o, combinado com o 45, como porqnc, para esl-e 11m, lhe
forão conccdülos pelas C;]rtas regias de 17 de
Dezembro de I? I O, e de 14 ~le Jan irl tle 17 J 5,
o imposto de 20 1'5. em cada canada (ln "inho,
aguardeote.do rdno e cachaça; e, tendo con-ideração ao todo referido, ús infol'ma. õe' que e
llOure tio dito "OS o antecessor, com audiencia
por esoripto do Juiz ele Fóra ua refel'ida Vil!a, e
ao mais que se me espendeu na mencionada consulta, em que foi ou ddo o De embargado(' Procurador d:.\ ConJa e Fazenda Nacional, e com o
p'arecel' da qual me conformei, por minha immediata rcsolucão de 20 de Julho do corrcnte anno:
hei por ben; determ~ar-"o levantei todas a
glozas das propinas e rlespezas rolali fas ils sobreditasl'estividades, e assim ta.,l1lbem !Is que são re-

L·,

TOMO

III.

latÍ\'as ;]OS oruenados do Escri viio da Camara,
Alcaide, Cal'cel'eil'O c Porteiro, Yisla a boa fé com
CJ.IlC se procedeu;] este respeito ii sombra do alyar:'\"
da creação llo re pectiro lugat, deJpiz de Fó,'a, que
lhe concedeu as mesmas propina.s que rence o Juiz
de Fóra da Cidade de Nlal'i;]nna, "i~t;] iôualmentc
a constante pnllit:a dos al1ll0S antecedente, e os
RrlHimenlo ,da 00rreição em audiencia geral que
e, tabelecêrão os mencionados ordenallos, aind:l
que, rleh<lixo da clausula de e impelr;]I' a ua
confirmação pela Mesa do De -embargo llo Paço,
o que se não fizera; e hei, outro. im, por bem ordenaI' que cessem para o futuro ;]s propina naquel!as festi\'idarles que, sem oruem regia, se estabclecêrão arbitrariamente depois da creação 110
ret'erillo lugal', rcncendo-se unic;]mente ;]S propinas relativas ús festh'idades, determinadas pela
oi'r1enaçiío, e:'ls oulr:ls que se costuma vão fazer antes da llita creilção, e que se fazem nc ta CÔI'Ie
pelo Sien,1l10 da Cam;]ra, tendo·se em vista a uisposição l10 regimento de 5 lie Setembro de 1661.
que ordena se regulem a este respeito as Camaras
pelo cxemplo d:] Côrte; a rtuac~ \'Cm a ser: as
{estiviclaues de S. Sebastião, do Corpo lle Deos,
da Visitação de 'ossa 5enhol'a, do Anjo Cl1stollio,.
c a do Pa<lroeiro I\;] Villa. Or2oel1O tambem se
c01"ltinúe ;] pagar aos Officiaes d;] Camara a propina costumada ,le 8 libras de cera pela fe til"i·
dade do Corpo de Deos, e ele igual modo 05 01'·
denad05 annuaes acima ennunciado , a saber:.
{10" 1'5. ao E 'cri vão da Camara, 20 .. 1"5. ao Alcaide, 20: 1','. ao Carcereiro, e'i .. I' • ao l'ortfli1'0, ~E ol'deno, finalmente, que se ob 'cl'I'e O proTimento da Correi:ão.lle D (le Fel'ereiro de I t; 19,
dado em audiencia geral com o prõ"imCnlo úetodos, :'I cerca rios concert05 d;]s e~tradas, e_ti"ns e c:golos das ;]guas nas te tadas do respecth'os 'pr()prietario~, "isto que esta proviúencia
não comprehendfl a~ ohr;]s e concertos das pontes, ;]S quaes deyeritõ com clfeiLo ser feita ir cu ta tias rendas d;]',Camara, e n;IO "queiJas outras.
O que tudo assim haverei' por entendido, fazendo regi tal' est:>: nos linoos ua Camara ela dit'a Vil·
la, e nos da Ouril1ori;]~ para que a todo o tempo
conste como assim o hoU\'e por bem. O Impera110r Constitucional c Defel1 '01' Perpetuo tio Im-pério do Brazil o mandou por seu especial mandado pelo Mini tros abaixo assignaelos, do seu
Conselho e sens Desembargatlol'es elo P,IÇO, Jósé
Francisco ~lerlel1a Pimeotcl a I'c:t. ·no Rio (Ie .Janeiro, aos IS de Del.ombro de 1822.-J(' éCaetano dc Al1l11'adr: Pinto a fez CSCrcYel', - Dr, Antonio José de Mil'anrla,-Antonio Luiz l'el'eira da
Cunlra. - 'Acha-ole a {l. 11 do Lit'. J". de Reg, das

Ordens expedidas pela Mesa elo Descmbm'go do Pa·
ço, po,llerionncnte l( Independencia do lmperio.
puovtsio

DE
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hrtim Francisco llibeiro de Andrada, etc, Faco aber ú Junta da l"azen(ln dn Provincia do B.io
Grande, que, ha,'endo- e tlcclarado, cm pl'oTisão de 19 de Julho <lo COJ'l'ente anno, o flue de-

8
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veri<\ obsenar so-ure '? pagamento das pensões,
comI) h~,'ia exigido cm seu omcio do I? de Japeiro do dito anno, pl;la duvida em que entrava
quanto ao meio soldo qô~ "encem as v~u\las de alguns militarcs ~ se ordcna novamente á mesma
J la que, á vist.a da porlaria tle 31 de Outubro
)1' terito da copia inclusa assignatla pelo ContaJOI' Geral abaixo nomcado, se regule... d'ora em
didnte, ao mesmo re peito pclo que Sua l\lag-esde o Imperador resol,"cr, em consulta do Conselho ua Fazt:nlia, O que se refere na sobredita
portaria. O que se lhe participa para sua intelligencia e inteit o cumprimento elesta ulterior determinaç5o. J\naclelo Venanci.o Valdetaro a (ez
no Rio ueJaoeiro, 18 de Dezembro de )822.João José Rodrigucs Vareiro a fez escrever.:Marlim Franeisco Ribeil'o de Andrada. - A cha.se a /l. 24 11. do Li11. ? de Pl'ovisões da segnllda Re-

partir:iiv do Thesollro Nacional.
AJ.VARA.' DE

18

DE DEZEMBRO.

CoH. Braz.

Eu .o Imperador Constil-\Icionol
Defensor
Pel'J,letuo do Imperio do Brazil ,etc. Faço saber
·aos que esle alraril virem, que sendo-me presente, em consulta da Mesa do DesemLargo do Paço,
.a represenlaçã.o do ali ridol' ua Comarca do 'llio
de Janeiro, em que pedia IH'ovidencias soLre os
inconvenienles que enconlrára pal'a a eleição das
pes'soas, que derem senil' na govcrnauça da ViLIa
ue S. José d'EI·Rei, eOlrazão de se escmarem as
mais capazes com o prÍ\'ilegio ele Milicianos; Yin-do por isso a )·eca1.Jir a dita eleição em sugeitos
ineptos, c pOl,lcos dignos, c.om gravissima prejui~o do Bcm Publico; e yisfa .a .infoJ'mação, que
a este respeilo deu o Goyer lauor das Armas desta
'Curte e Provincia, e o mais, que me foi presente
na meneionadíl consul.la, em que foi ouvido o Desembargador l)rocurador da Corua, Soherania, e
Fazenda racional, c com o parecer ela qu,al me
conformei, por minha immediata rc_olução de 16
de Outubro do corrente anno ; hei por bem, fazendo extensiya a disposição do aI van) de 26 de
Abril de 1819, porque foi creada a J10ya Vil\a de
S. João da Cachoeira da Provincia de S. Pedro
do 'Rio Grande do Sul, pora o caso de qne se trata, e oulros oecorrentes, como providencia interina, 'a bem da boa e prompta administra'ção d~
Justiça, e S<'rviço Publico,. até que,'installada a
sembléa Geral Constituinte c Legislatiya, dedelibere com cOllheeimento de causa a este e outros re~peilos, determinar, que,. no eaE') de não
]larer na réferida Villa de S. José d'El-Rei, e
quaesqucr outras que estireI-cm nas mesmas. CÍ!'cun tancias, o necessario numero de pessoas capazes de sen'ir os cargos da govel'l1ança, por serem os que ali tem alguma c6n ideração, ou por
!'uas qualidades pessoaes, ou por seus bens, pela
maiol' parle 01Ilciaes lUilieianos ; sejão esles, não
obstante 'os seus privilegios, obrigados a ser..ir
os cargos da govemança das sobrel1itas Villas,
quando para elles fôrem eleitos; exceptuando
unicamepte os casos', em que por occasião de
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gllerl'a declal-ada eslÍ\'eretn empl'egádos no"exercicio dos seus postos; ficando ~liás os seus pri vileglos em tndó o maiS no seu Inteiro vigor: por
quanto não devem aC{Juelles cargos seI' exercidos
por pessoas ignorantes, c pouco dignas; nem póde em taes circunstancias ser applicavel a providencia dada na ord. do liv. ,0, tit. 67, § 9, e na'
Extravagante de 12 de Novembro de 161 I, §. 4°.
Pelg que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,
aos 18 de Dezembro de 18~~, 1° da Independencia, e do Imperio. - IMPERA.DOR com guarda. José Bonifacio de Andrada e Silva. - Com OS·1'e-

gistos call1pei'cntes.
ALVARA' DE

19

DE DEZEMIlItO.

Coll. Bru.

Eu o Impera10l' Constitucional e Defensor
Perpetuo do Imperio do Brazil, etc. "Faço saber
aos que este alvará virem, que, attendenclo ao que
cm consulta da l\iesa do 'Desembargo do Paço me
foi presenle úcel'ca da representação dos habitantes da Villa de S. João da Cacl;lOeira da Provincia
de S. Pedl'o do Rio Grande do Sul, em que pedião
a creação de hum lugar de Juiz de Fóra na mesma
Villa para ficar esta independente da jurisdieção
da Villa do Rio Pardo; sobre cuja materia informou o Governauol', e Capitão Genera'l, que então
era, da dita Pro"ineia com audiencia do Ouvidor
da respectiva Comarca, e respondeu o Desembargado)' Procurador da Corôa , Soberania e Fazenda Nacional, a quem de tudo se deu "ista: hei por
h0111, por minha immediata resolução de 9 do
cOl"l'cnle Ulcz e anno, determidar, que a Villa de
S. João da Car.hoeira, e seu Termo fiquem separado da jurisc1icção do Juiz de Fóra da Villa do
Rio p,al'do, cl'eando-se rihqueJla Villa 2 Juizes 01'dioarios na fórma da lei; ficando assim declarado
o aharú da creação da mesma Villa, dado em 26
de Abril de 18) 9. Pelo que maodo, ete, DadC? no
Rio de Janeiro, aos) 9 de Dezembro de 1822, 10
da Il1dependenwa, e· do Imperio. - L"\[PE1UDO~
com gual-da. - 'Caetano Pinto de Miranda lUontenegTo. - Com os registos competentes.
PROVISA.Õ DR
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. Ianuscrjpto aUlhentico.

