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JOS~ BONIFÁCIO E A INDEPENDENCIA 

1 

Não é a vida de José Bonifácio que pretendemos focalizar nesta intro
dução. A biografia do Patriarca já foi escrita por Octávio Tarquínio de 
Sousa, num livro que consideramos completo e o lemos sempre com emoção. 
Apenas, intentaremos, em traços rápidos, realçar-lhe a ação decisiva nos 
acontecimentos que culminaram com a separação do Brasil de Portugal, no 
momento exato em que esta ação se tornou indispensável. 

Ao regressar ao Brasil, em 1819, depois de trinta e seis anos de ausência 
e com cinqüenta e seis de idade, podia José Bonifácio orgulhar-se do reno
me que conquistou na ciência e nas letras. E se algum dia pensou em ter o seu 
nome ligado à posteridade, isto o seria, certamente, pelos seus trabalhos 
como cientista e literato e nunca por possuir a mais notável cabeça política 
do seu país, no seu tempo. Também não seriam os muitos anos de estudo e de 
andanças nos centros culturais da Europa que o imortalizariam entre os seus 
patrícios, senão os dezoito meses, apenas, de ação, verdadeiramente genial, 
no Ministério do Reino e Estrangeiros, transformado por ele em Ministério do 
Império e Estrangeiros. 

Assim, ao instalar-se em Santos, sua vila natal, não cogitou em política. A 
sua aposentadoria ou, como dizia, aposentação, e a gleba de terra que aca
bava de adquirir eram, então, as suas principais preocupações. Tencionava 
não só "viver e morrer como simples roceiro" (1), mas ainda comprovar a 
possibilidade do cultivo da terra, sem a escravidão que abominava. 

Em carta a Tomás Antônio de Vilanova Portugal, datada de Santos, 28 
de agosto de 1820, retratou José Bonifácio a sua vida no prime~ro ano de 
reencontro com a sua terra e a sua gente, sem se desligar, porem, do seu 
passado em Portugal. Referiu-se, de início, às cartas já escritas e aos traba
lhos que remetera anexados a uma delas. "Das cartas que ultimamente 
recebi- dizia ele- do meu honrado amigo, o Ilustríssimo Frei lno.cêncio, e 
de meu irmão Martim vejo que Vossa Excelência tem reparado na m~nha falta 
de escrita; quando eu o fiz de ltu, em 9 de abril deste ano, e de Sao Paulo, 
em 15 de maio. Ter-se-ião por acaso desencaminhado estas cartas? Muito 
sentirei; porque a primeira ia acompanhada de parte do Diário de viagem 
por serra acima; e a segunda ia recheada de papeletas, cujo catálogo é o 
seguinte: Duas rapsódias poético-prosaicas de um desconhecido, uma notícia 
sobre os Cubatões antigos de Santos para São Paulo; um Plano para o 
Regimento das novas companhias de mineração do Brasil, um Esboço para o 
Estabelecimento da Academia de Ciências naturais em São Paulo, e por fim 
uma Memória sobre o estado presente da Fábrica de Ferro de lpanema, que 
li Octavio Tarqu1nio de Sousa, Hislório dos Fundadores do Império do Brasil, Vol. I, José Bonilócio, p. 132 

llivr. José Olympio editora, Rio de Janeiro, 19571. 
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pretendo enviar com outras bagatelas à Academia Real de Lisboa. Tudo isto, 
que não é pouco, não sei se chegou às mãos de Vossa Excelência, ou se lhe 
mereceu alguma atenção; queira Vossa Excelência por quem é tirar-me 
destes cuidados". (2) 

De todos estes trabalhos enumerados, podemos conc:uir que José Boni
fácio, embora com pretensões a roceiro, continuava o cientista curioso e ati
vo, pois foram elaborados da viagem que acabava de fazer em companhia 
do seu irmão Martim Francisco, pela Província de São Paulo. (3) Desse pre
âmbulo, passou ao assunto que, talvez, fosse, no momento, o principal: expli
car a sua aposentadoria, pela necessidade de descanso, ficando, no entan
to, à disposição de Sua Majestade, ou seja, de D. João VI, por quem demons
Trava sincero respeito. Assim escreveu: "Já sei que Vossa Excelência está en
tregue do meu Requerimento para aposentação; e fico esperando à cada 
hora o seu bom despacho: todavia com esta aposentação, e apesar da minha 
débil saúde, e da necessidade, que tenho de descanso, e de cuidar em apro
veitar as terras que comprei, estou sempre pronto a servir Sua Majestade 
como homem de Letras, última consolação sólida que me resta entre Boto
cudos e Árabes do Mato, e ainda em outro qualquer emprego honroso em 
que possa ser realmente útil e preciso ao meu Ótimo Soberano e Pai, como 
francamente expus a Vossa Excelência nessa Corte. Ser-me-ia penosíssimo e 
insuportável que Sua Majestade pudesse suspeitar levemente que não tinha 
vontade de servi-lo para o futuro, como até aqui tenho procurado fazer, en
quanto mo permitir este sopro de vida, que me anima; ou que tenho medo de 
expor de novo a minha vida para continuar a cumprir com as minhas obriga
ções de vassalo fiel e agradecido". (•) 

Em seguida vem o trecho mais interessante desta carta, justamente por 
nos revelar como se acomodava José Bonifácio a essa nova fase de sua vida 
e, ainda, como exprobrava a escravidão até nas suas cartas particulares. 
"Como, apesar do meu retiro e nulidade- continuava ele, satisfeito-, não 
posso tirar da cabeça, que Vossa Excelência ainda é meu Amigo como dan
tes, tenho o gosto de comunicar-lhe que já estou feito Lavrador de quatro 
costados; que já cultivo, ut prisca gens mortalium, com as próprias mãos a 
minha horta. Nas terras que comprei no termo de Parnaíba, já tenho 107 
reses de criação, além de terras auríferas, em que ora não posso cuidar por 
falta de gente e cabedaís. E a pouco mais de um quarto de légua desta vila, 
obtive do Câmara por corto de data 300 braças de terras de testado, e 500 
de fundo poro uma chácara, e casos de residência, livraria e Museu, em que 
trabalho dia e noite; e tudo isso com gente livre e alugado, sem precisar de 
escravatura, que detesto, e querendo dar a esta gente exemplo do que 
devem fazer, poro se pouparem paro o futuro as grandes infelicidades que 
ameaçam aos vindouros no Brasil. Se Vosso Excelência me puder enviar se
mentes do Eur~po, e plantas dos drogas asiáticos do Lagoa de Freitas, me 

21 Arquivo Histórico do ltamaraty, 180-5-8. Gravura n9 I. 
31 Sobre esta viagem, O. Tarquinio de Sousa, Vol. cit., p. 134 a 137. 
41 São do original as palavras grifadas. 
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Carta de José Bonifácio, de Santos, de 28/8/1822, a Tomás Antônio de Vilanova Portugal. 
(Arquivo Histórico do lfamaraty~ 180/5/8.) ]I' página. 
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fará grande mercê; pois creio que este país é muito próprio para todas elas". 
Em período mais curto, porém não menos expressivo, reportou-se a situa

ções de pessoas amigas, pelas quais se interessava. Se a tolerância para com 
os inimigos não se ajeitou nunca à índole de José Bonifácio, em compensa
ção, a solicitude para com os amigos foi uma virtude que soube cultivar. Foi, 
justamente, em favor de um <!!!}igo a última carta que dele conhecemos, escri
ta já da rua do lngá, em São Domingos, pouco menos de um ano antes de sua 
morte. (5) Agora, de Santos, esclarecia: "Não informei ainda o requerimento 
do Inspetor, que foi da mina de ouro da Adiça, porque já está morto com 
muito sentimento meu, pois era muito honrado, ativo e inteligente, e muito 
preciso me era aqui para o por à testa das lavras de ouro que possuo, e de 
outras mais que pretendo comprar, e que todas estão à disposição de Vossa 
Excelência. Agora remeto estes papéis da pobre viúva, cujo desamparo espe
ro haja de merecer algum sinal de piedade de Sua Majestade, envio também 
essa carta do Professor de Filosofia do Porto, e atual Tesoureiro das minas 
de carvão, para que Vossa Excelência se digne ler; pois pelo menos é bem 
escritÇJ". (6 ) 

Com esta razão, sem dúvida, muito ao gosto de um "homem de letras", 
para o deferimento da aposentadoria do Professor de Filosofia, deixou José 
Bonifácio o presente, em que vivia. No restante da carta, além do fecho, se 
limitou a rememorar o passado, afirmando que o seu nome não seria esque
cido em Portugal. De fato não o seria. Não, pelos feitos que julgava, então, 
dignos de lembranças; mas por outros que, em breve, viriam sobrepujar a 
tudo quanto, até então, fizera. Assim, finalizou José Bonifácio a sua carta ao 
compadre ministro: "Creio que os Governadores de Portugal já lhe terão 
remetido as cartas e ofícios que sobre o estrago do Mondego lhes dirigiram 
o Sr. João da Cunha Neves, e o meu Ajudante o Dr. Agostinho José Pinto. 
Tudo ia às mil maravilhas; e eu me desvaneço que o meu nome não será de 
todo esquecido em Portugal; pois deixei lá como padrões a que fiz e deixei 
determinado para o Mondego, e os novos Estabelecimentos metalúrgicos, 
que Deus queira fadá-los bem. - Aceite Vossa Excelência mil recomen
dações de minha mulher, e da sua afilhada, que tem andado adoentada; e 
creia que continuo a ser com todas as veres e veneração- De Vossa Exce
lência - Venerador, amigo e criado muito obrigado - José Bonifácio de 
Andrada e S9". (7 ) 

2 

Tinha razão Antônio Vieira ao escrever "que os corpos se retratam com 
o pincel, as almas com a pena". (8 ) Com a pena, nesta carta, se retratou José 
Bonifácio que nos aparece, não como o velhinho, a enconchar-se na sua 

51 De 17/3/1837, in Arquivo do Visconde do Uruguai. Gravura n9 2. 
61 Esta carta bem escrito está i unto à de José Bonifácio. 
71 Tanto nesta carta de 1820 quanto na de 1837, o Silva está abreviado. 
81 Sermões, V oi. XIII, p. 223 e 224 led. lei lo & Irmão, Porto I. 
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sabedoria, encurvado ao peso dos anos, mas como um homem, na força de 
sua inteligência, lúcida e perspicaz, e ainda capaz de se construir um futuro. 
Não é pelos retratos pintados que o veremos, senão pela sua pena onde se 
refletem as suas virtudes: a alegria de viver; a fidelidade, sem subserviência; 
o amor e amizade, e, sobretudo, o respeito pelo ser humano, ou seja, con
fianço na "justiça social", a que, por vezes, se referiu. (9 ) Tinha pecados, 
sem dúvida; mas quem não os tem? Em geral, eram exacerbações de suas vir
tudes ou, então, os Botocudos e os Árabes do Mato, que o ·cercavam e, em 
breve, viriam atanazar-lhe a paciência. 

Desta carta podemos também concluir, com segurança, que, em fins de 
agosto de 1820, ao instalar-se em Santos, com um sem número de projetos, já 
como lavrador, já como minerador, não demonstrava o menor pendor pela 
política. É verdade que, ao oferecer os seus préstimos como "homem de 
l_etras", acrescentou: "e ainda em outro qualquer emprego honroso", que 
bem poderia ser de natureza política. Mas não acreditamos fosse esta a 
intenção. No momento se limitava a empreendimentos de caráter meramente 
privado. A política não lhe ensombrava ainda a vida. Prendia-se ao seu 
passado a mercê que lhe fora outorgada dez dias antes de endereçar a 
carta ao Ministro. D. João, "sensível talvez aos poemas que merecera" do 
ilustre brasileiro, concedeu-lhe o título de conselheiro, não só pela "inteli
gência, zelo e distinção" que o distinguiam, senão também pelos bons ser
viços já prestados". ( 10) 

Assim, nas vésperas de sucessos transcendentes para o Brasil, se encon
trava, inteiramente alheio à política rotineira, o homem que, no momento 
exato, apareceria para orientar os anseios de todos e conduzi-los à indepen
dência, preservando a unidade nacional. 

3 

Mal se instala José Bonifácio, como simples lavrador, que se 1n1c1a com 
sublevação do Porto, justamente neste mesmo mês de agosto de 1820, a revo
lução em Portugal e se alastra pelo país. Retardado como fora o processo de 
emancipação do Brasil pelas ocorrências de 1807, evolve, a partir deste mo
mento, ligado ao constitucionalismo português, até a definitiva separação. 