D. Pedro, pOI' graça de Deos e unanime acclamação dos povos, Impc-rador Constitucional e
Defensor Perpetuo elo Imperio do llrazil: Faço
saber a vós, Junta Pl'ovisoria do Govel'l1o da.Provincia do ,Rio Grande do Norte, que, sendo-me
presente a I-epresentação que me fez o Ou,'idor
dessa Comarca, Marianno José de Bl'Íto Lima,
queixando-se de que o ex-Gov'ernador José Ignacio Borges lhe ha..;Ía denegadu auxilio milirar para a condueção d-os réos que tinhão de sei' sentenciados nas J uqtas a::.s J ustiças Cr~es de Pernambuco, sobre cuja materia se houve informação em data de 21 de Maio do concnte anno, resposta do Desembargador .PJocurador da Corôa,
Soberania e Fazenda .r aeional, a quem manl1ei
ouvir: hei por beul, conformando-me com a,lli-

ABNO

75

concedida e oppo ta :105 dccrétos oc, 19 ne Julho
de 1781, 5 de i\lai~ dc' 17139, 15 de o'vembro
de 1,86, 'J deJulho cle 1702, e nYiso do 1° &
Outuhvo de I 'J!J fi , tendo jú havido sentenrn edi.\"CIlSOS acortlãos dá Casa da Supplicação, os quaes,
511}lpOStO não decidissem dclioiliYamente o nego'cio principal, tenlli'ão eom tudo ao me, mo objecto, e dh'ersos reCIII', os interposLo~ da I'~rcrida
aposentlldori.n; estail lo sem du vicia o 'pr'occ~so
CIl;! termos de proyilleneia pela des0rdem cm que
'se aeha"n, e vício intrinsecos em que lahoraya
desde seu pl'incipio; el'a par todas estas ra'Lões
-mui digno de deferimento 'o reqnel'imento dos
8upplicantes, ainda mais, 1'1 visla Llo ultimo de~
'pacho de qne tambem se queixayão do Juiz que
tambem scnia d'e Aposentadol' !\lór, laYl'ado a
/l. 45 dQS a.utos pl'incipacs, por não ser dc lei o
1° "de Reg., 'das. Ordens eropeelidas tJ'ela 111 esa do Desembargo do Paço, posteriormente d Itldepel1del1cia do arbitl'io dado pelo mesmo Juiz ela entrega da calmpetio. ~ ,
sa, na parte qlle to~a.,ú"'6s-tala.gem, e louvação da
tu,
mesma na l~al'te habitan:l para q consenação da
aposentadoria a bem do aposenta~lo, sendo hum
e o mesmo eLlificia, huma (j a mesma casa, hum
?iJ~nusGdp!o 3l!theptlpo••
e o mesmo prcdio, por ser esta deliberação cnnD. [Pedro" pela graç'a (1e DeQs e unanime accla- trní'ia 1'1 letra do decreto de 5 de iUajo I]c- 1 718,
!nação dos' po.vo's., túperador Constituciotinl e no qual, Cm caso analogo c em declara:50 do I1UDefensor P\lrpetuo do lmpe~io do lll'núl~ Faço 5'a- mero {~O do regimento das l~posentadoJ'in~, se debel' à v-Ós', Desemhargauor JJliz dos Feitos"da Co- .ola ou expressamente não tCl' feito ju tiça o COJlrôa e li'aienda Na.ciona!,
ue -endo-me' presente, _de A-pose'ntarl l' ~lõr cm mandar elar ele al)05enta\
em consulta da .l\1esa do Desembargo do Paço, o do'ria huma loja sepa aLIa, da locação feita pelo
I'equer.imento de D. Eufrazia Dílai',te de Souza, senhorio da mesma; por quanto, ainda que 010- iú va é-lil'ho , que me pcdião p'rovidencia conLra catlor fizcs;e algull)a jSt::para ~o, Lr'l passaj)do (l
loj~ a ntra pr: soa. esta locação não podia'pi'e~ Hljusto jtílga~~l1tó ~a-Ca,~q Ira, Sln!pHcaç~o, eJill
hqm 'aggravo que havião intel'posto uâ causá cm judiear ao senhor da casa~ que não deu <!utorida'que cOlll-el'ldem com J08~ GO'l1lc's Lcüo e l\lanocl ele para di mesma; e r;nal;llentc', por SOl'cm taes
Josil Ribei't~o da Sil"a ~ {l'cerca' da in~u'bsisLencia apo,sentadodns nctu:llmqnte rel:!l'ovadas er aboli<la apOSeQlhporia con8e.ch~a ao pl;i01êi~o cm, .hu- eias ponei. Tendo consilleração a todo o rel'el'ima grapd..e prop,tiodad'c. de casas sitas na rua. do do, e querendo reparar o ",'exame e damno cauReMnde de ta Côrte~ que os :sup'pHcantes, como. sado aos supplical1tes: hei por hel'Prordel~ar-\'os
hetc1eiros habilitmltl!J
Llli1l í\.tÍtol)'io de Souz~ prQccclaiô a maadnl'-Ibes entl1eS'ar pl'omptamente
~ei,s, td~ Cidtde do ,Polto, bavião penhorado ao a casa de que se trata, pondo-se pCl;petllo silen§,ÇguorJo litigante por <\I~ance de, centas c;m .80- cio na cansa c auLos res.pectiYo, q'Je com esla se
'Cie~lade(lom eUe, e que, por..Ca1ta ele laAçu"dor, fo",'os em'"ião, 'f1camlo assiin terminada tão ,odiorão adjl1di-cndas aos mesmos snp~lieabt'e:;; sobre sa questão. O que l'ldo cumpdl'eis, fazendo l'e-cuja ma,1eria 5g hO\l"~ ioro~'ma,Ção vossa, e foi ou- gistal' esLa 00 compcLente livro do vosso Jt1izo. O
'fld o Despmbarg,ulo1' Proc'u.l'adDr da Corôa, 80Impcl'adQI' COll Litucional e Def~nso.r l"erpeLuo
bel'at<lia> e F,a-zenda Naoiollal'; e, cOl1fol'lllantlo-me do Imperio do Bl'azil o manuoll pOl' seu e~pecial
;Eor minha imD1ediata resQl'ução de? de Outubro, mandado pelos MinisLros abaJxo a: signados, do
é~frentp a,kfi'p, eom,p p(lrecér de alguns dos' sen Conselho e seus Dcsemb'3l'gndól'cs de Paço.
,meus .I)esombaro'adoros do,,Paço, em quc se me Man{)el COJ'l'~ü Fernandes a fez no Rio, de Janeip,onder'Ou que, tendo sido; como se ,''ira dos rcso, aos,~W(~eDe7,embro ele 1822" 10daII1(lepenpectiVtós autos que remettestes, a apOSel1Latlori(\ dencia e do Imperio. - José Caetaoo de .A1~dra
de quê, se trp~a, eoocelll1la sem os requisitos ela de PinLO a fez escrever. - Bel'nal'do José da CuJ~i, <16m causa jusLa, ~em deposito, sem lou,'ação
nha Gnsmiio e Vasconcellos. -Anlonib l..uiz Pe-de ahlgucl, em hama estal<agel11 flubli<:a, ou loja reira 'oa CIIn1la. - /1clut-se a}l, 13 {kJ Liv,' 1 ° de
':Puramente de "eniler, pendendo litigio, corren- Re", 'das 0l'de7ls expedidas pela l1ieSf{ do.DesemlJargo
<lo 'e ecnção, e ~léT,u ,il,isso ,requerjda com dolo c elo Paro, p,osteriormcnt'e á Indepe'/ldel1cin do Imperio.
,({o.Qloio do exelJuta~o l\lanoel José Ribeiro, manóbmmui[)ado,com 'SIH' Gunhado õ ap'ose,ntado JoPORTA'RH 'DE 20 l>,E'nnzEi\llmo.
sé Gomes Leãb~ ,em d~!Jf()rço da decu,Ção,' e só
I" ,
oro Ip'm ~e iocomm9dar ,u ~xequeDtc; _aO que
ll\fann51:ripto 3'llthentico •
.acCteSCJ:l que, d~l'endo tel'OlJllar-se c ta Cülilsa
summariamentc,l por s'el" summm'io o Juizo das • Subíndo á p'tcsenç'l de Sun,l\lagestarJe (1 Io:1pe'A'po eutadorias, C'OITi:çj'jú, b'avÍa 2 aunos" !;ontra orador o oOleio qo Desem1Jargaclor elo Paço, Ju~
a fórr1.a ,deju:rga\'.,c'l~cretada eni semelllantes fei- d'i:\.lfandega, em data de 18 do corrente mez, retQS) e em huma .ap.os-el~tadolia fr;\ll~ulenl'amente lati 1'.0 ao scquesl'ro nas propriedadcs d'o's 5ubditos

ta' vosSa ínfQrmaçáô 'Jdeter'Ólinar-vo9 façais com
quéJsemclhantes reines~as scjão auxiliádas oom
escolta militar até a Proyincia dtl Pernambuco,
em cujo tr'ansito, como r:ferieis, lia huma distancia de 49 leg-oas, na qual não ha cadêa àlgl1ma, e ,detem por isso ficar dependentes' de vigias da"dirã estoIra. Cumpri-o, ,assim, fa~endo
"t ar'" esta
' nos respe~tl\'os
.
I'lHO~ d.esse \7o\'er}, ,
reg,ls
no: Q lmperad.or Constitucional c Detensol' Perpetuo do lmperi@ do Brazil o mandou pelos l\li, nisl'l'OS 'á'baixó assignado's, tIo scú Cohselho e seus
Deseinbàrga.ddres do 'Paço. l\lªnoe~ COJ'rêa Ferpapqeslª fcz,Qo Rio de Janeil'O, a 20 de Dezembl'o de 1822.......... Júsé €iletano de Andrade Pinta
a fe~ ésct~"l!r:-Jo~é Albano Frago7.0.-C1?;lilente FlllTe,j'a F~'ança. -;-Acha-§e a {l. I{~ do iLlJ.
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Portuguezes re illentes cm p'orlug..l, uelermioados em parlaria cle 16 do dilo mez; m<jnda, pela
~ecretaria ue ESlado dos Ncrrocios da Fazenda,
.npproYar tudo. Q que fez o reli:l'ido Juiz, em consequencia de ordeos di~anallas pela Secl'etada
e Estado dos Negocios do Jmperio-; e que ouh'osim touas as mcrcauQrias existenles ,na Alfanega, depois de conhecillos os seus consigllatarios, soião a"aliadas, e depoü (~e pagarem os direitos lhes sejão enlregue:!, ficando obrigadas pela sua impol'lancia, para entrcgarem no Thesou1'0 Puhlico, onde del"em licar cm deposilo, proécdendo- e dl' mesmo modo qnalHo ia' enlbarca.ções; selldo porém ,'elididas cm hasta pU,bUca Iodas aqueIJas que não leoltiio con,signatacios,·· e o
seu prodllcto recolhitICl ao !)lcsmo ThesourÕ. 1'açlJ, em 20 de Dezemhro de I 822.-iHarlim Fruo_cisco Hibciro de Andra~a.