Uma das principais reivindicações do constitucionalismo bastardo das 
Cortes de Lisboa, instituídas como órgão da representação nacional, consis
tia no retorno do comércio brasileiro ao monopólio das cidades de Lisboa e 
do Porto. Com a liberdade desse comércio nunca se conformaram os portu
gueses do continente. Era geral a opinião que emitira, ainda em 1808, o anô
nimo que o historiador Ângelo Pereira nos apresenta, em um dos seus impor
tantes trabalhos, como "um categorizado português, de larga visão política". 

91 Na Representação à Assembléo Geral Constituinte e legislativo do Império do Brasil IParis, Firmin Didot, 
M DCCC XXVI. Este trabalho foi republicado com o título: A Abolição- Reimpressão de um opúsculo raro 
de José Bonifócio sobre a emancipação dos escravos no Brasil !Rio de Janeiro, lombaerts & Comp., 18841. 
Citamos esta última que possuímos. p. 16. 

101 Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., Vol. I, p. 137. 
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Depois de denunciar a revolução brasileira preconizada em 1800 por um sa
cerdote, afirmava o mesmo anônimo: "Portugal não poderia subsistir indepen
dente do Brasil sem que por largos tempos passasse misêria ... " E, para evitar 
que tal acontecesse, aconselhava "que Sua Alteza deve cuidar quanto possa 
em conservar os Estados do Brasil sujeitos ao Continente de Portugal". (11

) 

Não era muito diferente a opinião do Tenente-General Encarregado 
das Armas do Rio de Janeiro, Vicente Antônio de Oliveira. Numa memória, 
possivelmente de 1820, empoladamente oferecida a D. João VI, fazia depen
der o equilíbrio da monarquia portuguesa da revivescência do famigerado 
pacto colonial, pois, entre o muito que escreveu, se encontram passos como 
estes: "Tão somente as Cidades de Lisboa e do Porto devem ser os depósitos 
de todas aquelas produções do Reino do Brasil, e mais Colônias Portu
guesas ... " "limitado restritamente o luxo do Reino do Brasil, e de todas as 
mais Colônias nas produções da indústria em geral ministrada inteiramente 
pelos seus Concidadãos Europeus ... " (12 ) Não visavam a outro objetivo as 
Cortes de Lisboa. O monopólio do comércio do Brasil era o que todos cobi
çavam. 

De agosto de 1820 em diante os sucessos se precipitaram, tonto em Por-
tugal quanto no Brasil. O constitucionalismo das Cortes, rapidamente. transmi
grou para o Brasil. As conseqüências foram sublevações, revoltas, criações 
de juntas governativas, juramentos de constituições e um sem conto de outras 
cenas que não nos cabe recontar, limitado co~o é o nosso assunto à ação 
de José Bonifácio. 113

) Mas, de tudo isso, interessa-nos a volta de D. João VI 
para Lisboa, solicitada pelas Cortes, porque, se a vinda do então Príncipe 
Regente para o Rio de Janeiro adiou a independência do Brasil, o seu regres
so a PortuÇJal apressou esta mesma independência. 

Protelou D. João mais que pôde a sua partida. Decidiu-se, então, a ida 
do Príncipe herdeiro para Lisboa, mas sem D. Leopoldina. Esta protestou 
veementemente, assim que soube da viagem do marido. O Coronel Maler, 
sempre bem informado do que se passava no Paço, contou ao Barão de Pas
quier, ministro de Luís XVIII e seu superior hierárquico, esmiuçando a seguinte 
cena: "Desde que a Arquiduquesa Leopoldina soube que o Príncipe Real seu 
Esposo devia partir para Lisboa e se decidira que ela o não acompanharia 
nessa viagem e ficaria nesta capital, a Princesa não cessou de importunar o 
Rei e de se lamentar desta separação, enfim o fez com tamanho zelo e até 
com algum arrebatamento que Sua Majestade se viu forçado a modificar suo 
primeira resolução e a Princesa deve acompanhar o Príncipe Real, mas a 
Princesa da Beira e a criança que a Arquiduquesa deve dar à luz, a cada mo
mento, não se abalarão desta capital." (14 ) 

111 Angelo Pereira, O. João VI Príncipe e Rei- A Independência do Brasil, V oi. 111. p. 277 e 279 !Lisboa. Em. 
presa Nacional de Publicidade, M CM LVII. 

121 lbid., p. 286 a 291. 
131 Tobias Monteiro, História da Império- Elaboração da Independência, p. 242 a 365 IBr~guiet. 19271; Octav1o 

Tarquinio de Sousa, op. cit., Vol. 11, A Vida de O. Pedro I, p. 136 a 266; Pedro Calmon. História da Bra
sil, Vol. IV, p. 1.454 a 1.466 ILivr. José Olympio. Rio de Janeiro, 19591. J. P. Oliveira Martins. História de 
Portugal, Tomo 11, p. 212 a 215 !Lisboa, Livr. Bertrand, 18801. 

141 O f. de 24/2/1821, in Arquivo Histórico do ltamaraly, ~urrespondência Copiada no Quo i d'Orsay, por Alber
to Ranqel, 344, I. V oi. 16. fls. 20. 
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Era o cônsul francês curioso e meticuloso nas suas indagações. Ao tra
tar, por exemplo, das ocorrências da noite de 25 para 26 de fevereiro de 
1821, não se esqueceu de mencionar a "velha caleche", em que o populacho 
-dizia Maler- levara o Rei a palácio para jurar, obrigado, a constituição 
que as Cortes de Lisboa fizessem. E, sobre o acontecimento, esclareceu: "O 
povo foi estranho a este movimento que está longe de merecer o assenti
mento geral, sendo inteiramente oposto aos interesses locais, pois tenderia a 
repor o Brasil na dependência de Portugal. Uma reação terá lugar certa
mente". (151 

A final se decidru D. João a partir. No dia 26 de abril seguiu para Portu
gal, deixando D. Pedro, no Rio de Janeiro, como Regente. (16

) Isso o fez a 
conselho daqueles que supunham poder apaziguar o constitucionalismo 
demagógico das Cortes, bem assim evitar a separação do Brasil de Portugal. 
Um dos que, desde março de 1820, aconselharam o Rei a partir, imediata
mente, foi o desembargador José A1bano Fragoso, espírito ponderado e "de 
grande acuidade política". (17 ) E, a justificar seu conselho, dizia o Desembar
gador: "Talvez que se objete que salvando a Portugal a retirada de Vossa 
Majestade arraste a perca do Brasil, mas a isso respondo que Vossa Majes
tade em Portugal segura os Europeus, e tem meios de sujeitar os Brasileiros 
revoltosos, e perdendo Portugal não só fica privado dos meios de o reco
brar, mas perde também o Brasil". (18 ) O próprio Balbi, autor de dois livros 
importantes sobre Portugal, também se enganou. Considerou ele providen
cial a volta de D. João VI a Portugal, uma vez que, no Rio de Janeiro, teria 
perdido Portugal, mas, em Lisboa, "il n'a rien à craindre pour la conservation 
du Brésil". (191 

4 
Por ocas1ao da partida de D. João VI, estava no Rio de Janeiro, no 

comando de uma Divisão Naval, o almirante francês Jurien que escreveu, 
dias depois, ao Ministro da Marinha e Colônias, dando-lhe as suas im
pressões sobre o que acabara de ver e de ouvir. Do navio Colone, a 5 de 
maio, o almirante e conde informava: "O Rei de Portugal pareceu afastar-se 
do Brasil pesaroso, e parte da população do Rio de Janeiro não dissimulava 
o temor que tem das consequências da partida de Sua Majestade. Boatos, 
espalhados com frequência, faziam recear um movimento: várias pessoas las
timavam que o Rei e a Corte carregassem consideráveis somas de din~~i~~; o 
banco estava endividado e suas contas apresentavam um grande def1c1t . O 
comercio achava-se em situação deplorável, pois o descreveu assim: "Já se 
ressente do afastamento da Corte o comércio brasileiro. O dinheiro torna-se 
muito raro; as mercadorias estão a preços excessivos; a diminuição dos con-

151 OI. de I e 3/4/182l,loc. cit., fls. 28. 
161 Octovio Torquinio de Sousa. op. cit., V oi. li, p. 236 o 266. 
171 Angelo Pereira, op. cit., p. 310. 
181 lbid., p. 313. 
191 Apud José António Soares de Souza, "Aspectos do Comércio do Brasil e de Portugal no fim do Século XVIII 

e começo do Século XIX", in R.l.H.G.B .. Vol. 289. p. 111 119701. 
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sumidores retarda todas as operações e faz com que sofram perdas con
sideráveis os negociantes que temem, além disso, o estabelecimento do co
mércio exclusivo do Brasil em favor dos portugueses". (20) 

A partir de então se sucedem os acontecimentos políticos, com certa ra
pidez, principalmente depois de conhecidas as artimanhas das Cortes. O 
cônsul francês Maler os espreita, para relatá-los ao seu governo, não 
perdendo de vista o Príncipe, nos seus menores gestos. Contou, com mi
núcias, a cena, descrita também pelo Barão de Mareschal, de D. Pedro com 
o padre José Narciso. (21 ). Mas a opinião de Meler não era nada otimista 
quanto a possibilidade de o Príncipe sair ileso da embrulhada, em que se 
metera. Sua Majestade "Tràs fidàle", dizia ele, em junho, "ao deixar D. 
Pedro na Regência, não pôde refletir "murement", nas dificuldades de toda 
sorte que acometeriam o seu jovem filho, depois do seu afastamento. Em se
tembro continuava a deplorar "a negligência que presidiu à educação do 
Príncipe Real", bem como a lamentar "o isolamento completo em que se en
contra Sua Alteza Real na flor da idade e no meio de circunstâncias as mais 
difíceis, até mesmo para um Regente de consumada experiência". Mas, indo 
ao teatro assistir ao "Barbeiro de Sevilha", de Rossini, viu "avec plaisir, leste
moignages de respect avec lesquels le Prince a été accueilli du Public". (22

) 

Não tinha o francês muita confiança nas medidas adotadas pelas 
Cortes de Lisboa para consolidar a união dos dois Reinos. Isso confessava, 
porque, para ele, Portugal, com a população enfraquecida e as finanças 
esgotadas, não estava em condições de exercer "uma sólida influência numa 
extensão tão vasta", como era o Brasil, "privado, aliás, de estradas de comu
nicações internas". A estas informações remetidas em agosto, acrescentou 
no mês seguinte, lembrando o que havia dito sobre as medidas tomadas em 
Portugal, referentes ao Brasil: "Dàs la fin de juillet le Gouvernement Portu
gais s'est empressé de vérifier mes tristes conjectures". Confirmavam, assim, 
os portugueses as tristes conjecturas do cônsul Maler. "O Reino do Brasil, 
-dizia ainda nesta comunicação- em lugar de estar esclarecido e fixado, 
pelas ordens das Cortes, sobre a forma de seu governo atual, acha-se mais 
do que nunca no vago da incerteza e da desorganização". (23 ) 

De uma para outra comunicação do cônsul, a seqüência no desenrolar 
dos acontecimentos se fixa com mais nitidez. A cada lance das Cortes de 
Lisboa, no sentido da recolonização, outro se contrapunha, em favor da inde
pendência. Em novembro já se fala abertamente da separação. Maler perce
be a mudança e, logo, noticia: "não é senão há muito pouco tempo que 
escuto os habitantes desta Capital dizerem em toda ocasião e em todo lugar 
que, se não se estabelecer no Brasil a sede do governo e da representação 
nacional, será necessária a separação de Portugal, visto que Portugal não é 

201 Arquivei Histórico do ltamaraty, 344, 1, V oi. 16, fls. 33 e 34. 
211 1bid., fls. 68, OI. 9/6/1821. Mareschal, OI. 17/6/1821, in Dr. Jerónimo de A. Figueira de Melo "A Corres. 

pendência do Barão Wenzel de Mareschal", R.I.H.G.B., Tomo 77, p. 183 119141 ' 
221 Arquivo Histórico do ltamaraty, 344, 1, Vol. 16, fls. 79,95 e 113, Ois. 21/6, 12/8 e 19/9/1821. 
231 lbid., fls. 102, 125 e 126, Ois. 14/8 e 23/9/1821. 
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mais do que une chétive Province de l'empire lusitaine". E, dias depois, acha
se na obrigação de cientificar o seu governo dos meios empregados pelos 
portugueses "para desorganizar o Brasil e o sucesso progressivo que tem 
sido o terrível resultado". (24 ) 