Estado do' Tegocios Estcaogeiro!'co~1mill1ical' ao
l'cfcrido Desembargadol' do PólÇO, Juiz da Alfan-

-de plano, e, seQl fól'ma ,leJuizo, que Sicrra nomeasse seu
.Arbitro, c não obedeceuuo o nou)easse o Juiz.: em dfeito
não '1uir. Sicna nOUlcac Arbitro, e lJ J u1.. o fez, juntamente
supplicante. ra'recia que j,:i não l'aha"a senllO qne se
ajuotllssem, mas nãe roi &ssim; pois...·eio Sie"ra pediodu
-vialas, e o Juiz levando este ponto ao estilo forense, de
sorte que vão sete mezes, e ainda Sierra nãu tem despachado a ~eguinte "ista, com mil impertinencias '1ne inven·
ta cada dia, e pcnso que i~to o querem rue,' durar annos.
Como isto seja hum absurdo em materias de commercio,
c muito rdais quando Os .oeios tem pactuado, uão usá de
pleitos pura auns questões;. pois enlão he oontra esta lei •
que os socios se impozerão, c que o Juiz ueve fazer observa)', . tratando-se de uum estrangeiro como o supplicaotc, enganado, e em hum paiz muito I nge de sua
casa, e :lllligos. Pelo tanto,-pede n Vossa Mage.taue seja
serviu.) coneedc,' ao sOl'plicantc a graça de huma providencia, qual fUI' maia do seu real agrndo, para que; iegundo o que cstá pacluauo na escriptura, se proceda pelos Ar»•
bilros jú nomeauos a decidir, e t1'unsigir '[uantas questões
ponT 4-nIA. DE 21 DE DEZEMDno.
ou tli"l'utas pós,ão ter os socioa , e pl'Íncipalmcutc Sierra
c Gallurd, tudo de plano, sem fó)'ma de Juizo solemne, e a
Imp: A,'ulso.
eSlilo de Con ulndo, a verdade sabida. e boa fé guftl'dada,
Dignando-se Stja l\J agestade o Imperador resol- e que assegure sua execução, não obstante qnalquel' aggravei' u1timamente, por graça e~pecial, que a carga "\'0, que seia de direilo. Onll'osim tcndo es'cl'Íplnrado pda
cOI\'dir;ão primeim da tlita Compauhia, qoie ella logá que
do Dergnnlim llelleca, "indo da D'ahia,. e que fôra foi fonnaua em Li~boa, em 1816, não se possa eaperar
-depositadn lia Alfan'dega, até que o OleSm'l augus- (nem pela mOI:le dossocios), senão pela livre ,'ontade dos
t-o senhor houvesse pOl' bem decidir sobre o paga- tres companheiros, ao termo de dous annos, e que duranmento dos nOI"'os direitos a que dc,'cm ficaI' sujei- tc eSte léml?O Gallal'u deve He,· DllIntido decentomente,
coudição quarta; achando·~e o supplicanle em hilm pai~
tos, segundo a letra do llecrcto de 12 de Novembro, .cslrangeil'o, destituido Ue meios, e devendo ser mantido
não seja comprehendida na disposição do citado pelos dilas socios, que tinhão que apromptar o cabedal
decreto; por quanto, sendo esla a primeira cmbar- neeessal'io para a emprezn. - Peue a Vossa l\1agestade se
cação ingleza, que da Cidade da Dahia aqui apol'- dignc mandar, que, conforme a escl'Íplura, o socio Sierra.
que ue o unico que sp acha nesta Cidade, contrihua mentára depois da 11l11Jlicação do decreto, podcl·-se-hih. salmente ao supplicaule COlll 100:t/l rs., que ue o menos
favoravelmcntc considerar a sua carga como em- que necessita para sua pl'opria manulenção, uando princibal'cada bonti {Ide (*): manda pela Secretaria de pio ii dita contrilHlição desde o lIlel. d" Janeiro pl'Oximo
passado, cm que chegou a esta Ciuade, inclusive tndo ate
o,
que finalise a socieuade e ~uas resultas, seguudo está pactuado, assegurando, ue hUID modo posilivll esta manuten(') Quanto a boa fé que S'.l deve guardar iIIesa nas
ção, a que não a faça pl<:iIO; e finalmente ficando a Siertransacções cOnlnlerciaes, merece ler-se cm vista a l'csolu1'a, sah'o O dil'cilO para pet,lir a Santa Colomba, e ouh'o
ção seguinte:
socio em Lisboa, a pnrle que daquclle possa caber-lhe
·ne1Ja, pois que de outra sOrte terá de implorar a bondade
ReBolI/rijo de D de :Vovembl'o de 181 j.
de Vossa Magestade pn,'a sen ~ustento dilrio.-~. R. 1\1'7
Hio ue Janeiro, lÚ ue Agosto de ISlj.-DIO~O Mana
Senhor. - Por A"iso da SeOl'ei3l'ia de Estadh dos NeGallard.
gocios do ]Jraúl de .4 de Aguslo de te anno, mandon
_ ~I andon II Conselho que iuformasse o Desembargador
'\' ossa M:,~estadc baixai' a es(e COllselho 1 par'a se consulCOl'I'egedor do CÍ\'c! ua Côrte com o deu pareeer, ou.tar com ell'eilo o reqllel'Ímento de D. 'Diogo Gallanl, do
vindo o supplicaolo po,' escripto. A informação deste Ml·
theo" seguinl'l:: • Senhor, diz D, Diogo 1Ilaria Gallal'u, de
lIislro roi do IlIeo,' seguinte:
nação E.panhola, que em todas a p,'aças as q'leslões do
• Scnhol'. - Convencioli:í"'io na Cidade de Li;lIoa, em
cOOlUlercio se decidem brevissilllall1enlc, e muito mais
Jnnho de 18.6, D. ~Ianoel de Santa Culomba, D. Franquando expressalllen le po,' l!u m a estriplnr(l so!emne se
cisco Sien'a, e o sopplicante D. Dillgo Gallard, todos nacomproUlelteUJ as partes a lIao '''a,' de pleitos pal'a qnalcionaea ue lIc.panha, e 'labe1ecer neate Reino do Brazil
qner qneslão, senão que ludo seja decidido e transio-ido
huma sociedaue, para a qnal se prtlpunhão os supplicadQs
"Por J uito de AI'bilros, a eslilo dc Consulado, islo í\c a
Slcrra e Santa Colombô', como inlereSs'luc.s a elllrar CO"'
,'erdadc sabida, a ).Ioa fé guardada seUl fó,'ma al""ma 1'0os sens re pelivos capilaes, e o snpplicante D. Diogo Gall'ense. Tal hc a escri,plura que o sllpplicanle teUJo a lIonrn
la,'d, com a aua indmlria. Para começal'en~ estó ~6t~bele
de ajnnta,' aqui: no seu artigo 8· se uiz que, se se mover
cimento, ,'cio o socio Sicl'!'a para esla CUlte do RIO ae J Ilalguma que!>t'ão ou di..putã entra õs socios, por moli,'O
neiro promplificat, os objectvs uecl: sarios, é qua~)'o mezes
desta companllia, e decidirá e tran igirá por hum Juizo,
depois ,'eio o supplicâute em J aueiro do pr~sente ann~.
i'oJ'lllaliaando·sc no Hio de Janeiro, a estilo de Consulado,
Logo cm Lisboa 'I'ccch"eu o supplicante do .oe,o Santa Copela ,'crdadê sabida, e boa fé gllacd.da. Apezardistn, c lialomba a qoonlia de 49(j \Iii 80u I'a. ; a saber: 180 ~ 1'5. par?
vendo sido eno-auado Gallard , -pelo sen socio Sie,...a, ,'esiOseu trunsporte e ;),6~SQo I'S. para sustento, cUJo recebidcnte nesta Cidade, por não quere" estabelecer a fabricn,
nH:olo consta d'~ hom recibo passado pelo supplicante que
nem a negociaç:io , lhe rogou que nOmeasse pela ~ua parle
exisle neste Juizo .10S auto~ de noliücação que pendem
hum Al'bilro para que COIll ° seu decidissem a illdemllieotre estas partes. Vendo o supplicaule, qu'C sup~licado
sação que merecia o supplicante pelo cnRano, e promessas
Sicl'l'a se demorava em pOr em lH'atipa o que se haVIa pro-que lhe forão fcilas de extraordillaria ulilidade.
egon-se
jectado na eSCl'iplll,'a, e desconfiaudo qne por algnm moa isto Sierra, qucrendo,se valer dos artificios 'e (Iilnções
ti,-o o recusa"a (ldmitlir naq~ella sociedade, prop?z P?f
que por desgraça costuwão-se no furo. Acudia G~lIar(J ao
este Juizo huma acção de notil,cação contra o 5upphcadu,
Juiz. Corregedor do Civel da COrte, uão para foi'ma" hu- 'pa!'a obrina·l0 na fótOla da oita,'a coodiçao a louvô\l'.se em
madem:l,nda, senão para que 3 vista da escr!ptura m.ndasse
hum AI'IJilrO, nomc<louo o supplicanle outro p~la sua .par-
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dc mau'eira alguma esta gl'aça se repute extensi-va
a outras embarcações estrangeü'a , que chcgarem
posteriormente da Cidade da llahia. Paço, 21 dê
Dezcmbro de 18~2. - José llonifacio de Andrada
e SilYa: - Aolul-se em !trtígqs de o(fioio, 11.0 Diario

deg; desLa Cidade, para sua intelligencia e governo no despacho 'tIo dito caJ'l'egam~nto; scm (jue

te, e .IlUDl tereeiro no caso de cliscordancia dos dous, J? ara
que pela deliberaçãll dos d1l0s Arbitros SC ficassem d,:cidindo todas as queslões, que se hião a suscitai' so!?re a falta
de adimpleUlenlo da escriptura, e que decidissem se a
mesma escrilHul'a era va,liosa: oppôs·se o supplicado com
embargos, que, scudo·lbe recebido., forão·lhe contrariados por negação, e neste estad'o fic:írão, seUl que estas partes promovessem mais o progresso do Feito. Considcrando
o supplicante, que as delougas ;do fôm contencioso lhe
retardavão a decisão êlcfioitÍl'a daquella acção commiJ1a~ol'ia, procedeu a h4m embargo em alguns bens moveis
do supp ioado, que oppondo-sc com embargos a este peocedimento não pl'ogrcdio mais o processo: estando POIs.o
negocio neste estado, be qllando o supplicante recorre a
Vossa Magcstade na supplica que apresenta. Aquella escriptura celebrada cm Lisboa coutém hum plano de negociaçãu social, para sc vcrificar nesta Curtc do Rio de Janeiro; porém uão chegou a realísar'se, porque o suppli,cado !5ierra protestou e\ll JlliZ() pelo dist,'ato da escriptura,
com o fundaménto de que devendo o supplicante r"zer a
despeza do seu transporte so de Lisboa para esta Cidade,
obrara pelo coutr3riÇl , vindo quatro mezes depois do supplicado coutl'a o estipulado :na quinta condição, e ainda
obrigando os socios a pagar pelo me.mo ,supplicante a
passagem de huma mulher que tinha trazido comsigo, e
que por isso, antes de propôl' a acção de distrato daquella
escriptura, protestava não levar em contas as aespezas ['eitas pelo supplicanle contra as condições da sociedade nem
:IS approvava por si, nr.m pelo interessado socio Santa Columba, e que pela clauSlLla final da COJldiç:io quinta, o que.
l'ia despedir, dando ou compensando o que por Arbitros
fôr julgado. Este protesto foi intim'ado ao supplicante que'
senão oppôz, e foi julgado por sentença, c se acha nos
autos de notificação. Nestas circunstancias, cOI~sidero que
não cl;isle tal negociação social, e que lião passuu de pl'O.
jeeto, porque não houI'erJofundos que a fizessem suhsistir,
nem lucros, nem objectos de intercsse Teal, que chegasse
a occupal' e entreter os socios pelo attl'31il'O de alguma
nntagem reciproca; e por isso me parece que não, teD,l
lugar a pretellção do supplicante: quanlo ap querer Juizes
Arbitros para decidirem indetel'tuinadameote todas as
questões, <tue lhe lembrarelll suseitar, sob~e a ob,seruncia
àe coudlçoes, que devem presuppur a eXlstenota de hum
contracto a que ella ~' :virão de lei, mas que nào existi\ldo a hlateria do 1;0nll'3cto ~Ol vão se questionaria sobre
o adimpleniento das iuai condições, quanto mais que o
supplicante he arguido pelos socios por aquella fracçãt) da'
escoptnra que resultou protestarem p~o seu distrato, considerando,o desligado daquella conven,r,ão, e me persuado
que deve seguir os termos da acção que intentou. Acho
porem de equidade que, altendeudo a que o sllpp1icante
se acha amenle da sua patria, em paiz estranho, e talvez
sem oleios de subsisteucia, que por arbill'io de dous Lou·
vados em que estas partes se comprolDeltão, julguem ao
supplicallte alguma compensação racionavel a que o mesmo s~pplicado Sierra se oll:.u'ece no mencionado proteato.
Vossa 1Ilagestade purem decidi"á o que ['ôr ju'to, Rio de
Janeiro, 4 dc Olltubro de ,817,-0 Desembargador COl'I'e·
gedor do Civel da Côrte, Claudio José Pereim da Costa.
E daodo,se vista ao Desemua"gador Procurador da Fazenda, respondeu: como o supplicante foi o mesmo que propôz no,Juizo da C01'l'eição cio Ci.vel da Côl'te as acções de
que se tI'ata coptm o suppJicado, sobrll o objeato enun·
ciado no presente requerimeuto , deve p,'oseguir nas mes·
mas acções, e nos meios orainario, que lhe com petirem.
Não dnvido porém conformal'·me tambem com. o parecer
do Mini tI'O informante na ullima. parte da sna informação
para que na me~ma causa peude\lte sllli'ça o' arbitramen-to apont(ldo de hum a e,pecie de alimentos, p3l'a a snusistencia interÍ\la do supplicante ate a 'decisão final da mesma causa; tendo em vista o espirito da escriptura do referido contracto, que vem junta, na qual se contemplou
este artigo, e o lranspQrte do llleSplQ supolieollte para eita
Çidade, havendo recebicr;llogo as parceiIas declaradas no
prese'}te reqnerimento, e iuformação. Deve,se por tanto
coqsUltar a Sua l\Iagestade nesta confol'midade, huma vei.

do Governo de Quarta-Ieira, 8 de Jmítiro de 1825.
DECRETO .DE

21

DE DEZEmlRO.

lmp. a\'ulso.
Ha vendo EI-Rei de pOI·tugal e dos Algarves,
meu Augusto Pai, o~'denado, pelo seu decre Lo de
8 de Outub.'o p<\ssado, que o dia dos meus annos
ã ~
~ t . d
11 R'
I
n O osse es eJa O naque es e 111 os ; POt' mma
justa retribuição, e PCt' as im o exigir a honra e
'o decoro da Nação e Impcrio lll'azilico: hei pOl:
bem mandar <jue deixem tambem de ser dias de
gala neste Impel'io todos aquelles "ue o crão em
'I

attenção ao nascimento c nomes das pe soas da
familia real dos ditos Reinos de Portugal e Algarves, ÍI excepção dos dias naLalicios d'EI-Rei e
dR' J
'
d
d
P
a '1m la, mcus multo ama os c pl'eza os ais,.
que.scrúõ 5empr~ <1<: grande gala, porém, sem
anumaroento de tropa; pal'a que os povos do
Brazit c de todo o mundo civili ado conheção que
sei t'cspeitar, apesar da inJ'nstit'a e falta de conY

sidel'ação com quc fui tl'atado, os dcveres de bom
filho; e, pal'a que os dias que ficão sendo de gala
l?,heguem ao conhecimento dt! tod~s, baixa eom
csLe'a tabella J'unta, assioO'nada pOl' 'José Bonifacio
de Andrada e Sil\'a', do meu Conselho de Estado,
meu Ministro e Secrctario dc Estad-l dos Negocios do Imperio e Estrangeiros. O mcsmo José
Bonifacio assim o tenha entcndido e faca execu.
tal' com os despachos necessarios. Palacio do Rio
de Janeiro, aos '21 de Dezembro de 1822, Ioda
~

que pelo aviso Re 9io de Commissãe. se commettell o nego·
cio a este Tribunal. O que tudo sendo visto: parece ao Con6elho que tendo o requerimento do supplicllote merecido
a soberana.attenção de Vossa l\Iagestade para o mandar consultar, mostrando,se d'estes papeis que o sup plicante entrou na sociedade de que trata curri O fondo da <;ua industI'ia, que lhe não dá meios para supportar as despezas de
hum longo pleitn, que j:í csl:í começado, e sobre tudo que
este negocio he pela sua nalUl'eza mercantil, e que uesta
considcl'ação de\'e ser decidido st:m demoras e delongas;
poe todas estas razões púde o supplicante espel'al' que Vossa
lIlagestade, dignando-se tomar na ,;lla Beal consideração,
este negoeio, seja servido maudar que elle seja julgado cm.
huma so iostaneia br'e,'e, e summariamente pelo meio de
Louvaclos a qoe estas partes .e eompromellel'ão, sentenciando o J niz que fllr nomeado, ou na Relação eOm os
Adjunetos que lhe forem dados, 00 na Beal Junta do COUlmereio, s'~gundo as regras prescriptas pelas leis, para a
decisão de negucios desta lIatl/reZa, parecendo que em
hUIll, ou outro caso o Juiz Commissario seja autl/risado
para avocar do Juizo do Civel da CUlte, "autos da eausa
que corre entre estas partes naqueJle Juizo. Vossa Magestade, porém resolverá o que fôt mais justo. Rio, em u de
Novembro de 18'7' - An~onio Jo é da Fl'ança e Horta.Antonio Luiz Pereim da Cunha.-Joaquim Jusé de Souta
Lobato. - Francisco Lopes de Souza Faria Lemos. - Luiz:
Barua Alardo de Menezes. - Franeisco Baptista Rodá,gues, Foi lalllbem valo o Consel{,eÍ/'o Josi ECidio A Ivaros de
Almeida.
Como parece, c a Junta do Commereio mandou expedir
as ordens ncccss3rias. Palacio da Roa Vista, 27 de NOI'enlbro de 1817' - Com a rubl'ica d'~l.nei 'osso Senhor.-:Acha·se á [1. 2 V. a 5 do liv. de /'eõ,slo de Cons. 110 Cor/offO
aelllal do 1110s01l/'o ocional.

r

"J

Independcncia e do Imperio•.........(lotn a rubrica de
Sua .lUagest~dc Imperial.~Jo~éBonifacio de !Ill"~ada c Silva.
TaBELJ.Ac DOS Das DE GI\.d'DE en-A.

Maio.

29, Proc1SS50 do Corpo de Deos:

:tunita.
6. Coração de Jesus, festa dos Con1mendado-·
·tes na Capella Imperial.
I

Janeil:o.

I

Cumprimentb de boos aonos â Súasl\Iagesdes Imperiacs.
:12. Ntltaljcio ('e Sqa lUagestade .lI Imperatriz.

A goelo.

1.·

Fevel'eil'o.

S elcmbl'o.
Exall'áç~O da Santa Cl'UZ, c festa dos Cá~al1eiros da Ordem de Chri to na Capella Irnpe-

rÜ\I.

19,

. ,

.

S. Jadual'io. '

I

Novcmbro.

'31. Primeira oiti\va de Pascoa.

4bril.

15, Assumpção- 'de Nossa Senhora.

14.

~6. Dia em que Sua Magéstade Imperial proclamou no Rio de Janeiro o. Systeina ConstítuclonaI.
'

Marro.

I - '

5. Chegada de Sua l\fagestade Imperial ao
:Bra2;il,

J;

4. Natalicio de Sun Alteza 'Imperial a Sébl:lora
Princeza D. Maria dá Gloria.
, 25. 'N:ltalicio de Sua lUagestadp a Rainba de
rortugal e Algarves, 4-ugusta ~lãi de ~9a l\Ia~es;.
télde Imperial.
.
I
Maio.
IS. Natalicio de Su:! ~lagesiade EI-Rei de Portugal eAIÓ'arYeS, Augustó Pai de ~ua nl'al?esta(Tc
!mperíal.
.
1
"
1
Junho.
' •

25. Dia de Natal.
51. S. Sihestre.
José Bonifacio de Andrada e Silva.
DECRETO DE

23

I

DE DEZEMBRO.

1o:Ip, àV\l)so.

'1 ,C()llúll'l(lo al}g>mentm' a fórça da 'tropir de milicias da guar~ição da Cidlide (le Portb Alegre, na
Prosincía de S. Ped\'o: hei por beql que ~li se
5. Procissão do Corpo dc.Deos oa Capella 1m 'crie humaJ Companhia de milícias de homens parperial.
dos, ãpprov:mdo o plano da sua organisaçii:ll que
••
OUtUbl'O.'
éom (Hd haixà, assJgnad,t> pai' Jôão Vieira' de
GarvíJ.plo,' ao meu Cons~1ho de Estado, JUihis12, Natalicio de-Sua Magestade Imperial e suá
troJe SecJ'etacio de Estado dos Negocias da GuerAcclamação.
ra; e hei,.· outrE>sim, por bem a-ppro"í1r o unifor( 19, Nome. do mesmo Augusto -Scnhor.
r
rrt~ qàe dh? ~.ar a rcfel1da C'ómNnhij, inçlicãdo no figurino que acompanha o ~esmo plano.
Novembl'o'.',
O COO ellio SUpGemll Militar o tenha assim entendido e·faça executar cnm as despachos neCes15. Nome d'e Sua l\'Iagestade a ImperatrIz.
sqrios. Puço, cm ú> de Dezembro de 18~2, 1:0
De:=cmbro.
dá·JI~dependenci~. c do Imperio. - Com a. rllbri,
, .
I
oa de Sua lUagcslaàc o Imp'cl'udol" -J~ão 'Vieira.
I.· Anni"Ve.l·~al'io da S'Igraçao c Coroaçao dei de ~ál'valho.
I
,. ,
Sua lUag6stade Imperial, c fes~a do~ Ca"alleir.os
PLANO de O1'f1{/hi.sar:ão dc fttl1na Companhia d~ lnfdn~a Ordem In~pdl'ial do Cruzeiro,
teria de 11lilicias ú~ homens pan{o.~ da g(tarllir-iio
8. Conceição d~ Nossa- Senhora.
ela Cidade
Parlo fi legl'e, na .fl'ovi:ncia., de
26, "Primeira oita,,'a do Natal:
Pedl'o, mmiúac!ct CJ'cal' paI' (Ú~Nto ela data de hoje.
I

de

dHAS DE P:E,Q'UllNA GALA.,

J((ncil'o.

6. Dia de Reis.

1Jlal"p.
,. Chega,da de Sua l\Iagestade Imperial a esta
Côrte.
NasCímenj.o de Su~ Alteza Imperial a Senhora Infanta D. Januaria
lo'
50. Domingo de P.ascoa.
I I.

S:

éapitão .' . . . . .
l'cnente. '.' . . .
AlFeres'. . . ",." . .
Pj'imeit'o Sargeoto
Seguntlo.s Sargentos.
Fcrl'riêl. . . . ,
Cabos . . . . '.
AHspeçadas. . .
Tambores ."
."
Soldados,

1
1
1
I

Z
I,

6
I

.'

'.

1;o-ta1.

6
2

96

.

A NO

Paço, em 25 de Dezembro de 182~. 'Vieira de Ca'ryulbo.

_-_r---

~nOVl~A.Õ DE

'.