A 11 de dezembro, finalmente, refere-se à notícia, recebida de Lisboa, 
que acabou por engulhar a todos, inclusive o Príncipe Regente. "A notícia
escrevia ele- que se recebeu nesta Capital, de que o Príncipe fora chama
do a Lisboa e a Província do Rio de Janeiro, a exemplo das outras, deverá 
criar uma Junta de sete membros para sua administração, causou, no público, 
uma impressão e uma sensação desagradáveis". Todos facciosos e partidos 
se uniram no repúdio de semelhantes atos, exigindo a permanência do Prín
cipe no Brasil e enviando emissários a São Paulo e Minas Gerais, para que 
os seus habitantes aderissem ao movimento. Mas, somente a 30 de dezembro, 
é que Maler faz um relatório completo das ocorrências do mês, de onde tira
mos este resumo: D. Pedro recebeu, "dons la soirée de 9 de ce mois", as 
ordens de seu Pai para se retirar dv Brasil. Imediatamente chamou os minis
tros e, unânimes, resolveram executá-las. No dia seguinte, 1 O, o Ministro do 
Reino comunicou a resolução do Príncipe e mandou convocar os eleitores 
para que, dentro de sessenta dias, procedessem às eleições dos membros da 
Junta. Na tarde desse mesmo dia 10 se encontrou Maler com D. Pedro, a 
cavalo, em uma das ruas da cidade. O Regente parou e, de conversa com o 
cônsul, disse-lhe, em voz alta (à haute voix), das suas disposições, "acrescen
tando algumas reflexões amáveis sobre o prazer que sentia de dever viajar 
em França". Mas, dias depois, convenceu-se de que o ardor do Príncipe, no 
cumprimento das ordens recebidas, esmorecera. 

Talvez para melhor espiolhar o ambiente, cavalgou Maler até o Boa 
Vista, coonestando diplomaticamente a sua curiosidade com a visita a duas 
damas de honra, conhecidas suas, senão espias que lhe segredavam as novi
dades palacianas. Mas, logo no pátio, encontrou D. Pedro. Apeou-se o fran
cês do cavalo e, de nova conversa entabulada, escutou do Regente as 
seguintes palavras: "Fui prevenido de que a maioria dos habitantes desta 
Capital via, com pesar, a minha partida e tem intenção de me dirigir uma peti
ção, induzindo-me a adiá-la, até que as Cortes, a qual se enviará uma repre
sentação neste sentido, sejam mais bem instruídas e possam, com o conheci
mento de causa, resolver sobre a forma de governo mais conveniente de se 
dar a este Reino. É minha intenção atender a este pedido, desde que seja 
redigido em termos respeitosos e com a condição de que toda a responsabili
dade da demora recaia sobre os signatários da petição". (25

) 

Maler não era favorável à separação do Brasil. Em longo arrazoado 
contra o Príncipe e contra os brasileiros que reagiam à ameaça de um novo 
colonialismo, atribuiu o movimento a interesses subalternos: "produit et fruit 
de l'intérêt personnel de la part du plus grand nombre". E afirmava: "qu'il 
n'existe pas de vrai élan en faveur du Prince." As pessoas implicadas na rebe
lião em marcha- para ele- não passavam de alguns indivíduos que seriam 
241 lbid., lls. 145 e 146, Ois. 15 e 17/11 I 1821. 
251 lbid., fls. 171 e 173, Ofs. 11/12, e 30/12/1821. 
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reduzidos àindigência com a partida do Príncipe e dos empregados da Cape
la Real que, na iminência de serem despedidos, "ont péroré dons le même 
sens et avec d'autant plus de force que c'était pour la conservation de leurs 
emplois". Se ele minimizava as cenas e os atores do drama, em compensação 
retratava ou repetia, com bastante fidelidade, o que via ou ouvia. Os 
quadros estavam certos. As observações, tendenciosas. Deixou, assim, inte
ressante depoimento sobre D. leopoldina. Ao saber no dia seguinte da pró
xima partida pÓra Portugal, foi ela a primeira a rebelar-se contra as ordens 
das Cortes. "A Princesa Real - bisbilhotava o francês- logo que a preve
niram desta resolução, protestou com vivacidade, alegando o perigo, a que 
se expunha, de embarcar no sexto mês de gravidez, principalmente naquela 
estação do ano. Nada obtendo, passou a debulhar-se em lágrimas os dias 1 O 
e 11 de dezembro". (26) 

Envidou Maler todos os meios de se enfronhar nos acontecimentos. Uti
lizou-se de um espanhol inteligente para saber do estado das forças do 
General Avilez. Um francês, nesta incumbência, seria suspeito. Outras vezes 
ia em pessoa à cata de notícias. "J'ai monté à cheval" - contava - e 
percorreu as ruas da cidade, a verificar a posição das tropas. Apressou-se 
em comunicar o ocorrido no dia 9 de janeiro de 1822, logo no dia 11, antes 
de publicado nos jornais. O Corpo Municipal apresentou-se ao Príncipe, soli
citando-lhe permanecesse no Brasil. D. Pedro respondeu "dons les termes 
suivants: comme c'est pour le bien de tous, et pour la prospérité de la nation, 
je m'y prête volontiers: dites ou peuple que je ne partirei pas". No dia 12 de 
janeiro escreveu sobre a ida da Princesa com os seus dois filhos, "malgrado a 
sua gravidez", para Santa Cruz, sem damas de honra e sem capelão. (27

) 

Ao contrário de Maler, o Conde de Gestas, também da representação 
diplomática francesa, nas suas comunicações ao seu governo, era não só 
favorável ao Brasil, senão simpático aos brasileiros. logo nos primeiros dias 
de 1822, escreveu sobre a possibilidade de se organizar, em breve, um gover
no no Brasil, tendo à frente o Príncipe Regente, que, fundado na nova consti
tuição, "conservera ou Brésilles droits et avantages qu'il est en droit d'atten
dre". Esperava-se informou ainda Gestas, grande modificação; sem, 

.contudo, se poder afirmar quais seriam as novas ocorrências. O espírito que 
dominava então e mais "la douceur naturelle des Brésiliens" faziam-no acre
ditar que tudo se processaria sem efusão de sangue. 

Eram, portanto, bem diferentes as comunicações do Conde das do 
Coronel Maler. A descrição que fez dos acontecimentos do dia 9 de janeiro, 
embora mais sóbria, foi mais compreensiva. "Uma deputação - escreveu 
Gestas - composta de representantes do povo e de várias corporações 
respeitáveis, apresentou-se de manhã, com muita solenidade, em palácio, 

261 lbid., fls. 181 a 184, Of. 11/1/1822. 
271 lbid., fls. 181, 186, 191 e 192, Of. 11, 12 e 14/1/1822. Com o Of. 16/1/1822, mandou a gazeta de 15, que 

noticiava as ocorrências do dill 9. Mareschal refere.se também à ida de D. leopoldina para Santa Cruz, 
sem camaristas e damas de honra lin Dr. Jerónimo de A. figueira de Melo, "A Correspondência do Barão 
Wenzel de Mareschal", R.I.H.G.B., Tomo 80, p. 21, 19161 no mesmo Of. de 9/1/1822, em que contou os 
acontecimentos do dia. O grifo do trecho transcrito é do original. 
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diante do Príncipe Regente, para movê-lo a não deixar o Brasil. Sua Alteza 
Real respondeu que consentia em ficar, pois era para o interesse de todos. 
Estas palavras foram ouvidas com grande satisfação e recebidas com geral 
aclamação". Esperava que "este feliz acontecimento", em parte provocado 
pelas enérgicas e respeitosas representações dos habitantes de Minas 
Gerais e São Paulo, reunisse a estas duas as demais províncias e impedisse, 
assim "este belo país de se tornar a presa da anarquia que seria inevitável, 
se a partida do Príncipe Regente se efetuasse. A alegria é grande e tudo se 
verificou na maior tranqüilidade". Esta descrição, do mesmo dia 9 de janeiro, 
iniciou-se pela afirmação: "o dia de hoje se assinalou por um acontecimento· 
importante para o país". 

Porém, reconheceu o Conde que faltava alguém, para completar o qua
dro, capaz, pela inteligência e prestígio, de conduzir com segurança o movi
mento desencadeado. "11 est malheureux - lamentava, com sinceridade -
que dons um moment aussi critique il n'y ai personne en évidence qui puisse 
par son caractere ferme et une instruction suffisante prendre la direction des 
affaires". (28 ) 

A pessoa, no entanto, existia, talhada ao molde imaginado pelo Conde 
de Gestas: de invulgar instrução, de incomparável firmeza de caráter e notá
vel, senão inimitável, no discernir e adjetivar as coisas e as pessoas. 

Maler, sempre a adiantar-se às gazetas, a 13 de janeiro, noticiava que o 
Príncipe escrevera, de seu próprio punho, às Juntas de São Paulo e Minas 
Gerais, pedindo-lhes as forças disponíveis, e que se esperava, para o dia 15, 
a chegada dos deputados paulistas, em caminho. Em seguida, apresentou, 
assim, a personagem que faltava: "Sei positivamente que José Bonifácio de 
Andrada e Silva, vice-presidente da Junta, é um dos Deputados. Este homem 
viveu em Paris por algum tempo; Vossa Excelência poderá ter facilmente 
informações sobre a conduta dele. É considerado, geralmente, aqui, como 
um homem fogoso e muito ardente lfougueux et tres ardentl. E natural é de 
se augurar que venha adquirir uma grande influência sobre o Príncipe 
Regente." Mas não podia deixar de ensombrar a paisagem com a seguinte 
observação: "Esperando, o Rio de Janeiro e a Província estão na mais per
feita anarquia. Não existe Ministério. O único ministro que não se demitiu foi 
o da Guerra, mas está doente e de cama. Parece que Sua Alteza Real 
aguarda os conselhos de José Bonifácio de Andrada para reorganizar o go
verno". (291 

Foi rápido o idílio de José Bonifácio com a roça. Teve que deixar os 
Oiteirinhos de Santos; não pensar nas 107 reses de Monserrate na Parnaíba; 
nem minerar em suas terras auríferas, ou trabalhar dia e noite, com gente 
livre e alugada, no museu e livraria que arranjava nas terras doadas pela 

281 lbid., fls. 177 o 179, Ois. do Conde de Gestos, 4 e 9/1/1822. O grilo consto do original. Gestos assinava-se 
"secretário de Embaixada", enquanto Mole r era cónsul e encarregado de negócios. 

291 lbid., fls. 189 e 190. Jerónimo de A. Figueira de Melo estranho não se referir Moreschol às cortas régios 
de D. Pedro poro Minas e S. Paulo. IR.I.H.G.B., V oi. 80, p. 211. 
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municipalidade. O seu destino era outro. Esperava-o o glória de ser "o pri
meiro- dizia ele- que trovejei dos alturas do Poulicéio contra o perfídia 
dos Cortes". (30) 

A revolução constitucionalista chegou ao Brasil e irradiou-se pelas pro
víncias, com a formação de juntos governotivas. Em São Paulo se instituiu a 
junto o 23 de junho de 1821. José Bonifácio, presidiu o seu modo, as eleições, 
e o governo provisório constituiu-se dele, José Bonifácio, vice-presidente; do 
ex-governador João Carlos Augusto Oyenhousen, futuro Marquês de 
Arocoti, presidente; de três secretários, sendo um Martim Fronciso, e de 
representantes dos vários classes. Imediatamente passou o José Bonifácio o 
comando político do governo. A suo ação, desde então foi decisivo no senti
do do união dos províncias o um centro radicado no Brasil, e nunca no 
divisão, tangidos de Lisboa, ou separados, pelos demagogos, em um sem 
números de estados, fantasiados de repúblicas. Pouco depois, ele mesmo 
resumiria assim o suo ação: "o primeiro - dizia, com razão, ter sido - que 
preguei o Independência e o liberdade do Brasil, mos uma liberdade justo e 
sensato debaixo dos formos tutelares do Monarquia Constitucional, único 
sistema que poderia ainda conservar unida e sólida esta peço majestoso e 
inteiriça de arquitetura social, desde o Prato ao Amazonas, qual a formara o 
Mão Onipotente e sábio do Divindade". Com este pensamento redigiu, 
então, sobriamente, os Lembranças e Apontamentos ou, como o qualificou 
T orquínio de Sousa, "um programa completo, em que as necessidades primor
diais.do Brasil eram postas em foco e examinadas com um mínimo de decla
mação, de ênfase, de retórica". (31

) 

Este trabalho fora elaborado para servir de instruções aos deputados de 
São Paulo, que iam tomar assento nos Cortes de Lisboa, como representantes 
do Brasil. Feito, portanto, na suposição de que os reinos, que formavam a 
'ITlonorquia portuguesa, continuariam unidos, pelo formo estatuído por D. 
João, na carta de lei de 16 de dezembro de 1815 (32 ), sem que um preten
desse sobrepor-se, saudoso do extinto pacto colonial que, por três séculos, 
regera as relações entre metrópole e colônia. 

Parece-nos que, no momento, era o pensamento de José Bonifácio 
manter o união existente, mas firmando-se, como norma constituconal, a igual
dade de direitos, não só civis, senão também políticos. É o que concluímos da 
primeira porte dos Lembranças, ou seja, do capítulo que intitulou: Negócios 
da União. Entre outros disposições lembrados, constou, no item 79, o seguin
te: Para que haja justiça e igualdade nas decisões das Cortes gerais e ordi
nárias da Nação Portuguesa, parece necessário que os seus deputados tanto 
do Reino de Portugal, como do Ultramar sejam sempre em número igual ... " (33 ) 

301 O Tamoio, NO 5, de 2/9/1823, in Edgord de Cerqueiro Falcão, Obras Cientificas, Políticas e Sociais, de Jo
sé Bonifácio de Andrada e Silva, V oi. 11, p. 381 o 386 119631. 

311 O Tamoio, cit., e Oclovio Torquinio de Sousa, op. cit., Vai. I, p. 151. Americo Brosiliense, lições de Histo-
rio Patria, p. 232 1187 61. • 

321 José Paulo de Figueiroo Nobuco de Araújo, Legislação Brazileira ou Collecção Chronologica etc. etc., Tomo 
11, p. 167 IRia de Janeiro, Typ.lmp. e Const. de Villeneuve e Comp., 18371. 

331 Edgord de Cerqueiro Falcão, op. cit., Vai. li, p. 95 o 101. 
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A segunda parte das Lembranças foi dedicada inteiramente ao Brasil. 
logo nos primeiros itens se incluíram as normas de direito público, a serem 
inseridas na futuro rnnstituicão, nas quais se resguardavam, no tocante ao 
~rasil, todas ~s prerrog9tivas de um estado livre, embora unido a OL!tro, por 
mteresses rec1procos. Ja era, no entanto, a principal preocupação de José 
Bonifácio a união das províncias e subordinação a um centro brasileiro. 
Impossibilitar a dispersão foi, sem dúvida, o que lhe inspirou a seguinte base: 
"Parece conveniente que se estabeleça um Governo geral Executivo para o 
reino do Brasil, a cujo Governo central estejam sujeitos os Governos 
Provinciais, determinando-se os limites dessa subordinação" .. (341 

Tratou, em seguida, da catequese dos índios; da situaçao dos escravos, 
facilitando-~e-lhes a "emancipação gradual e a conversão de homens imo
rais e brutos em Cidadãos ativos e virtuosos"; da instrução, preconizando o 
método Lancaster, para o "ensino de meninos", e a criação de uma Universi
dade, compostG de várias Faculdades. Nestas faculdades - recomendava 
este homem, verdadeiramente genial, "terá as Cadeiras necessárias para o 
completo ensino de todos os conhecimentos humanos". Era a universidade 
que almejava. Porém não desprezou os casos particulares, que, embora, de 
grande importância para o país, poderiam ser espaçados para uma época de 
maior estabilidade política. Ele, no entanto, deu-lhes prioridade, incluindo-os 
entre as normas a serem fixadas na constituição , da mesma forma por que 
incluíra a igualdade de direitos políticos e civis. Um deles foi- notável pela 
presciência -o da construção de uma nova capital, para o Brasil em ponto 
mais central, que poderia "ser na latitude pouco mais ou menos de 15 graus 
em sítio sadio, ameno, fértil e regado por algum rio navegável." Essa loca
lização, em que se anunciava, apenas, a latitude, foi melhorada. O major 
Schaeffer, entusiasta dessa idéia, quem, em breve, veremos se corresponder 
com o então Ministro dos Estrangeiros, escrevia-lhe determinando assim o 
local da futura capital: "la nouvelle capitale serait ou mieux située entre le 
15° et 16° de latitude méridionale et le 47° ou 48° de longitude occidentale de 
Greenwich, du côté des sources du Tocantins, dons les environs à peu pres 
de St. Felix" (35 ) 

Mais duas retomendações memorizou José Bonifácio nas suas instru
ções. Numa pedia se interessassem as Cortes pelas minas de ouro e de 
outros metais úteis, existentes, em profusão, no Brasil, sendo que as minas de 
ouro "não só foram de suma utilidade para a povoação das Províncias 
centrais, mas para o comércio geral de toda a nação portuguesa". A outra, 
de interesse mais imediato, prendia-se às concessões de sesmarias. E de 
tanta importância considerou esta recomendação que, depois do preâmbulo, 
dividiu o item, em que a ela se referiu, em sete pontos ou parágrafos, todos 
de igual pertinência, que sintetizamos assim: ]9 as terras, dadas em sesmarias, 

341 lbid., p. 99. 
351 Arquivo Histórico do ltamaraty, 271, 1, I. O f. sem data e lugar, deve ser de dezembro de 1822 a janeiro 

de 1823, possivelmente do Havre, logo depois de chegar à Europa. A correspondência geralmente em fran. 
cês, nem sempre primando pela correção. Brasília está: long. 47953' W Cr. e lat. 159 47'5. 
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quando não cultivadas, reverterão ao patrimônio nacional, deixando-se ao 
dono, apenas, meia légua quadrada, desde que começasse logo a cultivá
la; 29, as posses só serão mantidas das áreas cultivadas; 39, não se darão 
mais sesmarias gratuitas, mas vendidas em lotes; 49, o produto da venda das 
sesmarias se destinará a favorecer a colonização de europeus pobres. 
índios, mulatos e negros f&ros; 59, nas vendas se imporá ao comprador a 
condição de deixar "para matas e arvoredos a sexta parte do terreno, que 
nunca poderá ser derrubada e queimada sem que se façam novas plantações 
de bosques"; 69, de três em três léguas se deixará "pelo menos uma légua 
intacta", para a construção de n~vas vilas e de estabelecimentos públicos; 
79, "enfim, serão preservadas as aguadas para o uso comym. 136

) 

6 

Foi imediata a reação em São Paulo aos decretos recolonizadores. A 
José Bonifácio coube expressar a indignação que despertaram aqueles atos 
e repudiá-los como mereciam. Afigurou-se-lhe o procedimento das Cortes 
uma traição, além de ir de encontro ao programa que traçara, de uma consti
tuição para os dois reinos. Sentiu-se ludibriado na esperança de união, em 
igualdade de condições, sob a égide da monarquia constitucional, do Brasil 
e Portugal. Assim foi ardente e fogosamente que rechaçou as pretensões das 
Cortes, em poucas páginas, com alguma retórica é verdade, impregnadas, 
porém, de sadio patriotismo e de irresistível anseio de liberdade. Foi o pri
meiro grito de independência que se ouviu, no momento que se fazia neces
sário. Assim considerou o próprio José Bonifácio os seus escritos de 1821, ao 
afirmar que foram "o primeiro tocsin dado contra o maquiavelismo das 
Cortes e a favor da liberdade brasileira; tudo o mais foram conseqüências 
felizes e necessárias". 137) 

A carta, em que se encontra este rebate, foi dirigida ao Regente, a 24 
de dezembro de 1821, logo depois da leitura da Gazeta do Rio de Janeiro, 
de 11. Não era ainda uma completa separação de Portugal que se ensejava; 
mas uma opção, em favor desta separação, desde que persistissem as Cortes 
no seu desíguino de recolonização. 

Ressumam das primeiras frases da mensagem a surpresa e a indignação 
com que se recebeu a notícia: "logo- escreve José Bonifácio - ferveu em 
nossos corações uma nobre indignação". Expôs, com calma, o significado 
daqueles atos para os brasileiros. Aos poucos, porém, a indignação cresce, 
ao mesmo passo que se lhe afervoram os sentimentos de liberdade e de viri
lidade- uma de suas mais nobres características-; abandona-o a calma, e 
diz, com orgulho: "Como, pois, ousa agora uma mera fração da grande 
Nação Portuguesa, sem esperar a conclusão desse solene pacto Nacional, 
atentar contra o bem geral da parte principal da mesma, qual o vasto e riquís
simo Reino do Brasil, despedaçando-o em míseros retalhos, pretendendo 

361 "lembranças e Apontamentos", cit. 
371 O Tamoio, loc. cit., p. 382 I é a nota "a" I. 
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arrancar por fim do seu seio o Representante do Poder Executivo, e aniquilar 
de um golpe de pena todos os Tribunais e Estabelecimentos necessários à 
sua existência e futura prosperidade?" Assegurq que os brasileiros, "que 
forem honrados e se prezarem de ser homens, mormente os paulistas, possam 
jamais consentir em tais absurdos e despotismos". Não pede ao Príncipe que 
fique no Brasil, mas diz-lhe que "deve ficar", porque, do contrário, além de 
perder a dignidade de príncipe e de homem, se tornaria escravo de "peque
no número de desorganizadores". E, em seguida, não muito veladamente, 
ameaça-o e responsabiliza-o, "perante o céu", no caso de obedecer, 
deslumbrado, "o indecoroso decreto", de todo o sangue "que de certo vai 
correr pelo Brasil", "pois seus povos, quais tigres raivosos, acordarão de 
certo do sono amadornado, em que o velho despotismo os tinha sepultado, e 
em que a astúcia de novo maquiavelismo constitucional os pretende agora 
conservar". (38 ) 

Mais convincente, mais franca e sobranceiramente era impossível de se 
dirigir a um Príncipe Regente, concitando-o à desobediência. O Príncipe, no 
entanto, não desejava outra coisa. 

7 
Mandou o Regente que se publicasse na Gazeta do Rio de Janeiro a 

mensagem dos "seus Paulistas"; o que se fez no Suplemento aa número de 8 
de janeiro de 1822. A 13, o Coronel Maler já o lera, certamente, pois se 
chova convencido da estupidez das Cortes de Lisboa e da inevitável 
resolução, encabeçado pelo próprio Regente. Influenciado, possivelmente, 
pela leitura da mensagem, fez o c.ônsul os seguintes comentários: ''Não se 
pode deixar de reconhecer que as Cortes de Lisboa fizeram, no começo, 
tudo para desorganizar o Brasil, e, depois, esta Assembléia parece trabalhar, 
unicamente, no sentido de alienar os espíritos e dispô-los à independência 
de Portugal. ~ 
Nestas circunstâncias viu o Príncipe Regente abrir-se, diante dele, uma bela 
carreira. Não há dúvida que a sua partida, se se verificasse, teria preci
pitado os mais desastrosos acontecimentos". Reconhecia, com isenção de 
ânimo, a justiça da revolução, porém não concordava, por não estar certo 
dos resultados. Nesta ordem de idéias. acrescentou: "Seria consolador. 
Senhor, ver ao lado desta multidão de repúblicas desoladas e desoladoras. 
que nos avizinham, uma barreira, posta pelas mãos de um Príncipe escla
recido". E finalizou, como sempre, pessimista: "Je ne cesserai pas de faire 

des voeus, mais je ne suis pas tr~s confiant sur la reussite". !39
) 

Continuou pessimista, a prognosticar um desfecho não muito ao seu 
gosto, com um príncipe esclarecido, a iniciar uma bela carreira. Em tudo via, 
somente, frases de amor e fidelidade: mas ação, apenas a divisava no Partido 
Republicano. "Vejo, claramente", dizia, indignado, "que o Partido Republi-

381 Suplemento aó NO 4 do Gazeta do Rio de Janeiro, de 8/ I/ 1822, in Edgord de Cerqueiro Falcão. 0p. c1t., 
Vol. 11, p. 221 o 225. 