24 DE

DEZEMDROó

l\faDDscrípt.o authentico.

ioão

E

18~1

urgencias do Estado, se su&p.el)dão ~s ajudlJ,8
eusto, a titulo' tle 'fJ1olestia, oe pagamentos .~
ordcnado5110J' quo.rteis adiantados ~ l\1anda Sua
l\lagestade () Impel1ador, pela Secretaria de Esta..
do dos Negocias da Guerra, llssím participar á
Junta da Fazenda do Arsenal do Exercito, Fabri~
eas e Fundições palla sua iotelligen,eia c devida
execução. Paço, 24 de Dezembro de 1822.João Vieira de Cal'Valho-Aoha-sctlfl. 1551). do
08

de

r.
I

•

l\Iartim Francisco Ribeiro de Andt'ada, etc. Fat:o saber á Junta da Fazenda da Provincia de JUato
Grosso, quc, scndo presente ao mesmo A.ugusto Liv. 4 d~ :Reg. de P01'larias dil'igidas á Junta 1'06Senhor, pelo dito ThesoUt'o, a sua conta de 25 pectiva.
de Julho do COl't'C'nte anno, acompanhada dos pareceres relativos á questão suscitada sobre a inPOR'!:ARIA DE 24 DE DEZEMB1\6
telligencia do alvará-de '1-,.de Junho de 1809, em
Imp. avulso.
quanto determina (} pagamento da taxa do sello
das heranças, visto que. era contra verso o caRO
Sendo presente a Sua l\Iagestadc o Imperqdo~
em que se devet'Ía verificat' taes pagamentos~ e a represe)ltação do Dese.mba,J'p'ador Jofio José da
por essa ra~ão se hnia dispensado pelo falleCldo
Veiga, sobre' o modo porque devião ser aneca.
Juiz de Fóra, José SimõêS Marques de Almeida, dados e seguros os rendimentÇJs dps ,beIJS seque~.
aos herdeiros e le9'atarios de Silvestre de Castt1«l tra.d05, p_el'tencentes ,a subdita,s de P.ot-tugal, tande pagarem a competente taxa .das suas heranças: to urban!Üs, como l'USticos~ de cujo sequestrQ fô.
houve por pem mandar dec1al'al' ii dita Junta, ~e... ra encallJ'egado, dos .q:uaes se acha"ão, huns ai'pois de S#)l'em QU vidÜ's os Desemh'lrgadot·cs F:J,s- repdados, outros cultivados por adroinistradores
caes nesta m.ateria, e por additamcllto ao parecer dos proprieta\'iQs, pedindo-se-lhe dclermine se
do Procuradol' da Fazel)da de VilIa Bella, que os não art:endado$ devem.ser locados em praças,
:veio incluso na sobredita conta, qlJe o p.agamento ou continuarem nas administrações em que exisdos selLes, das quitações e leg'ados só deve:: ter lu- tem, qual o teml)o prefixo para os mesmos al'gar, no ca o de se haveJ'em verificado as heran- r~ndamentos, seu pagamenlo, e pessoa que os
ças ou legados, depoi& da publicação do sobre- devia fiscal isar, e o cofce em que devião ser redito alvará, como foi ja expresso em aviso de 16 colhidos, e se os admi.nistradút'es os devião alian(le Março de JS 10, da Secretaria iJe Estado, então çar, se os actuaes inquili.nos devem prestar 1Iandos Jegocios dI) Reino, nesta Côrte, a'O Chancel- ças,~ quem deve fiscalisar sua cons-ervação, eQ
ler !\lór do mesmo, c· por consequencia que não destino dos capitac provenientes dos pl'cdios venhe ao tempo do obito do testador que se deve didos e subrogac!os pelo sequestro em lugar dos
nttender,.mas sim ao em que sereceb.em as heran- predios: manda o Illesmo Áugu to Senhor, pela
ças e legados pill'a terem seu devido effeito taes Secretaria de E ta do dos Negocios da Fazenda:
pagamentos da deeima rcspecti va; e, ne~ta con1 0, que, nos predios que se uão achão 3l'l'endaformidade, ordena tambem Sua l\lagestade Impe- -dos, e sim occupados por famílias dos proprie...
rial que a dita Junta obrigue áquelles herdeit'os tarios, se proceda simplesmenle a sequestro, coudo {allecido Sil I'es;tre de Castro a indemniaar, a tinuando estas a residirem nos mesmos; 2°, 0'5
FazenUíl P,ublica do que lhe pertence pela sua he- , que tiverem 'PI'ocUl'adores abonados, e estiverem.
1'8nça, e na falta delle, pclos bens do fallecido
arrendados, oontinuem no arrenrlamento, obriJuiz de Fóp, que deu causa a tuma tal traos- -gando-se aquelles a entregarem no Thesouro Pu.gressão, 11e'\'ogaod@, por simples despacho seu, blico o seu produeto; 5°, «lS que fôrem desti.
110ma seotença que tinha passa dó em julgado,
tuidos desta segurança, e em euj,os Procuradones
como se· acha mostol',ado pela resposta do (ti,to Pro- -não haja. oonfiança, proceda-se ii loeação judiciaJ~
cUl'adOl: da Fazenda ac-inia I'eferido, O que tudo -excepto se os ditos Procuradores fil'marem oom
.assim teril entendido a mesma Junta, e cumpri.ná fianças idoneas a sua pI'ocuradoria para nella pro··
sem duvida alguma, tan,to no caso proposto,'co- seguirem; 4°, os reparos, ooncertos e despeza's,
mo em oll,troa mais que ten·hão semelhantemente indispensa,'eis para a eonsel'vação e manutenção
occorrido, e pela mesma maneit'a decidido em dos predios, nas locações judiciaes, são feiLos pac
prejuízo da Fazcpda Puhlica, Narciso A.ntonio da despachos do Pr.esidente do Thesouro, em conseRocha Soares a fez.no Rio de Janeiro, 24 de De- quencia dc representações do Juiz, -;{ue deve seI:
zembro de 1822. -João José Rodrigues Vareiro
nomeado para as superintender, e nas loeações
a fcz escreYel'. -Martim Francisco Ril)eiro de -particulares pelos Procuradore~, que o de,'em reAndl'ada. -A"cha-se a fl, 28 v. e 29 do Liv. ? d(l$ presentar primeiro ao Juiz, 'e este ao Thesouro;
Pl'ovjsõçs da seg!l1lda Rcpal'tir-ão do Thesouro Na- 5°, os inquilinos dos predios urbanos, que fôrem
oionat.
exactos nos pagamentos dos seus arrendamentos,
seráõ sempre eCJOsen'ados; 6°, os arrendamentos
po, A'lUA. DE ~ú mi ]}EZEMBno.
dos predios rusticos sej~o feitos pelo menos, com
o prazo de 6 annos, prazo 5ufficiente para convil\1a;usoriplo aulhentico.
dar os rendeiros, não só a melhol'arem o mesmo
Resohendo Sua IIIa€lestade Imperial que a ne- predio, mas até a promoverem em seglll'ança seus
nhum ,empregado se tlê roais sue huma folhinha proprios inlel'esses: não esqueça, porém, que esord:naria', assim co, o que, em quanto ·durarem te -prazo deixará de ser valido logo que cessarem
4

ANHO DE 1822.

380

os motivos de discordia e de guerra entre os dous
'l:<..tados do Bl'azil c Portugal; 7°, os Ilapitaes, pro-

Tenientes de predios ,'enditlos, ainda não pagos,
e subrogados nos lugares dos mesmos predi.o.s.
devem ser reeolhidos ao Thesouro Publico. li: ,
endo que se devão eSlender os sequestros e suas
di"posições; não só 'aos preclios rusticos e mbano , mas tamhem a quaesquel' propr.iedades pertencentes a subditos de Portugal, e achrindo-se
pro,'idenciado o que be relaliYo a Alfandega' e
embarcações: manda, oUlro~-jm, Sua lUagestaue,
oImperadOl' que o sobl'edito Desembargadol' João
José da Veiga pI'oceda igualmente a sequestro sobre todas as'mercallorias, ou capilaes existentes
em pouer _de negociantes cOl'1'espondentes, ou
quaesquel' particulares, precedendo o jUl'amento,
e declarando-lhes qU<l taes mCl'c:luorias, sua administração e importancia ficão pOl' ora em seu
poder, como depositarios; cspel'and'o do zelo e
actividade do dito Desembargauor o inteiro cumprimento desta determinação, para cujo exi to proporú tudo o que julgar conyelliente. Paço, em
2{~ de Dezemhro de 181\~, -Martim Francisco
Ribeiro de Andrada.-Ac"(~-seno Diario do Governo, n. ° úi, debaixo de artigos de ofliciós.
POnTAnIA-DE

28

DE DEZEMBnO.

Imp. avulso.

Sendo presente a Sua lUagestade o Imperador
o oflieio do DC5embargad()r João José da Veiga,
de 26 do conellle lInno, em que expõe "arias du,'ül<lS que lhe occorrêri'io n<l execução da portá}'ia de 24 do dito mez, na qual se prov1denciaH
sobre o sequestro dos bens dos subditos de Portugal: manda, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda, declarar: '1°, que, por familias dos_ proprietarios dos predios sequestrados,
que derem ficar occupando esses pl'cdios, se entenderú restrictamente mulher c filhos; 2°, que
a contemplarão dita com as ditas familias, concedendo-lhes o favor de continuarem a mOI'ar nos
-dito pl'edjo, Ó diz respeito uos predios immediatamente oceupados, c Ilão aos demais que houverem; 5°, que, cm quanto Sua l\lagestade o Imperador nomeia Juiz PriyatÍT'o pal'a superintender nos bens sequestrados, deve o sobredito Desembargador pro,'isoriamente fazer as "ezes do
dito Juiz, jú representando as obr(ls ou concertos
que occorrêrem, jil, finalmente, acompanhando
de guias suas todas as entres'as de dinheiros que
se fizerem ]?O Thesouro pAIos inquilinos ou ProuradOl'es. Paço, em 28 de Dezembro de 11h2.
-Martim Francisco Ribeiro de Andrada.-Achase 710 Diario do Govel'11o nU71Ie7'0 20, de 27 de JalleÍ1'o de 1823, sobre Q1'ligos de oflicios.
POnTARIA DE

30

DE DEZEMBnO.

Imp'. a\'ulso.

Manda Sna Magestade o Imperador, pela Sécretaria de E tado dos Negocios da Guel'l'a, declaral' ao :Brigadeiro COillmalldante da FOl'tale7.a

de Saft_ta Cruz da Barra, e111 resposta ti sua r;pre
sentaçao de 27 do corrente mez, que h,a o mesmo
Augusto Senhor por b~m ordenar que se não consinta_as embarcapões, ~éjn ou n~o de guerra, sejão
ou na? estrange1ras, poderem sahil' deste pOlto
de nOite, sem que pl'ecerla ordem eotnmunicalla
ao, re:el'ido ComI?a~dante; c fio~ndo, pçrtanto,
autol'lsauo a empregar força pal'a o 'cumprimento
desta determinação, evitando t<les sahidas. Paço, eln 50 'de Dezembro de 1822. -João Viei1'a
de C:Jrvalho,'- A cita· se 1/0 Diario do Gove1'11o nu- '
71ICI'~ 6, de 9 de Janeiro de 1825, sobre artigos de
ofliclOs.
DECnI!TO DE

30 DE

DEZEMBnO.