391 Loc. cit., fls. 190. 
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cano, que deseja a independência do Brasil, recruta e faz prosélitos todos os 
dias". O Rio de Janeiro, para ele, não podia centralizar a opinião das provín
cias, como as capitais européias centralizavam. O espírito de provincialismo 
dominava os habitantes do Novo Mundo e existia certa rivalidade contra o 
Rio de Janeiro. 

A 16 de janeiro andava Maler impressionado com a crise. Os ministros 
demitiram-se, inclusive o Conde de Louzã, de quem bispava algumas infor
mações. Mas, no ?ia seguinte, 17, anunciava satisfeito, não pelo fato a noti
ciar, senão por tê-lo obtido em primeira mão: "Eu sei - afirmava o cônsul -
de maneira positiva, que Sua Alteza Real nomeou ontem para o Ministério do 
Interior e dos Negócios Estrangeiros o Senhor José Bonifácio de Andrada e 
Silva, Vice-Presidente da Junta provisória de São Paulo, que se acha em 
caminho para esta capital, na qualidade de deputado desta mesma Junta". 
Deu, a seguir, o nome dos outros ministros: Caetano Pinto de Miranda Monte
negro, futuro Marquês da Praia Grande, Ministro da Fazenda; Joaquim de 
Oliveira Álvares, da Guerra, e continuava no da Marinha Manuel Antônio 
Farinha. 

Fácil lhe foi prever a ascendência de José Bonifácio sobre os seus cole
gas e até sobre o espírito do Regente. E contava: "à chegada do Senhor 
José Bonifácio de Andrada, desde que assuma a pasta dos Estrangeiros, nele 
irei encontrar o décimo ministro, a quem tive de dirigir-me". Deu a opinião, 
pelo que ouvia, com segurança: "todo o mundo concorda em reconhecer-lhe 
capacidade, mas, igualmente, convém de que é um pouco exaltado e impe
tuoso. De resto não há a menor dúvida de que o Senhor Andrada será o 
diretor influente de seus colegas e que terá ascendência sobre o espírito do 
Príncipe". (40 ) 

É interessante notar os qualificativos, de que se utilizou Maler, para indi
viduar o nosso Patriarca e isto antes de qualquer ação governativa de sua 
parte: a 13 de janeiro, fogoso e ardente, e a 16, exaltado e impetuoso. 
Gestas, porém, contava, mais rápida e serenamente, os acontecimentos, nas 
suas comunicações. Depois de recontar a crise provocada pelos militares 
portugueses, indicou os novos ministros, particularizando o ocupante do 
Ministério do Reino (que os franceses chamavam do Interior) e Negócios 
Estrangeiros, "o deputado de São Paulo e Vice-Presidente do novo governo 
dessa Província o Senhor José Bonifácio de Andrada". E afirmava: "Este últi
mo tem mais do que qualquer outro a opinião pública a seu favor". (41) 

Tanto Maler quanto Gestas escreveram em janeiro de 1822, pouco antes 
o logo depois de José Bonifácio ocupar o ministério. Mas ainda foi um fran
cês quem o melhor retratou, já quando se achava em plena ação, capacitado 
de que a independência seria a única solução plausível e digna. O Barão e 
Almirante Roussin, de passagem pelo Rio de Janeiro em maio cie 1822, entre-

401 loc. cit., fls. 195 a 197. Ois. 16 e 17 I I I 1822. Nota o Dr. Jerónimo de A. Figueira de Melo que Mareschal 
fez. apenas. breve referência a José Bonifácio. no Of. de 221111822 IR.I.H.G.B .. Vol. 80. p. 221. 

411 loc. cit., fls. 198. Of. 23/1/1822. 
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teve-se, em palestras com José Bonifácio, e o descreveu ao vivo. O adjetivo 
fogoso reaparece nesta descrição, onde se aumenta a 1dade de 59 anos 
incompletos para 66, envelhecendo ainda mais o Velho do Rossio. Assim no 
seu relatório de 31 de maio de 1822, Roussin apresentou ao Ministro da Mari
nha de França o brasileiro, Ministro do Reino e Estrangeiros, como antigo 
professor de História Natural, nascido em São Paulo, e "autor dos mais viru
lentos protestos provinciais contra as Cortes". (42 ) 

Logo depois prosseguiu o Almirante, no esboçar do retrato, em pincela
das seguras: "Talvez não exista no mundo mais fogoso velhinho (petit 
veillard); de mais de 66 anos de idade (fazia 59 a 13 de junho), nem o seü 
corpo nem o seu espírito ficam um só momento em repouso. É o principal pro
motor do sistema brasileiro puro, e não quer saber de união alguma com Por
tugal, a qualquer título que seja". Depois de apontar, como objetivo de espe
culações políticas do brasileiro, a formação de uma Confederação Ame
ricana para contrapor-se à Européia, voltou a José Bonifácio: "Explicou-me 
tudo isso, há poucos dias atrás, com grande veemência, ao esperarmos que o 
Príncipe nos recebesse, e pormenorizava com ênfase a prosperidade que daí 
adviria para o Brasil. Ele pode ter razão, mas, antes de o conhecer, não fazia 
idéia de um diplomata tão comunicativo e petulante. E as expressões e os 
gestos, de que se servia, para pintar os futuros destinos da América e a 
inferioridade da Europa, eram tão estranhos que s.eria impossível não lhe apli
car o que Catão dizia de Cícero: que era um estadista bem divertido 
fplaisantl". 

Alberto Rangei, quem nos legou tão interessante depoimento, comentou, 
com muito acerto, esse passo do Almirante, nestas palavras: "Não terá esse 
flagrante retrato deixado pelo marinheiro e geodesista um pouco de rigor 
das tomadas de alturas ou de profundidade com que o seu sextante ou a sua 
sonda dotaram o conhecimento exato das nossas costas marinhas? Certo é 
que anos mais tarde, escrevendo de novo em outra memória aos seus supe
riores, corroborará ele essas impressões, que em sua parte menos favorável 
se explicam talvez pela distância entre os dois de funções e meios tão diver
sos". E prossegue o ilustre historiador patrício com a transcrição, no original 
francês, da parte referente a José Bonifácio, da segunda memória de 
Roussin, que damos em português o seguinte trecho:"Eie manife.sta opiniões 
exaltadas sobre a sorte futura do Brasil, sobre os meios de o fazer alcançar 
os seus destinos; e sua imaginação viva e móvel coloca-o sempre a 25 anos 
além do momento atual. É o principal promotor da Independência do Brasil. 
Na idade de 65 anos !59 anos e não 651, paixões violentas o conduzem e 
seus Conselhos ao Príncipe tendem incessantemente a medidas as mais deci
sivas e perigosas. Nasceu em São Paulo. Eu não creio em absoluto, de boa 
fé, em tudo o que ele faz para o estabelecimento de uma Monarquia no 
Brasil. Sua opinião, que não tem escondido, é de que este país não pode 

421 Alberto Rangei, Textos e Pretextos, p. 61 a 63 IArrault e Comp., Tours, França, 19261. 



XXIV 

admitir senão um Governo federativo: O mais alto posto que destina ao Prín
cipe seria, assim, o de Presidente". (43) 

Ao retratar Roussin o Ministro Brasileiro, não garantimos se de propó
sito, fez-lhe notável elogio. Apresentou-o como um velho fogoso, mais moço 
do que muitos moços, visto que o seu corpo e seu espírito se conservavam em 
constante ebulição, no arquitetar a independência do Brasil. Esta indepen
dência era o principal, se não o único, motivo de suas conversas. Tornara-se 
nele uma verdadeira obsessão, projetando-o, em imaginação, 25 anos além 
de sua época. Era José Bonifácio "le principal promoteur de l'lndependence 
du Brésil". Ainda que lhe exaÇJerasse Roussin a idade e acrescesse ao retrato 
uma ou outra pincelada não muito feliz, por incompreensão ou exagero, 
reconheceu.lhe- o que muito lhe iriam negar- não só ter sido o promotor 
da independência do Brasil, mas ainda de não admitir a união com Portugal, 
a qualquer título que fosse. Era, sem dúvida, este o anseio de todos ou, 
ao menos, da maioria dos brasileiros. Porém, no momento, José Bonitácio era 
quem falava, às escâncaras, e promovia a sua realização. Talvez pensasse, 
como inculcou o almirante francês, em adaptar o sistema federativo à monar
quia constitucional, regime este de sua preferência. O pincipal, para ele, -
e foi a constante no Império - era a unidade do território nacional: não 
consentir que o despedaçasse "em míseros retalhos". O título, a outorgar-se 
ao chefe do executivo, teria que objetivar, como a futura organização esta
tal, o fortalecimento daquela união, ou seja, a subordinação das províncias a 
um governo central, estabelecido em qualquer ponto do Brasil, mas no Brasil 
e nunca em Portugal. Daí o engano de Roussin, ao imaginar guardasse José 
Bonifácio o cargo de presidente para D. Pedro e não o de imperador, como 
o foi, uma vez que, num regime constitucional, tanto imperador quanto presi
dente têem as suas funções limitadas à craveiro constitucional, então, em 
voga. (44 ) 

8 
José Bonifácio desembarcou em Sepetiba a 17 de janeiro de 1822, no 

dia seguinte ao de sua nomeação para o Ministério. Ele mesmo o lembrou 
pouco depois: "Cheguei em 17 de janeiro do ano passado a esta Cidade, 
apenas tinha o Príncipe, hoje Imperador, escapado de ir preso para Lisboa; 
mas os Avilezes e Carretes, apoiados pelo Partido lusitano do Rio de Janei
ro, ainda ameaçavam furiosamente; e o pior é que os Democratas assim o 
desejavam". (45 ) 

Imediatamente assumiu o cargo de Ministro do Reino e dos Estrangeiros. 
E, ainda nesse mês de janeiro, nas primeiras medidas de caráter político que 
tomou, demonstrava a sua firme decisão de não se submeter às decisões das 
Cortes. Duas, principalmente, se fazem notar, descritas assim por Tarquínio 
de Sousa: "a primeira, a 21 de janeiro, ordenando ao desembargador do 

431 lbid., p. 63. 
441 Moreschol apontou também os Estados Unidos por modelo de José Bonifácio IR.I.H.G.B., Vol. BO. p. 841. 
451 O Tamoio, loc. cit., p. 382 o 383. 
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paço chanceler-mor que, daquela data em diante, não fizesse remessa à 
repartição alguma das leis vindas de Portugal, sem que fossem antes sub
metidas ao conhecimento do Príncipe Regente para que este, "acpando-as 
análogas às circunstâncias" do Brasil, determinasse a s~a execução; a segun
da, a 30 do mesmo mês, concitando os governos provisórios de todas as pro
víncias a promoverem a união das mesmas "com sujeição à regência" de D. 
Pedro". (~ 6 1 Nessas duas ordens se respeitava ainda a união com Portugal, 
mas rejeitava-se toda e qualquer subordinação aos decretos das Cortes, indi
cando às províncias o centro político, para onde deveriam convergir, e ao 
qual se submeteriam. 

Estas medidas já constavam do discurso, com que os paulistas confir
maram os dizeres da mensagem de 24 de dezembro de 1821 proferido por 
José Bonifácio, a 26 de janeiro de 1822, no Paço da Cidade. Um dos pontos 
assinalados ao Regente, como essenciais, consistia em "que não lhe é lícito 
obedecer aos decretos últimos". O outro, importantíssimo, tratava da criação 
do primeiro órgão de cunho nacional, destinado a engrazar num mesmo 
centro as províncias, pois dizia "que, para reunir todas as Províncias deste 
Reino em um centro comum de união, e interesses recíprocos, convocará uma 
Junta de Procuradores Gerais, ou Representantes, nomeados pelos Eleitores 
de Paróquia, juntos em cada Comarca". (~ 7 1 Esse Conselho foi criado pelo 
decreto de 16 de fevereiro, referendado por José Bonifácio. É de se notar 
que, nesse decreto, se previa a possibilidade de modificação do Conselho, 
pela destituição dos Procuradores e escolha de novos pelas respectivas pro
víncias. 