CQll. Braz. -

Hayendo Portugal, pela cruenta e injusta guer ..
ta que faz ao llrazil, rompido os antigos laços de
amisad,e que recipl'ocamente prendião ambos os
Estadãs, e por conseguinte perdillo o direito á
eontinuagão de.fa"ore~ mais flue graciosos, e 1"0l'
longo tempo leitos em beneficio do seu commercio, e notodo prejuízo do deste Impel'io e da sna
renda publica, como tem sido o da prahibição directa 011 illllirecla de e,ntrada de certos genel'os ou
mercadorias estrnngeiras, e igualmente o de di!'Citos mu~ diminutos, ou cle isengão absoluta dos
mesmos, concedida ás meroadorias e producções
portuguezas; e uesej:tndo eu, não só remo reI' todos e quaesquer embaraços 'lue possão re,~ultar
da immec)iata faltá de algumas dellas, mas tambem extirpar os abusos e destruir os obstaculos
que tolherão () livre giro e çil'eulação mercantil,
pondo de huma vez termo aI) systema prohibitho até o pr'e ente seguido, que i.mpliea,'a manifesta contra dicção com os luminosos principios
da lihed:larlc e franqlleza do commereio brazilei1'0 : hei por bem orden ar o seguinte: 1°, que toclo
o rapé ostrangeiro seja ai/miltido a despacho nas
'A,l ~<I~degas dos portos deste Imperio, pagando os
dlrmtos de 2{~ por cel)ta, exceptuando porém
algum de indllsrria ingleza qne possa hayer, o qnal
pagarú 15 por cento, na conformidade do tratado de 19 de Fevel'eiro de 1810; 2", que todos os
generos ou mercadOl'ias da producç!to, pescaria,
manufactura, ou indush'ia porlugueza importadôs em na"ios, c POI' conta de estrangeiros, paguem 24 por cenlo, ú semelhança do praticado
com todas as nações; 5° c nltimo, que os generos conhecidos pela denominação vulgar de molhados, como "inhos, aguardentes, licôrcs, azeites, "ioagres, sejão obrigados a pagar nos portos deste Imperio, sómente os direito's de importação estabelecido pela tabella que baixa junto
. com este, assignada por ,Martim Fr<lnciseo Ribeiro de Andrada, do meu Conselho de Estado, meu
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios dll
Fazen lb c Presiuente do Thesolll'o Publico. O referido IIlinistro assim o tenha entendido e faca
executar com - os despachos necesS<lrios. Palaeio
do Rio de J<lneiro, eÍn 50 de Dezembro de 1822,
Ioda Inclependencia e d Imperio. -Com a l'llbric\! de Sua IIhgestade Imperial, -lUartifIl Fran,ci$cO Ribeiro de Andn:jda.
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nas o11tras .Províncias maritimas do Imperio do
BIl3zil os respecti\'os Go"el'nos destribuil'áõ as patentes que lhe fôrem rçmetLic1:ls pela me ma Secretal'ia da Marinha, pela qU:lI me dal'áõ parte do
numero distribuido, e dos nomçs dos armadores
Vinho tinto de qualquer denominação
a quem as concedêrão.
4. O requerimento pal'a as patentes do corso
ou paiz, por pipa, de 180 medidas úo
conterá, em termos bem claros, o nome da emRio de Janeiro, e segundo esta proporção nas 6utras Alfandega& . . . . 12:t/J.OOO barcação, a sua lotação em toneladas POl'tuguez:ls,
Dito bt'anco de 'qualquer denominação
o Jlumero e calibre das peças que montar, e o numero das pessoas da equipagem. Juntar- e-lbe-ha
ou paiz, secco ou doce, por pipa de
180 medidas, na fúrma acima. . . . 2.4;jbooo. o contracto legal entre o armador e os Corsarios:
Az.eite por pipa, na fórma acima . . . ?~500
POI' estes assignacá o C:lpitão com dous Officiaes
Vinagre por pipa, na fórma acima. . . 2:ti>5'00 e o EscriTão do navio.
. õ. Feita a habilitação, e dada a fian.ça de bom
Aguardentes por pipa, na fórma acima 5li:t/Jooo
Licor J,J0'r pipa, na fórm.a acima: . . . 36~000, uso da patente, far-se-ha a matricula do Cor ario
Vinho tinto vindo em garrafas, por duzia
:tiJ4 00 nas Intendencias da Marinha, em hum livrd que,
debaixo deste titulo, conterú as particularidades
Dito branco, "indo em garrafas, por
~pl'es~as no requerimento, e deixllDdo-se o oriduzia
.
:t/J800
ginal do contracto, se exhibirú ás partes humà cerLicor ou Aguardente, vindo em garrafas, Ilor duzia. . . . . . . • . . . . I :t/J200 tidão em fórma .. Nos paizes estrangeil'o se procederá a todas' estas solemnidades que são indisNos direitos acima mencionados não &e com- pensaveis, perante os agentes ou Consules do Imprehendem os que costumão pa.gar as garrilfas, e perio do BraziJ.
por isso continuaráõ a paga-lo como antes. Pa-,
6. Todos os navios, munidos com estas patenlacio do Rio de Janeiro ,.50 de Dezembro de 1822. tes, fieão autori ados para o corso, na fórma es-Martim Francisco Ribeiro de Andl'ada.
pecificada no § 1°, e gozará'õ do foro de guelTu
de que gozão os navios da Marinha Nacional de
Guerra.
ALVARA' DE 30 DE DEZEMÍmo ..
I I
,. Gozarúõ do mesmo foro as prezas que fizeCoIl. Braz:
rem ao inimigo até o momento da venda.
em
eIlas, nem os Corsarios pagaráõ mais direitos de
Eu o 'Imperador Constitu.cional e'Defensor Perpetuo do Impedo do Brazil. Faço saber aos que porto do que pagarem as embarcações de guel'l'a.
-8. Se, pata o seu armamento, necessitarem os
este alvará dc regimento "irem que, tendo considerado quão justo e conveniente he repellir por I Corsal'iós de alguns utensiliosl armas e petrechos,
de que haja abun-laneia nos Arsenaes ou Depositodos os modos os ataques que ti Governo de Portos llacionaes, os poder!:lõ requerer, affiançando
tugal, instigado pelo seu demagogico C.on"Tesso
a.restituição
dos que pertencerem ao ramo d'artiinsiste em dirigir pela maneira a mais perfida con'~
tra a propriedade publica e parlicúlar deste Im- lheria, e fazendo o pagamento de todos os outros,
perio; tenho resoluto., depois de ouvir O meu inclusive polvora, espoletas, murrões, etc., pelo
mesmo preço que ti veretn Gustado ao Estado.
Conselho de Estado, sobre materia de tamanha
. 9. Estes objectos seráõ vendidos aos armadoimportancia, conceder a to ,los o~ rrJ'lus subdHos
res nacionaes com o prazo de 12 mezes, mas
e estràngeiros a faculdade de armarem Corsarios
que, durante a presente lide com aquelle Reino' que:rendo estes pagar á vista, se lhes fará o desconto de meio por cento ao mez.
se emp'regu~m igualmente contra as suas proprie~
10. Os artigos sujeitos á restituição seráõ padades, segmndo porém, e religi.osameóte guargos, em caso de perda, pelos preços estipulados
dando o que e contém nos cinco capitulos e resno telIlpO do recebimento, e em casú de damnipectivos artigos, infra escriptos de'ste reO'imeiit'o.
I
h,
ti
•
ficação, pela avaliação feita pOJ' pessoas intelligen.tes, com o abatimento de 5 por cento para os
(;,uITULO t. -Dos Corsarios e das formalidades com que
nacionae .
gevetr;l habilitar·se para navegar.
I, (
I
II. O armador nacional não he obrigado á resArt. lo Toda alembaj'cacão, nacional ou es- tituição dos artigos recebidos em ea o de perda.
tr.anE'eira, póde destinar'-se ~o cors'o contra o pa12, :A. damnifioação r.eoebida.em combl..'l1:es com
vIlh?o portuguez, e suas propriedades publicas e na.vt06 l de guerra, transportes de tropas, ou forpartlCulaFes..
,
.
talezas inimigas,. não b.e s,ujeüa a pagamento,
2. Os 'Commandantes ,.Officiaes e Marinheiros
t<l,nto para ,os estJ;angeiros, G.0mo para os nacioque se quizerem habilitar para este exercicio de- naes.
vem unicamente justificar que estão emQarc'ados
C:'f. )).,-I?,a~ Jlr,çzas, 8~a.legiti'!lidad~, e venda nos porc~m beneplaci~o dos armadores conhecimento
tos do Brazil e Estrangell'os.
d,!s aJltoridades cOIJ;lpetentes.
3. Competindo.ao meu poder a concessão das
Art..1. Ne-llbuma,p,reza se repu,tarálegitima anpate~te de cor~o, orden, que, nesta, Pl'Q'vi.ncia tes de sentença proferida pelo Tribunal compedo, Rio d.e JanelFo, ellas me s.ejão requeridas pela tente.
'
•
Scçret~l;l clJ~ Estado d:.>s Negoc.ios d,,! Marinha,
.:l. As ,prezas, J;la Côrte do Rio de Janeiro, se
T A.DELLA. dos direitos que Sua Magestade o Imperador ha paI' bem se cobrem dos 'vinhos, licol'es, aguc!l'• dentes, azeites e vinagl'es qu derem entl'ada- em
qualquel' das .ti lfandegas do b:npel'io elo Brazil.

e
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Jlitõ julgadas pelo Conselho Supre'mo l\lilitár, N0S
portos das outras Provincias POI' huma commissão,
Gompo.ta do Intendente da Marinha ,. do i\13gi -'
Lrado mais- autorisado que então ali existir, do'
Commandante i\hlitar, e de dous homens de'mar
ue sejão intelligentes. Se fôr julgada boa,- o'
aprczad.or a poderil vender como,· e'onde lhe con·
'ier, Se qualquer das partes interessadas se qui-o
7el' Tec.orrer da sentença proferida, o poderá fa-'
:l>er para o Supremo Conselho Militar,. mas sem~
suspensão, no caso .de ser julgada. boa' a prezal,uaOllo o apre'ladol' fiança idonea ao seu. nlbr total, para as 'Partes interes adas serem indemnisa-'
ua p elo armador do nHio'aprezador, no caso de
con egúil1em melhoramento no recurso quc' in-·
terpozerem.
3. Se o aprezador condu:zJll. a preza' a' algum.
porto estrangeiro, a c€lmmissão serll composta
do Consul do lmperio do Brazil, dwdons louvados pelo Commandante aprezador, e outros lantos pdo Commandante aprezado .. Se'esta regea,
porém, fôr contrari;} ao direito estabelecido pOl'
e -3 nação, em cujo porto entrar, o aprezador se
sujeitará ás leis estabelecidas para ,taes 0aSOSj re"l
correndo ao Cansnl do Bl;azil para o dirigir.
4, Para justifioar-se ar legitimidade' do apl'czamento, sUI'áõ apresentados cm Juizo a patente d'e
corso que tem o aprezador, e o passaporte, fac"
turas e conhecimentos do carregamento,. e todo~
os mais papeis qUC'JlOssão verificai' a pr.opriedade·
do nuviCil e effeitos aprezadoS'>'
..
'
5, No caso ele que taes doou·mentos 6e occulltassem, dcstruissem, ou ch; qnalquer modo de"
sapparecessem,- o Commandante' apl'ez'3dor formani hum processo summal'io" assignado pelo
Capitão apl'ezado, e 2 até 5'madnheÍl'os €na falta tle officiaes), para fazer constar onde foi; enconlrada a preza, eoOl que bandeira na"eg:a va,
tIual era o seu l'umo, derrota,. destino e carregamento.
6 O processo' acima dit'o,. e as pesso·as nell e
assignadas, ou de,'em ser remenidas'com a prez(l,.
ou conservadas- a bord01 do Corsario (como a este
melhor parecer) para serem no fim do oruq;eil'o
apresentadas á autoridade competente.
7, São livres de todos-os direitos os petree'hos
de guerra, ouro' e prata em moeda,. b8l'ra ou pi..
nha, utcnsilios da la voura,. machinas de nOVll>Ín"cuçào appl i'cavei!'!J. indusllria do Braúl ,. e estimulo de s:u,as fabricas,. e os'me mos·na ias ap'Pezados.
I'
i I
8. Ü' Govarnu'lel';Í1 pl!efureneioa na compra de9tes generos,
' I
9, Hé ",'edada toáà, e qU'alqu~r transacção, 011'
contracto eom 0'5 proprietarios, capitães, du mestre~ das emban.laç'Gcs a'Pre~ad'a5'rsahr,0 '50 precefler
J~ara isso licença legitima,. -com causa' provada.".
I n. O pl'od'ucto das prezas- he todo' do apre- r
zaclor,
I I, Ao distrihuição regu.lar-se..na'ge}o contracto
celebrado entre 05 armadOl'es e (I cOI'sario~ Sem
e le contl'acto não se conCcclcrâõ' 11'5 cat'tas' de

,

classc, e os marinheit'os comltoda,a·humani-·
daue, que requer o direito natural e o das gentes.
15, 05 rebelladc;s, e barateiros serílá oondllzidos ao primeiro porto;' .ahi p<.lgarâõ metade do .
.eu ,'alor tOJol ao Cursal'io,.e o resto ficará fi ordem e disposição clo's }lropriêtarios ,.ou seus prOouradores no caso de nu enciá.
d, São ,atidas as reprezns dentro 'c' ,'-inte e
quatl'o horas; róra deste caso e pr·azo , he' boa a·
preza:
1.5, Sãs,boa,pl'eza os.navio~, e generos de pl'O'
prieclacle nacional que navegarem debaixo da Landeira portu'güeza dous mezes·depois da publioação,
de 'te nas costas- do Brazi l,- tres no·N orle da A:fI?eIica ,- quatro para oentl'O do Cabo ele B orn, trespara a Europa ,. dous-para' a costa de Lc~te' até .0
Cabo'da Boa-E~pel'ança, e quatro· para, todos- os
mares além delle..
.