De outra natureza, porém tão significativa quanto as outras, foi a inicia
tiva, ainda de José Bonifácio, contida na portaria de 8 de fevereiro, orde
nando à Câmara da cidade do Rio de Janeiro fizesse abrir uma subscrição 
para que pudessem os cidadãos livres concorrer, "em benefício do Estado", 
dentro de suas possibilidades Completou essa iniciativa Martim Francisco, já 
Ministro da Fazenda, ao organizar projeto para a criação de uma "Caixa 
dos juros e amortização" do empréstimo que, dias depois, o próprio Ministro 
solicitava "aos Negociantes e Capitalistas desta Praça", no total de 
400:000$000. Ainda que um empréstimo, mesmo interno, pressuponha a exis
tência de um Estado soberano responsável, até pelos termos com que o justi
ficou Mortim Francisco, este primeiro empréstimo foi, declaradamente local. 
Solicitado aos negociantes e capitalistas "desta Praça"; pago pelos "Rendi
mentos d'Aifândega desta Corte", e os 400 contos de réis necessitados "pela 
Fazenda Pública desta Província". (~8 ) 

Este mês de fevereiro de 1822 fora de sobressaltos. De nada valeriam as 
decisões de José Bonifácio, se os militares portugue:.es, aboletados na Arma
ção, na Vila Real da Praia Grande, reagissem e conseguissem dominar, pela 
força, a revolução brasileiro. Um desses militares, o Tenente-General José 

461 Vol. f, cit., p. 179. 
471 Eduardo de Cerqueira Falcão, op. cit,, V oi. 11, p. 240. 
481 lbid., p. 243 e 244. 
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Antônio de Azevedo lemos foi de opm1ao que os portugueses podiam ter 
subjugado a ação subversiva, que atribuiu unicamente a D. Pedro. "Eram -
assegurava ele - os manejos do Sr. D. Pedro os produtores desta efer
vescência, porque ele não queria vir para Portupal. Sem ele ainda hoje o 

Brasil seria uma possessão portuguesa. Os 4.000 homens comandados pelo 
General lecor, os 3 batalhões que estavam no Rio de Janeiro, um que está 
em Pernambuco e outro na Bahia, eram forças sufícientes para conter a 
ordem naquelas possessões". 149

) É verdade que nem o Coronel Maler, que 
espiolhou meticulosamente-as forças portuguesas, nem o Barão de Mareschal 
eram da mesma opinião. O austríaco, quase que nas mesmas palavras do 
francês escreveu: "la question que le départ du Prince entrenerait im
rnédiat~ment IÍindépendence et la perte du Brésil." (50 ) 

O fato é que se esperou a reação dos comandados do General Avilez, 
esnedalmente no dia 6 de fevereiro, quando José Bonifácio, "malgrado os 
seus quase sessenta anos, ao toque de rebate, montou a cavalo e se dispôs a 
combater". (51 ) O Príncipe D. Pedro mostrou-se à altura dos acontecimentos. 
O citado Tenente-General Azevedo lemos, que lhe não era simpático, 
descreveu-lhe a ação segura nesses momentos de incerteza: "O Sr. D. Pedro 
não se poupou nem a despesa, nem a fadiQas, para fazer sair do Brasil a 
tropa portuguesa; ele aparecia por toda a parte, nos arsenais, a bordo das 
embarcações, a bordo de um vapor, fazendo rebocar as embarcações de 
guerra para por à frente das tropas portuguesas, com uma atividade frené
tica, que às vezes o levavam a cometer excessos que não pareciam de um 
príncipe." (52 ) No dia 12 de fevereiro, a maldizer da Divisão Auxiliadora, 
avisava a D. João VI que, na véspera, às três e meia da tarde, as tropas portu
guesas "já estavam a bordo dos navios, mansos como uns cordeiros". (53

) 

A paz devera ter pairado sobre o Ministério do Reino e dos Estrangeiros 
com o afastamento dos inimigos, em potencial ao menos. Porém José Boni
fácio não seria nunca daqueles que procuram a paz no sossego de uma 
pasta ministerial. A luta era-lhe familiar e necessária às suas realizações. O 
momento era também de lutas e o que se construía somente se obtinha por 
meio de lutas. livre dos Janízaros, como apelidou os soldados portugueses, 
em virtude de "medidas que se tomaram, - dizia José Bonifácio - e em 
que tive muita parte", (54 ) teve ele que enfrentar os chumbeiros, os pés de 
chumbo, os anarquistas e os áulicos. Como anarquistas indigitava todos os 
revolucionários que não aceitassem a sue liderança. 

Coerente com este seu ponto de vista, opôs-se imediatamente ao grupo 
chefiado por Gonçalves ledo, de republicanos, de que temos a impressão 
que, se em determinada fase da revolução procurou unir-se ao ministro, o fez 
na esperança de substituí-lo no momento azado, a fim de declarar, de vez, a 

491 Angelo Pereira, op. cit., p. 328. 
501 R.I.H.G.8·., V oi. 80, p. 11. 
511 Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., Vol.l, p. 179. 
521 Angelo Pereira, op. cit., p. 328. 
531 Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., Vol. 11, p. 370. 
541 O Tamoio, Ice. cit. 



XXVII 

separação e implantar o regime republicano, sem atentar para união das 
províncias. A ação rápida, pretendida por ledo, bem como o seu republica
nismo não se enquadravam no esquema planeado por José Bonifácio. Este 
pretendia também a liberdade, a independência, mas preservando a unidade 
nacional, com a união das províncias e sujeição a um governo monárquico
constitucional, sediado em um ponto qualquer do Brasil, de preferência a 15 
graus de latitude Sul, às margens de um rio navegável. Espaçava o golpe final 
ao cordão umbilical que ainda ligava o país ao aviltonte colonialismo, para o 
desfechar somente com a certeza de que se não dispersariam as parcelas. 
Gonçalves ledo e os seus partidários tiveram, no entanto, o grande mérito de 
não deixar estacionar o movimento revolucionário e, ainda, de apressar 
determinadas decisões, jci planejadas, mas adiadas, como por exemplo, a 
convocação da assembléia constituinte. Sem o realismo político e o preparo 
intelectual do Ministro, ainda que mais sôfregos e e retóricos, no embate 
entre os dois, teriam que soçobrar. Porém, talvez por emularem com José 
Bonifácio ou por terem adquirido alguma experiência os ledos, os Cunhas 
Barbosas e os seus partidários acabaram por se convencer da necessidade 
de se apegarem à monarquia constitucional, com o Príncipe à testa, e de 
defenderem a união das províncias, para se adquirir, com firmeza, a indepen
dência desejada por todos. 

Desse choque é que Tarquínio de Sousa explica a inclusão de José Boni
fácio entre os maçons. Ressalta o papel preponderante da maçonaria na pro
paganda da independência do Brasil, depois da partida de D. João VI, e o 
prestígio que desfrutou entre os patriotas, desdobrando-se, desde logo, a 
loja Comércio e Arte, nas lojas União e Tranqüilidade e Esperança de Nite
rói. e escreveu sobre o motivo que levou José Bonifácio a afiliar-se à maço
naria: "Nas lojas como que se apurava o fervor dos partidários da liberdade 
brasileira, atentos aos golpes dos inimigos desta, ainda muito fortes. E outro 
intuito, talvez de aspecto menos generoso e mais realista, mas que lhe pare
cia indispensável no momento, moveria José Bonifácio a ter parte na maço
naria: saber o que nela se passava, acompanhar de perto os seus passos, já 
que não confiava em todos os seus adeptos, sobretudo nos mais influentes. 
Estes últimos - ledo, Januário, José Clemente, Domingos Alves Branco 
Muniz Barreto e mais alguns - eram precisamente os que não se confor
mavam com o seu ascendente no governo e a sua enorme influência sobre D. 
Pedro". (55) 

9 

A situação da Província de Minas Gerais apresentava-se cada vez mais 
contrária ao governo do Regente, com intuitos manifestados de independên
cia. Esta "rica e majestosa Província", segundo o próprio D. Pedro diria, 

551 Octavio Tarquinio ae Sousa, op. cit., Vol.l, p. 190 e 191. 
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pouco depois, sofria "o férreo jugo do seu deslumbrado governo que, a seu 
arbítrio, dispunha dela, e obrigava seus pacíficos e mansos habitantes a deso
bedecerem". (56 ) Era de se tomar uma providência imediata. Iria o próprio D. 
Pedro a Minas Gerais, sem aparatos, apenas acompanhado por seus criados 

- como frisou ele, mais tarde-, a entender-se pessoalmente com os minei
ros. Este alvitre partiu possivelmente de José Bonifácio e aceito prazeirosa
mente pelo Príncipe, amigo como era de toda a sorte de aventura. (5 7) 

Ao partir a 25 de março incumbiu o Regente a José Bonifácio, não só do 
expediente ordinário do governo, mas ainda das decisões nos casos de 
urgente solução. Não foram calmos os trinta dias que passou José Bonifácio 
com a responsabilidade do governo durante a ausência do Príncipe. Os 
portugueses prepararam-lhe um golpe; porém estava atento: "não durmo
escrevia ele a D. Pedro- e vigio sobre tais energúmenos". Na verdade foi 
proveitosa a vigília, pois conseguiu antecipar-se ao golpe dos "energú
menos" e anular-lhes a conjura engendrada. Meses depois pôde contar, 
satisfeito: "Quando o Príncipe partiu para Minas a pacificar e converter os 
facciosos, os chumbeiros do Rio de Janeiro, juntos com os anarquistas do 
Brasil, procuraram aproveitar-se desta circunstância para o reduzirem a mero 
Presidente da Junta Provisional, que desejava levantar a cabeça do sepulcro. 
Eu que então estava à testa do Conselho dos Ministros penetrei seus mis
térios, desfiz seus projetos, e concorri para salvar mais esta vez o Brasil". (58 ) 

Por estes dias de animação dos rusguentos foi que o cônsul Maler, 
também encarregado de negócios, voltou a falar de José Bonifácio, com 
quem se antipatizara, comentando desgaste que vinha sofrendo, na opinião 
pública, a popularidade do ministro. "O Sr. de Andrade - escrevia o 
francês - foi acolhido por esta cidade com a maior popularidade. Teve 
sobre o Príncipe muita ascendência e influência; mas, desde que Sua Alteza 
Real se ausentou e que já não teve para o sustentar e escorar a presença do 
Príncipe, foi fácil verificar a mudança súbita que se operou na opinião. De 
resto, apresso-me em acrescentar que o próprio Príncipe está longe de 
gozar pressoalmente da confiança geral nesta capital". Talvez lhe viesse 
esta opinião de conversas com o Conde de louzã, porque, nesse mesmo mês 
de abril, em que tratou do desprestígio do Regente e do Ministro, se referiu a 
fatos passados em palácio, por informação do Conde, ao menos em parte. 

Chegara, em fins de março, o navio de guerra Reino Unido. A correspon
dência, que trouxe de Lisboa, foi entregue a José Bonifácio. Este se reuniu 
com os outros ministros, e, juntos, resolveram levar a corespondência a D. 
leopoldina, para que abrisse, a fim de os ministros tomarem conhecimento e 
providenciarem no caso de urgência. Porém D. leopoldina negou-se a abri
la, alegando caber ao Conselho de Ministros fazê-lo. A Princesa, entretanto, 

561 Faltas do Throno desde o anno de 1823 até o anno de 1872, p. 25 IRia de Janeiro. Typographia Nacional. 
18721. 

571 lbid., e Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., Vai. I. p. 185, e Vai. 11, p. 376 e 377. 
581 O Tamoio, loc. cit., e Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., Vai. I, p. 187. 
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recebera carta do sogro, "avec les expressions les plus affectueuses", dizen
do que a esperava com o marido e os filhos em Lisboa e avisando: "Eu escre
vi a meu filho para que venha já e já". E confidenciava Maler, no final: "D. 
leopoldina deu a carta para ler ao Conde de louzã que "me l'a dit lui 
même" (591 

As cartas de D. João ao Príncipe já não eram mais do que cópias do que 
o seu ministro Silvestre Pinheiro Ferreira lhe mandava escrever. Ao velho rei 
somente lhe permitiam enviar ao filho a sua bênção e desejar-lhe "todas as 
venturas". A carta de 3 de agosto de 1822 é um exemplo. Copiou-a D. João, 
palavra por palavra, do que lhe havia indicado o Ministro. Damos o último 
parágrafo da parte, propriamente política, desta carta: "Quando escreveres 
lembra-te que és um Príncipe, e que os teus escritos são vistos por todo o 
Mundo, e deves ter cautela não só no que dizes, mas também no modo de te 
explicares". Silvestre Pinheiro Ferreira, ao lembrar ao Rei da necessidade de 
escrever ao Príncipe, dizia no segundo período da sua carta: "Que se lembre 
quando escreve de que é um Príncipe, e então que os seus papéis são vistos 
por todo o Mundo e sempre se conservam na viva lembrança dos homens, e 
por isso deve ter toda a cautela não só no que disser mas também no modo 
porque se explica". (601 