S!1a

16. A pJ'incip.aJ~- e mais' delicada oDrigação dehum ComqJa.ncJant~,.ta.nto rIO mól,I', como em ter·'
I'a, he precaver o cxtravio dos effeitos aprisionadus, e tomaI' todas as medidas cm ta1 caSo costu-madas;' fechando escotilha~,. recolhendti e in, ental,iando· l'udo o que estivei' fóra l do porão, e elegendo- pa~a- Capilães' de preza,_ a homcôs ",eMa-'
deirameate dignos·desta,preferencia,
17', O, Commandànte' de hUm COl'sario não'
póde de maneira alguma dispôr dos cil'eitos aprisionados, ou detiàos ,. antes· que sohre elles se
pronuncie sentença, que legitime a, preza: póde
IJorém em caso;de necessjdacle ser'Vir-se de vi\rcres ,. ou artigos de guerra,. ficando resp'omaTcl,
pe10 seu ,'alor" segundo fôr arbilrado por sen-·
tenca..
1:8. Entrando dous Corsarios em huma acção. a
preza será igualmente repart.ida;· mas-se hum dosdous, por justificado impcdimento-conservar-se ál
"ista sem tomar pai te no combate, lucrará só-.
mente hum, ter-ço, e'06 ouh'o~ dous seráõ do com-batente..
19, A. meSfD3 proporção se observará se'algum
dos concorreotes fõr cmbarcaçã{) de guerra. 8ft
porem entrar só no- combate, e'pro;yar que tiqlia.
o. Juplo' da· força, enlão· o-Corsario só terá gj,rei~o •
ii ,qujnta pal'te.
•
20. Quando· o inimigo, fugindo'de algum'COl"
sãrio, que lhe der caça, se entregar a for,Ças ,e C'
te'rJlas, a' tropa que se achar de guarda, ou desta-o
cam.ept~ na sua pr.incipal Í(lI'laleza , terá d1rcito
ao dccimo dos' val{o)l'eS" apre7Jad'os o qt1~1 será dis1rriDuido equi~at,ivamente pela patente mais- gl'a~
dnada, do·ln~ar.
' .
C:.IP; Jlh - Das hostilidades contra naviOs, artnndós em·
guerra; considerações devidas aos COl'Rarios.que oSlpro: •
clll'iarllnl' com prel'erencia ,..e de sua conduct-a para cou~'
oS' amigos e neutraes.

Arro I.· Est'ou bem seguro que 09- eors3l'jos ,.
tendo ..atrenção- 110' glori-eso motivG da preserrtll'
guerra,. preferirúõ em todá as occasiães I1dstil'i':'
z1H' os iia"'io!'de giterra,iuimigos, scus·f!l amportes·
c oOI'reio ;. maa- po!,.iss mesmo,: reconTleço e d~
Gor o.
,
12, Os Commandan tes e Officiaes prisionoil"Os I cl&l'o que he hum dever imposto á gt' tidãO'· dI!
meus' subditos premiar gel. e;'osnment'e a- todos, 05'
~eráõ tràlodós coni a óistfocgão co.rrespondente·ú

...
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'que dérem tão assignalada prova de hOOl:a, e de
,aclhesão á Sagrada Cansa da lndependenCla.
2. Sem prej uizo do direito que podem ter ús.
graças em virtude do artigo 'iJrccedente, os Cor'sados do BI'azilreceucráõ por cada navio armado
em .gl]erra, que aprisionarem, o valor dc sua a'valiauão.
;,.. 1'01' cada peça de artilheria, 200 .. rs.
4. Por cada Soldado., 50~ rs. : Official Inferior, 100:t1J I' . ' Officia! Subalterno, até Capitão
inclusive, {,oo:t1J rs .. l\lajor até Coronel, invlu i'11-, Soo:t1J 1'1'. ; Officiacs Gcnel'aes 2:000:t/J de rs.
5. Pela eorrespondelllcia do' Governo, e suas
,participações., reccbedlõ aquillo que se arbitral'
Ú "ista da importancia rlcHas.
(l. Qualquel' hostilidade emprchendida nos por'to, 'e costas inimigas com o fim de incendiaI' seus
navios, e arsenaes, assaltaI' fortalezas, tomar oabedaes publicas, ou outra qualquer empre,~a scmelhante, será consirlerada como serviço directo
·ao Imperio do Brazil.
'7, Os Com mandantes e Subalternos, que se.
distinguirem em semelhantes empres</s serúõ premiados em prop'Ol'ção do seu merito. Os Mestres,
Contra-l\lestres e l\1arinheiro , recebed,õ de con-tado buma gratificação de 25:tiJ até 400:jj) I' . ,
segundo a relevancia do serviço. Os q\Je ficarem
'estropeados, e in validos em conscqllcncia de taes
serviços, recebe~ltõ huma pensão vitalicia corres·
pondente fi sua classe.
S. Todo o acto de desbumanidade opposto ao
·(lireito natural, e das gentes, exclue o aggl'essor
das graças supra notadas, e sujeita o delinquente
a castigo segundo a gravidade, e circunstancias
_
do ca o.
9. Se algum na,-io de guerra, posto ~il~tar, ~u
f{)rtaleza inimiga se render sem Opposlçao, nao
poderáõ os COI'sados saquear, nem aprezar a propriedade particular: o Governo porém remuneJ'ará convenientemente este prejuízo.
la. He li vre, e pcrmittida a visita e registo dos
navios alli3dos, e nacionaes,: mas he rigorosamente vedado fazer-lhes in ultos, e céÍJsar-lhes prejuizos por r.ffeitos de ambição. Os transgl'essol'es
scráõ severamente ca 'ligados conforme as leis.
11. Os Piratas, os q oe usa ..em de dous passapo ..tes, e tambem aquelles, que, pQr lançarem os
seus papeis ao mar, não poderem juStifi:ar, ~o,mo
detem, o Estado a quem pertencem, ficao SUjeItos
ás penas estabelecidas para casos taes nas leis e regulamentos de Corso.
12. Reconhece-se a immunidade dos po ..tos ,
rnseadas, fortalezas, e costas amigas, ou neulraes, segunrlo, e éomo as respeitar o i_~imigo.
As prezas feitas sob ..e aquelles pontos serao I'epuradas, e julgadas pelo direito de retorsão, ou pelas
regras geraes n~ falta delle.
15. Os Corsa..ios serúõ obrigados a dar conta
do modo com que farão t..atados pelos Governos,
ou esquad ..as neut..aes, e quando os successos
dérem lugar a queixa, apresentarúô documenlo~
e provas sulIicienles que a justifiquem.
15. Os casos imprevi1itoE, e não especificados
peste r gimento, seri·i) julgados pelas lcis geracs

ela marinha ou exercitas, ou pelo codigo chil de te Imperio, confo ..me 1'ÔI' o assumpto da duvida.
CH.

IV. -

Das

obri~ações

e pCDas que respeilão ao
Com mandante.

Art. 1. O Commandante de hum Corsario deTe reuni!' perícia, valor e disciplina,
2. As uas <lbl'igaçõcs são em geral a quc o re~
gimento da marinha e o regnlamento das e quauras impoem a toJo e qualquer official coe tiluido
cm commando.
5, O Corumaodante he hum depo itnrio responsa1'el por t'Od'Os o valores recebidos a Sel: bol'do, e por lodos os que fôre01 achados a bor'do
dQS navios apI'ezados.
{I' Toda e qualquel' falta neste objecto,
erá
con 'iderada como delicto contra a hOOl'a rnililnr.
e contra a confiança do a..marlOI'es: seu castigo
fica a a..bitrio da competentes autoridade.
5. Quando, para desempenhar os encargos ..eferidos, parecer nece sario tomar medidas ext..aordinal·i,as, o Commandante as podel'ú tomar,
úom tanlo que oão contral'enhão ú letra e espirito de te regimento.
6. Os chefes c snbaltarnos de hum COl'snrio
são contemplados officiacs de gue....a; devem por
tanto, em todos os lances, manter a hon ..a rIo pavilhão naC'Íonal, e preferir a sua gloria a todo o gP.nero de utilidades. A pratica em contrario será
julgada como t.. aição ou cobardia, Eegundo a g..a,-idade e circunstancias do successo.
7. Em qualquer acção de combate, os Corsarios de"cI'úõ auxiliar os navio" e esquadras nacionaes; conservando o direito dc receber pagamento do serviço que prestárão e damno que recebêrão.
8. Os Commandantes e Omci,aes de Corso u '1ráõ do uniforme awl, com cabos verdes, botões
amarel10 , cbapéo l'eelondo com o tope nacioila t.
9. Não podem dispensar-se deste unHorme nos
lánces e acto de serviço, e de etiqueta, e com c pecialidade nos parlas estrangeiros.
CH. v. - Das obrigações e peDas qne competem aos 0.fli.
ciaes Sob nlterno~ c Marinheiros noS Corsarios do :praz.!.

Art.• 1. A obedienoia, actividade, inteil'eza c
zelo pejo maior e melho .. serviço do n~"io, d<':ell1
ser as qualidades distinctivas dos offiOlaes e tl'lpUlacão dos Cor arios.
"2. Todos os delictos que atacarcrp directamente a subordinação, os que procederem de cobardia, inepcia, ou malicia, seráõ oa ,tigad~ rigorosamente, conforme o~ reguln~entos e 1m' ~a
marinha, ou sejão os reos omclacs ou filamnheiros. '
3. Todo o roubo será punido com cas.tigo c penas proporcionaes á gravidade do delicto: o que
se commetter, porém, a bordo das prezas, ou eja pelos cabos de preza, ou pela gente encarl'egada de marca-la, produzirá, empl'c aos culpados a JYerd.a do que lhe ltOln'CS'e dc, caber ~m partilha dos produetos daquelle cruzell'O, seja qual
fôr a impol'tancia.
.
4. A quantia oonfiscada entrarú na müssa gera I
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para seI' dividida, segundo a convenção feita com
os armadores.
5. Terá pena de morte o Capitão de preza que
se rebellal': o que de proposito e voluntadamente
extravia-la ou entrega-la ao inimigo por cobardia, maldade, ,desouido ou imperícia, ,
9. Toda a P~~'atal'Ía, ou projecto de commeltêla, seguido de algom o,utl'o.facto, como cducção,
obqrno.. ou qualquer combinação c trama, ~ujeita
os réos aos ca·tigos deter01in4dos para emeI,hantes
casos nos reg'ulamento geraes das ~'imada~., e it
perda de tudo o que tiverem adquirido nQ serviço do Co·rsario, para ser diotriLuido como fica declarado no artigo (~ de ·te cupitulo.
I
, 7. Allegando e provand'o 9S delínquen~es que
farão provocados ao nmbo por frau.des que lhes
flzerão nas partilhas, mesilua ou pagamentos de"idos pe~o eu contracto, o Juiz minorará a pena
segundo a boa razão, fazendo pesar .o castigo sobre os Commandantes ou Omciaes que sahircm
pronunciadQs. .
9. Este regimento serú lido (), explicado a toda a guarnição no 1°, 2° e:3° dia do Cru?eiro.
Comtanuo pelo diario do Capitão ou do seu im-
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mediato que se cumprio exactamente esta forma'lidade, ninguem' poderá allegar ignorailCia em
sua defeza para"desculpal' seu erros e delieto .
- 9. Se o delinque~te, porém, provar plenamente que ignora va as leis penaes declaradas neste regi,mento, por omissão dos Capitães, ou seus
immediatos, a quem restrietamente com,rete a
execução uo que fica uetel'minado no artigo 8",
estes scrúó castigados com arbitraria 'e proporcionada.
'
10 , Em todos os casos omissos neste regimento, e pará a impo irão das penas não deetal'arlas,
O l'ribunal c0mpctehte e Juizes de Oommi sões e
regnlal'Í1õ pelo que se acha disposto no alrará de
reg'imento de 7. de Dezembro ele 1796, c no outro de fi le Maio de 1797, que o declarou, os
quaes 'se obscl'varÍlõ interinamente\ na parte que
fUI' applica vel ao 001'50 rio Imperio Llo BI·a?i\'
Pelo que, mando aI.uiz ela Cunha iUoreira, etc.
Dado no Palacio 110 Rio de Janeiro, ao :30 rle
Dezembro de 1822, 1° da Indepehdencia e do Imperio. -IM.l'EnA.Dotl com guarua. - Luiz da Cunha íUoreira. - Com os )'egistos competentes.

artifll.we

DE 2[5 DE ~ETmmRO
I

l\lanuscrjplo anlhclllico.