As medidas sucediam-se no sentido de se constituir no Brasil um governo 
independente do de Portugal, embora ainda não se declarasse ostensiva
mente a intenção de se separarem os dois reinos, em definitivo. Às vezes e
ram os apelidados de anarquistas por José Bonifácio, que, inconformados 
com a ascendência do Ministro sobre o Regente, provocavam os aconteci
mentos, dirigindo-se ao Príncipe, à revelia do Ministro, num ou noutra 
demonstração de solidariedade, e antecipando-se no oferecer-lhe títulos 
que o prendessem ainda mais à revolução brasileira. Assim foi no dia 13 de 
maio, do aniversário de D. João VI e de beija-mão obrigatório. Depois da 
cerimônia e das homenagens do Corpo Diplomático se verificou a cena 
complementar ao dia do Fico. Bisbilhoteiro como era, quis Maler saber do 
que ocorrera depois de ter deixado o paço, sem poder satisfazer a sua curio
sidade. Assim, contava ele, "escrevi um bilhete a um oficial municipal a fim de 
saber o que se passol' e acabo, neste instante, de receber a resposta". Esta 
resposta apressou-se em transmitir a seu governo: "Depois que o Príncipe ter
minou a cerimônia do beija-mão, a municipalidade incorporada com sua ban
deira desfraldada foi introduzida na sala em que se achava o Príncipe e 
pediu-lhe consentisse em acrescentar ao seu título de Reaente o de Protetor 
Perpétuo e Defensor do Reino do Brasil e, além disso, que ele, Príncipe, sua 
esposa e seus filhos jamais deixarão o Brasil. lavrou-se num livro a ata 
competente que foi assinada pelo príncipe e igualmente por todos os 

591 loc. cit., fls. 263 e 264. Ois. N°s 181 e 182, de 1 e 8/4/1822, dirigidos oo Visconde de Monlmorency. An. 
g.elo Pereira lronscreve o resposlo de D. Leopoldino ao Sogro, dolodo de 3/4/1822, de São Crislóvão lop. 
cot., p. 3421 

601 Anqelo Pereira. op. cit., D. 340 e 341. 
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cidadãos presentes". Maler, em seguida, comenta, com um pouco de malícia 
que o título de Protetor fora inspirado no revelho título de Cromwell, reju
venescido, havia pouco, em San Martim. (61 ) 

Outra medida que o grupo de ledo apressou foi o da convocação de 
uma Assembléia Constituinte. A 23 de maio o Senado da Câmara do Rio de 
Janeiro solicitou a reunião de uma Assembléia, composta de deputados brasi
leiros. A 20 já Maler sabia e lamentava a sorte que esperava D. Pedro: "Este 
Congresso - escrevia ele -, instalado como o de Lisboa, e certo segundo 
a tendência dos espíritos na América, de acordo com as idéias republicanas, 
que não existem em Lisboa, pode-se antever, com horror, a sorte que ameaça 
o Príncipe Regente e a sua família". (621 

Era, sem dúvida, um imperativo de toda ação desenrolada, até então, 
pelo Ministro, a reunião de uma constituinte brasileira. Porém, dentro da sua 
idéia dominante, de subordinar à união das províncias, ainda duvidosa, a 
ação emancipadora, intlusive a convocação da constituinte, que lhe seria o 
remate, pretendia ele espaçar esta convocação, como se vê da resposta do 
Regente à solicitação do povo do Rio de Janeiro. ( 6 ~) 

Mas, se teve de apressar os acontecimentos, nem por isso o fez ataba
lhoadamente. De início, a ]9 de junho, convocou, para o dia seguinte, a insta
lação do Conselho dos Procuradores, ainda que, apenas, constituído dos pro
curadores já eleitos e residentes na Corte. logo a 3 de junho, ou seja, no dia 
seguinte de reunido o Conselho, se decretou. ió 3m virtude de representação 
dos Procuradores - três apenas, ledo, Azevedo Coutinho e Lucas Obes, 
este último da Cisplatina - a convocação de uma Assembléia Geral Cons
tituinte e legislativa, "composta de Deputados das Províncias do Brasil, nova
mente eleitos, na forma das instruções que em Conselho se acordarem, e que 
serão publicadas com a maior brevidade". Estas instruções foram concluídas 
com a brevidade exigida pelo decreto. Porém, na véspera, publicou-se a pri
meira lei brasileira em que se responsabilizavam os escritores, os editores e 
os impressores, pelo que escreviam e publicavam. Esta lei, de autoria de José 
Bonifácio, pode-se ligar ao manifesto de 19 de Junho, em que se falava de 
inimigos da liberdade, facciosos que ameaçam agrilhoar a pátria com "ferros 
que se preparavam ao longe". Da lei da imprensa constava, como uma das 
justificativas, a necessidade, "pela suprema lei da salvação pública", de 
"evitar que, ou pela imprensa, ou verbalmente ou de outra qualquer maneira, 
propaguem e publiquem os inimigos da ordem e da tranqüilidade e da união, 
doutrinas incendiárias e subversivas, princípios desorganizadores e dissociá
veis". No dia 19 de junho foram assinadas pelo Regente e José Bonifácio 
minuciosas instruções, destinadas não só às eleições dos deputados, mas 
ainda à instalação da Constituinte. Até o infalível Te Deum se previu nestas 
instruções, determinando aos deputados, câmara, eleitores "e circunstantes" 

611 Loc. cit., fls. 287 e 288, OI. N9 190, 13/5/1822. Em português as palavras "bei1a-mào" e "1amais deiXarão 
o Brasil" 

621 Loc. cit., Fls. 293, OI. 20/5/1822. 
631 Octavio Tarquinio de Sousa. op. cil., Vol.l, p. 197. 
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que se dirigissem "à Igreja principal, onde se cantará Te Deum à expensa da· 
mesma Câmara". (641 Todos estes decretos se encontram referendados por 
José Bonifácio e temos que é fora de qualquer dúvida que todos são da lavra 
do ministro que os referendou. 

10 
No final do primeiro semestre de ·1822, as notícias que os agentes fran

ceses e o austríaco remetiam para a Europa eram desencontradas, no tocan
te a José Bonifácio. 

O Conde de Gestas, a 26 de maio, fez uma resenha dos acontecimentos, 
desde a partida de D. Pedro para Minas Gerais até o dia 23, aniversário do 
Rei, e afirmou que, à boa conduta e energia dos ministros, se devia a preser
vação da tranqüilidade pública, ameaçada pelo partido português, encabe
çado por magistrados. E, em particular sobre José Bonifácio, escrevia: "O 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, que quer testemunhar-me sempre muita 
benevolência, está perfeitamente disposto em favor da nossa nação; il est 
avide des relations avec I'Europe,tnão esconde o seu desejo de ver agentes 
acreditados pelas Potências Estrangeiras no Rio de Janeiro". Sentiu Gestas 
"as mudanças que se operavam aqui", no Brasil, próprias para se obterem 
vantagens comerciais. Porém continuava otimista, ao contrário do patrício 
coronel, afirmando: "As notícias que recebemos do interior são consola
doras, o espírito do povo é aqui bom, o sentimento que os domina é o de 
afeição ao Príncipe que defende a causa do Brasil". 

Maler, no entanto, noticiava a 28 de maio o aparecimento de vários 
cartazes contra o Partido Paulista e contra o Ministro Andrada. Houve, em 
conseqüência, várias prisões, entre elas a de um padre que o francês descre
veu assim, bem como o motivo da prisão: "Prendeu-se igualmente um padre, 
chamado José Pinto da Costa Macedo, acusado de ter tentado sublevar os 
escravos e ter espalhado o boato de que as Cortes haviam decretado a 
abolição da escravidão; que o Príncipe Regente, que recebera esta lei, não 
mandara publicar de maldade. Vários escravos já haviam declarado que este 
Padre os fizera assentar em cadeiras ao seu lado, dizendo-lhes: Não vos 
espanteis se eu vos trato como amigos; nós somos iguais e sois cidadãos 
como eu". A pregação do Padre Macedo causou espanto, segundo Maler, e, 
por precaução, conservaram-no preso na fortaleza da Ilha das Cobras. (65 ) 

Já as informações de Mareschal não têm a graça e a oportunidade das 
remetidas pelos dois franceses. Tinha manifesta ogerisa por José Bonifácio o 
agente austríaco. Assim, em fins do semestre, reconhecia o prestígio que D. 
Pedro adquiriu, em contraposição ao decréscimo do prestígio do Ministro: 
"le Prince Regent a infiniment gagné dons l'opinion publique, quoique Mr. 
d'Andrada son ministre ait perdu une grande partie". Vingava-se de possíveis 
desconcertos diplomáticos desancando no Ministro brasileiro. Em junho se 
referiu à indiscrição e ao nepotismo de José Bonifácio, mas confessava não 
poder por em dúvida "a pureza das intenções" do Ministro, embora prejudi-

641 Edgard de Cerqueira falcão, op. cit., V oi. 11, p. 250 e segts. 
~51 loc. cit., fls. 303 e 306. Ofs. 26 e 28/5/1822. · 
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casse tudo "pela sua ligeireza e sua indiscrição". Mas de um passo de Figuei
ra de Mello, a quem devemos o conhecimento da correspondência de Mares
chal, podemos garantir que, malgrado a má vontade do austríaco contra o 
brasileiro, este continuou firme na sua ação em busca da independência, 
praticando atos e tomando decisões, enunciadas pelo próprio diplomata. "A 
direção enérgica - escreve Figueira de Mello- que José Bonifácio impri
miu às rédeas do Governo revelava-se de modo evidente para o Barão de, 
Mareschal com a publicação da nota que expedira em resposta a uma comu
nicação do Cônsul britânico, declarando que apesar da proibição do Gover
no de Lisboa teriam livre entrada no Brasil as munições de guerro". (66

) 

Além dessa importante decisão, outra notou o Barão de Mareschal de 
grande visão política do Ministro dos Estrangeiros, ao nomear o primeiro 
agente, em caráter oficial, representando o Brasil no exterior. "Para Buenos 
Aires como cônsul - noticiava o Barão - fora nomeado Câmara, redator 
da correspondência Turca". Não foi tanto pelos resultados da missão de 
Correo Câmara na Argentina, a transcendência dessa nomeação, mas pelo 
que continha em si esta representação e por ser a primeira de outras que se 
lhe seguiram imediatamente. 

Correo da Câmara não seria nunca um diplomata. Nas suas andanças 
pelo exterior se demonstraria, porém, notável escritor, pintando e repintan
do, com espantoso realismo, as pessoas que o cercaram e com as quais convi
veu. A notabilidade desta missão está nas in$',truções de José Bonifácio, 
elaboradas na convicção de se tratar de um estado independente, conscien
te do seu papel histórico no continente, comunicando a sua existência a um 
vizinho também independente. 

Coonestou José Bonifácio o envio de um agente brasileiro a Buenos 
Aires com a morte do cônsul português João Manuel de Figueiredo, ocor
rida a 21 de agosto de 1821. A lecor escreveu a 25 de maio, reportando-se a 
uma representação dos negociantes do Rio de Janeiro, em que pediam substi
tuto para o cônsul falecido, e à escolha de Antônio Manuel Correo da Câma
ra para substituir Figueiredo. Ao Ministro D. Bernardino Rivadávia comunicou 
a nomeação do novo cônsul, em cartas de 31 de maio e 10 de junho. 