Senhor': - POI' portaria cTa Secr'etaria de Estado dos Negocios da Fazenua, de 6 de' Agosto do
corrente açno, mana ou Voo a Alteza l\éa I l;emctter a este Conselho o requerimento de D. Anna
N orberta Siqueira Gorfã9 Torl:ezão, ,·luva. de
1\lanoel Luiz, de ~OI'onha ',l'ofl'el,ão, Admilli.tl'a7
dor que foi a" A.lfandega cTesta Côrtê, cm que pretende ~el' excluida'na respectiva folha com a quantia de 60o:tJ; rs., metade do ordenado de 5eu 1'allecido .mal'ido, para que, á 'Vista do dito requerimento, a1."ará e pareceres que o acompanhão ,
consulte com effeito sobre a folha em que· deve
er contemplitda com o _obretlito meio ordenado; e outro sim, se os ordenauos desta natureza,
assim C0l110 os soldos concedidos as miles, mu-'
Iheres, filhas on irmã~ de militill'es se devem considerar como pensões, ainda quando expressamente e não declare nos diplomos pelo quae lhe
são I)oncc idas. Fôra o requerimento da snpplicaote inderessado a Vos ii A.lteza- Real, pela repartição do '1'hesouro Publico, donde viera j"espondido pGlo Fiscal dõquella reparl'ição pelo theor
seguinte: - Pareee que dever;1 entrar na folHa
pela rep-artição por onde cobrava seu fallecido
mOl'ido. -Tinoco.
.
Dando-se 'Vista pelo Oonselho ao Desembargador Procurador da Fazenda, dissé : - Cor.for(')

mo-me'c'om õ paree'er do Desembal'gaJol' Fis-caJ.
e com os dOlls' parcceres da Mésa do Thesoul'(7
Pu blieo, que. são entre i con formes em urdem a
que soja mettido na folha d'Alfandega o meiO'
ordenado que vcneia o marido da supplioante, e
lhe foi concedido pclo al\'a'l'i\ jllnto. Del'e-,e por
t-anto consultai' ne ta oonformidaut: a Sun Alteza
Real sobre a e 'peoifica pretenção da .1Ipplicante.
Quanto, porém, ao outro ohjecto que constitue a
segunda papte da portaria junta, rclativa á natllreza de O\ltros ordenados j(le ~em~lhanLe' qualidade, c dos ~oluo~ concedidos ás mulheres, Olho::.
ou irmãos de militares, obre. a ,qual se tlW!llla
talVbem consultar, e que demanda divel'sp pre- •
pi\ratorio e combinação que retardar~ a e~pedi
ção da sobredita consulla. EpteOQo que; expedinelo-se separad.amente a dita cunsulta, se ajuntem,
depois de eXI)crlida, os outr9s que pequem sobr.o
o mesmll o!.>j,peto, cm coI') equencia d.e huma I'Cpresentação da Junta da Fa·zenda da J'tovincia Ilc
S. jPeLlro donio Grande do Sul. Ao que deferia
o Con el1lO que inform;:ls.se O E cr"ão da Fil1.enda
sobre a sequnda ~arte desta resposla fiscal, 'e
existiào os papeis dje que nella se Irata. Inforl11Ou
ti Escrivão da Fazenda pclÓ tl~eor egllinte;-.Senhor. -tnformo a Vossa Alto.zo Heal, quer
não exi'ste oa Sccl'e aria dfislc Conselho a n~prc-

Esta peça I tendo-nos vindo :\ mão depois de imprcssos os man\lscriptos do mez~ de

iados a publica-Ia no fim do volume.

clembl'o, fomJ's ol\r~
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, entação da Junta da Fazenda da Provincia de vem ser consideradas COIJl a naturez de soldos,
S. Pedro do Rio Grande, a que se refere o De- por ser huma continuação delles, como forão
sembargador Procurador
Fazenda, n o seu om- sempre consiJeradas.. de maneira que se di.rig:
cio, sobre o requerimento de D. Anna José 01'- rão sempre os respectivos diplomas ao The Ollherta Siqueira Gorjiio, que com esta levo it real reiro Geral das Tropas para o seu pagamento, e
presença de Vossa Alteza. Rio, 2Ô de Junho de não ao Thesouro Publico. Deve-se, 'portanto,
consultar a Sua Alteza' Real nesta conformidade,
1822. - O Escl'ivão da Fazenda, Joaquim José de
muito mais quando estas pessoas a sim agracia'Magalhães Coutinho.
Sobre i to, sendo novamente O'u vido o De em- das com estes tenues soccorros na 'viuvez, e perbargador Procurador da Fazenda, disse: - Te- das de seus maridos, pais e irmãos que servirão
nho lembrança de que hou ve a representação da ú nação e ao Estadq, são pobres e miseravei , co-,
Junta da Fazenda da Provincia {Ie S. Pedro do mo e pondera na sobre dita representação ua JunRio Grande, enunciada no meu ultimo omcio ta da Fazenda, e POI' is o dignas e mereccdora
junto, a qnal seria talvez pela repartição do The- de tod.. a contemplação.
souro Puhlico para se conhecer se ali existe a diQuanto, porém, ao outro requerimento inteita representação, e o estado della, remeltendo- ramente di verso de D. Anna Norbel'ta Siqueira
se neste caso a dita representação por copia, para Gorjão TOI'rezão, reproduzo o mesmo que já dis e
se satisfazer ao determinado na portaria de 51 de no meu omcio an'te-penullimo, para se consultar
Maio do conente anno, expedida pela Secretaria a Sua Alteza Real, em conformidade do que prode Estado dos Negocias da Fazenda, que manda duzi e ponderei no me mo omcio. O quü vi to,
consultar com clfeito sübre u objecto de que na parece ao Conselho, conformando-se com as resdita portaria se trata; em _egundo lugar, relati- postas dos Desemharg'adores, Procul'ador da Fa"'as aos ordenados c soldos concedidos!J mu Ihe- zenda c Fiscal do Thesouro, e dos Vogaes da
res, filhos on it'mãos de militares. Entretanto, Mesa delle, que o requerimento de D. Anna José
haixou ao Conselho, com remissão da Secretaria Norberta de Siqueiról Tonezão deve ser deferido,
de Estado dos Negocios da Fazenda a repre- mandando-se fazer o assentamento dos õoo:t/>
sentacão da Junta da Fazenda da Provincia 1's., metade do ordenado que recebia seu dcfunde S. Pedro, de que se faz mençiio no officio fis- to marido, corno Administrador d' Alfandega, e
cal, para senil' de illustração a esta consulta, e de que a sllpplicante teve mercê na re pectiva 1'0;
havendo de turlo ,-ista ultimamente o dito De- lba da Alfandega, por onde o fallecido o recebia;
sembargador Procurador da Fazenda disse:- porque, sendo esta a graça concedida á suppliNão foi sem fundamento a lembrança qoe tive de vante huma continuação da metade daquelle mcsque o negocio de que se trata, relativo aos sol- mo ordenado; he esta a pratica que constantedos concedidos ús mãis, mulheres, filhas ou irmãs mente se tem o,bservado em concessões e graças
de militares, estava pendente em consequencia de semelhante natureza. E quanto á proposição
de huma representação da Junta da Fazenda da geral enunciada na segunda parte da portaria, se
Provincia ,de S. Pedro do Rio Grande, occor- os ordenados de igual natureza, e os soldos conrendo-me depois que ella seria dirigida pela re- cedidos ás mães, mulheres, filhas e irmãs de mipartição do Thesouro Publico, pois que Tem ago- litares, se devião con iderar como pensões, ainda
ra remetlida a mencionada representação pelo quando expressamente se não declare nos diplodito Thesouro Publico, por elfeito deste, e de ou- mas pelos quaes lhe são concedidas. Parece igualtro meu omcio antecedente. nlostra-se pela dita mente ao Conselho o mesmo que ao Desembarrepresentação da Junta da Faz' da, que ella en- gador Procurador da Fazenda, com quem se con1rúra em duvida se o decreto de 31 de Outubro de forma, pois que, tanto as concessões de oroena1821, a cerca das pensões concedidas em remudos, como de soldos, conservão sempre a ua naneração de serviços que não fOl'ão decretados na tureza e a continuação do seu pagamelJo pelas
fórma da lei, comprehende os soldos e meios mesmas folhas e Tbesourarias por onde se pagaoldos concedidos ús mãe" mulheres, filhas ou vão, excepto se a graça concedida, e o diploma
irmãs de militares; e quP., entendendo-se que elles que a verifiea lhe dú diver a forma e diTer'a naentrão com eJfeito na generalidade do mencionado tureza, corno a da tença, que he a concessão de
decreto, foi assim decidido pela repartição do certa quantia mandada assentar cm algum dos
Thesouro Publico, na data de 18 de Julho pro- Almoxarifauos, ou na obra pia, dependente de
ximo pa sado, precedendo as respostas juntas do cabimento e da pc ibilidade da rendas delle:
Desembargador Fiscal, do Prucurado1' da Corôa pen ão imple, quando a conces ão e a graça he
e Fazenda, e do Thesoureiro ~16r e Escrivão do de peusiio certa, e que o Soberano ae~igna o lumesmo Thesouro Publico. Como, porém, hou- gar por onue ha de ser paga, sem dependencia
"'e por bem Sua Alteza Real ordenar, pela porta- 'de cabimento e reserva de possibilidade; e de 01'ria junta de 51 de Maio do corrente anno, e pela dinario, quando a porção concedida he a titulo
de esmola, de cuja mercê se não dú padrão. Acoutra 1l0"issLma de6 do corrente mez de Agosto,
que, elo Conselho, se consulte se os sobreditos crescendo mais qne, por huma pratica con tante,
soldos se 'tlevem considerar como pensões. ainda o pagamento dos meios soldo concedidos ás viuquapdo ex,p-ressamente não seja assim declarado vas, filhas ou irmãs de militares he uirigido á
nos respectivos diplomas; entendo que estas mer- Thesoural'ia Geral das Tropas, con iuerada aqui
cês concedidas às mã<l , mulheres, filhas ou irmãs nesta parte como hum a substituição do Montede illilitares, em ?ttenção aos seus serriços, de- pio, tendo todavia semelhantes concessões hu-
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qllim Carnei1'G dc Campos. -D. JQã0Carlos de
Souza Coutinho.
Resolucão.-Como parece ao Conselho, re~i •
tando-se' taes orâenad)s e so1dos nas Secl·eta.~ias
das 1.\1etcês. P.açQ, 28 de Se.tembro de 1822. Côm a rubrica de Sua Alteza Real. '- Martim
Franci CD Ribeiro de Andrada. - A'cha-sB o original 710 A I'chivo ac.tuaL do TltesolLro Naciqnal.

ma qualif\-.,ação de. remuuel'ação do sen-iços, por
cujo Il\otivo os decreto8 deli as são sempre regisado no registo das mercês. Vossa Alteza Real,
porém, mandará o que fôr justo. Rio, em 9 de
Set~mbro dI: 1822. - D. Antonio Coutinho de
Alencastre. - Francisco Lopes de Souza de Faria L o. -,. Luiz Barba Alardo de lUeueze . ~an
Jacinto Nogueira da Gama. -Jo. é Joa-
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