Não é o histórico desta missão que pretendemos fazer aqui, senão 
apontarmos o fato de ter sido a primeira vez, a 30 de maio de 1822, que um 
ministro brasileiro elaborou e expediu instruções a um agente seu no estran
geiro, e salientarmos as idéias contidas nestas instruções, já sobre a indepen
dência do Brasil, já sobre a Confederação Americana; americanismo este 
mal entendido pelos Barões de Roussin e de Mareschal. Depois da introdu
ção e de estender ao Paraguai a ação de Câmara, tratou José Bonifácio da 
maneira de atrair as províncias argentinas a um entendimento amigável com 
o Brasil, devendo, para isso, o cônsul "exaltar nas suas conversações a 
grandeza e recursos do Brasil, o interesse que as Nações Comerciantes da 
Europa têm em apoiá-lo". Em seguida, com a convicção de que se realiza
riam as suas afirmações, recomendava ao agente brasileiro: "Vossa Mercê 
lhes demonstrará que é impossível ser o Brasil recolonizado, mas se fora crí
vel que se visse retalhado por internas divisões, este exemplo seria fatal ao 

~61 R.I.H.G.B .. Tomo 80, p. 73. 77 e 82. 
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resto da América, e os outros Estados que a compõem se arrependeriam 
debalde por não o terem coadluvado; porém gue uma vez consolidada a 
Reunião e a Independência do Brasil, então a Europa perderá de uma vez 
toda a esperança de restabelecer o antigo domínio sobre as suas Colônias. 
Depois que Vossa Mercê tiver habilmente persuadido que os interesses deste 
Reino são os mesmos que os dos outros Estados deste Hemisfério e da parte 
que eles devem tomar em nossos destinos; lhes prometerá da parte de Sua Al
teza Real o reconhecimento solene da Independência Política desses Gover
nos, e lhes exporá as utilidades incalculáveis que podem resultar de fazerem 
uma Confederação ou Tratado ofensivo e defensivo com o Brasil, para se 
oporem com os outros Governos da América Espanhola aos cerebrinos mane
jos da Política Européia". (67) 

De positivo e como fator preponderante na independência do Brasil, coube 
à missão Correia da Câmara entabular as primeiras negociações com lorde 
Cochrane. Em dois ofícios de 13 de setembro, José Bonifácio ordenou, em 
nome ainda do Regente, a Correo da Câmara que, "sem perder tempo", 
escrevesse ao Almirante Cochrane, "cuja provada perícia naval e adesão ao 
sistema americano" facilitariam o encargo que se lhe pretendia dar, convi
dando-o a entrar no serviço de Sua Alteza Real. Correo da Câmara escreveu 
ao Lorde, de Buenos Aires, a 4 de novembro, e remeteu a carta por "um ofi
cial retirado do Exército do Chile", Joaquim Limo. A resposta de Cochrone, 
de 30 de novembro, só chegou o Correo Câmara a 2 de janeiro de 1823, 
quando a remeteu a José Bonifácio. Este, no entanto, em fins de I 822, já 
dava a certeza da vinda do almirante inglês; ao menos, o I 8 de dezembro, 
escrevia Mareschal: "O Governo espera Lord Cochrane, e o Sr. de Andrada 
já anunciou sua chegada como certa". (68

) 

Outras instruções ainda redigiria José Bonifácio antes de a declaração 
da Independência ser efetivada, destinados a três missões no Europa. Porém 
quis, preliminarmente, esclarecer as nações amigos. A I 9 de agosto saiu o 
decreto, referendado pelo Ministro da Guerra Luís Pereira do Nóbrega de 
Sousa Coutinho, que, segundo Tarquínio de Sousa, "valia quase como uma 
declaração de guerra à antiga metrópole". No mesmo dia assinou D. Pedro, 
a justificar o decreto, um manifesto dirigido aos brasileiros, em que cloro
mente se enunciava a independência, nestas poucas palavras: "habitantes 
deste vasto e poderoso lmperio- está dado o grande passo do vosso inde
pendência e felicidade". Notou o mesmo ilustre e saudoso historiador, que 
acabamos de citar, que já não era ao vasto Reino o referência, senão ao 
vasto Império. Este manifesto de 19 de agosto foi redigido por Ledo, mos do 
inteiro agrado do Príncipe, embora Mareschol o atribuísse o José Bonifácio: 
"Le Manifeste aux Brésiliens a été rédigé par Mr. José Bonifácio d'Andro
da". (6') 

671 Cartas e instruções citadas, in Arquivo Histórico do ltamaraty, 181, 5, 10 e Archivo Diplomatico da lnde
pendencia, V oi. V, p. 234 a 240 !Rio de Janeiro, 19221. Sobre Correo da Câmara, v. Aurélio Porto, Annais 
do 1tamaraty, V oi. li !Rio de Janeiro, 19371. 

681 Annais do 1tamaraty, Vol. 11, p. 99 a 101, 178 a 180 e 224; Archivo Dip1omatico da lndependen
cia, V oi. V, cit., p. 242 e 243; 8 R.I.H.G.B., Tomo BO, p. 136 e 137. 

691 Op. cit., Vol.lll, p. 412 a 416, 8 R.I.H.G.B., Tomo BO, p. 92. 
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Parece-nos que confundiu Mareschal o manifesto de ]9 de agosto com o 
de 6, "aos Governos e Nações Amigas", de autoria do Ministro dos Estran
geiros. Neste manifesto, D. Pedro, ainda q_ue se declare Príncipe Regente, ,.á 
fala como chefe de uma na,ão soberana as outras nações, com as quais e e 
e os brasileiros desejavam 'conservar as relações políticas e comerciais". 
logo de início não deixa dúvida da posição do Brasil diante de Portugal: 
"Cumpre-me - escreveu o Ministro em nome do Regente - expor-lhes 
sucinta, mas verdadeiramente, a série dos fatos e motivos que me têm obri
gado a anuir à vontade geral do Brasil que proclama à face do universo a 
sua Independência política". Esta independência, contudo, não importava 
numa separação completa de Portugal, nem tampouco noutro título a não ser 
o de Reino, embora a hipótese da separação não fosse afastada, pois a inde
pendência política se daria: "como Reino irmão e como nação grande e 
poderosa" que conservaria "ilesos e firmes seus imprescrittveis idireitos, 
contra os quais Portugal sempre atentou". Refletiu este manifesto - ainda 
citando, mais uma vez; Tarquínio de Souza- "os transbordamentos da pai
xão do seu redator" que emprestou ao ReÇJente "o acento de ira e rebeldia 
próprio de alguém que desse expansão às queixas trisseculares dos brasilei
ros". Investia D. Pedro- dizemos nós José Bonifácio - "contra "os sórdi
dos interesses" e "a sôfrega ambição" dos que "queriam que os brasileiros 
pagassem até o ar que respiravam e a terra que pisavam", num libelo terrível 
contra "a mesquinha política de Portugal, sempre acanhada em suas vistas, 
sempre faminto e tirânico". Nunca se denunciara com tanto calor e de manei
ra tão completa a opressão e cupidez, nascidas do colonialismo na América. 
Em páginas, verdadeiramente inspiradas, apontou José Bonifácio uma a uma, 
todas as mazelas do pacto colonial, como, pouco depois, o faria com -as 
mazelas de outra forma de escravidão. 

No final, porém, mais seren~da o indignação no denunciar o colonio
lismo dos Cortes e os suas origens tricentenários, o Regente convidou os 
nações amigos não só o fazerem-lhe justiça, mas ainda o continuarem "com o 
Reino do Brasil os mesmos relações de mútuo interesse e amizade". Os 
portos brasileiros estariam abertos ao comércio lícito; os colonos europeus 
encontrariam proteção "neste país rico e hospitaleiro"; os sábios, os artistas 
e os capitalistas seriam acolhidos com amizade: mos que respeitassem os 
inalienáveis direitos do Brasil, como o Brasil respeitava os dos outros povos, 
"poro se não ver em coso contrário no duro necessidade de obrar contra os 
desejos de seu generoso coração". (1°) 

Estes manifestos, ambos atribuídos a José Bonifácio, embora apenas o 
segundo fosse de suo autoria, exacerbaram ainda mais o alergia do diplo
mata austríaco em relação ao ministro brasileiro. A 10 de agosto dizia Mores
chol, visivelmente desapontado: "Mr. d'Androdo n'est ni un révolucionaire, ni 
un liberal dons lo commune opplicotion du terme". Tudo se reduzia, paro o 
Barão, no malsinado americanismo: "si ce n'est pour en foire de americains 
ou iit:u dos revolutionoires". E mais adiante reprochova: "ce que l'on peut 

701 Edgard de Cerqueira Falcão, op. cit., Vol. 11, p, :26ô u 2e0. "' Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., Vol. 
111, p. 416. 
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reprocher à Mr. d'Andrada c'est son enthousiasme americain, il est porté ou 
plus haut degré et fait tenir ce langage ou Prince". (71

) Este americanismo, 
que enfastiou o Barão de Roussin, escandalizava o Barão de Mareschal. 

Mais três missões foram concluídas neste mês de agosto com minu
ciosas instruções elaboradas pelo Ministro dos Estrangeiros. Álém dessas 
missões à Europa se cogitou na ida de um ag~nte brasileiro a Washington, 
chegando a ser nomeado Luís Moutinho Lima Alvares e Silva. Porém Mouti
nho era o oficial maior do Ministério e, sem dúvida, o braço direito de José 
Bonifácio, como o seria de um sem número de ministros. Por esta razão não 
se deu andamento à missão aos Estados Unidos. Moutinho "tornara-se figura 
indispensável na Secretaria". (72 ) 

Destinavam-se as missões a Inglaterra, França e Alemanha. Para a primei
ra foi escolhido Felisberto Caldeira Brant Pontes que, então, "já era uma figu
ra de realce". (73

) Nas instruções, expedidas a 12 de agosto, ao novo Encar
regado de Negócios, a linguagem de José Bonifácio era a mesma que teve 
em maio, no tocante à independência. Caldeira Brant devia esclarecer ao 
Governo Britânico que o Regente, "para conservar a Realeza no Brasil", 
teve que "anuir aos votos gerais dos Brasileiros, que reclamavam a integri
dade do seu País, e a sua Independência Política, como Reino Irmão, e tão 
livre como o de Portugal". O reconhecimento desta independência seria o 
principal objetivo da missão. Mas continuava ainda limitada, embora já exis
tente, pois se acrescentava: "enquanto Sua Majestade se achar no afrontoso 
estado de cativeiro". Mais adiante recomendava mostrasse o Encarregado 
de Negócios que se pretendia a independência e não a "separação abso
luta de Portugal". Ao mesmo passo, minimizava as forças portuguesas envio
das contra o Brasil. Todas foram repelidas pelos brasileiros "que estão 
dispostos a não receber mais nem uma só baioneta européia". Era a fala de 
um Estado independente, disposto a defender a sua liberdade; mas, por 
considerações diversas, era o reconhecimento apenas da independência 
política que almejava e não o da separação completa da monarquia portu
guesa. Era esta também a opinião do futuro Barbacena que a fortaleceu com 
exemplos da Suécia e Noruega e da Grã Bretanha e Hanover. (741 Ao trator 
da questão política da importância do reconhecimento da independência, 
não perdeu de vista José Bonifácio a utilidade dos barcos de vapor e reco
mendava promovesse Caldeiro Brant "a vinda de alguns já feitos, ou de artí
fices que os possam construir aqui", sem despesas para o governo; mas 
animando "os empreendedores", prometendo-lhes "até privilégios legais ao 
proprietário do primeiro barco de vapor que correr os nossos portos como 
paquete". 

Como aditamento às instruções, por despacho da mesma data, insistiu 
José Bonifácio na lembrança do próprio Caldeira Brant, de se entender, em 

71 I loc. cit., p. 92 e 93. 
721 Hildebrondo Accioly, O Reconhecimento do Brasil pelos Estados Unidos da América, p. 77 e 78 IComp. Editoro 
Nacional, São Paulo, 19451. , . . . . . 
731 Hildebrondo Accioly, "Brant e Gome ira em Londres , 1n Arqu1vo D1plomallco da lndependene~a, cil., Vai. 1. 

p.XXXI. 
741 Archivo Dirlomatico da lndependencia, Vai. I, cil., p. 161 e 162. e Publicações do Archivo Publico Nacio

nal. Vai. VI. o. 241 119071. 
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Londres, com "o benemérito brasileiro Hipólito José da Costa, cujo zelo 
pelos interesses da sua Pátria é assaz conhecido", e autorizou o Encarrega
do de Negócios a "conferenciar com ele, e ouvi-lo nos objetos políticos que 
julgar a propósito comunicar-lhe". E a Hipólito da Costa comunicou a nomea
ção de Caldeira Brant, solicitando-lhe o auxílio para a missão e autorizando
o a corresponder-se com o governo, por intermédio da Secretaria dos Negó
cios Estrangeiros. (15) 

Ainda neste mesmo dia 12 de agosto, assinou José Bonifácio as instru
ções ao futuro Visconde de Itabaiana, Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa, 
nomeado Encarregado de Negócios em França ou, como dizia o decreto de 
nomeação, "junto do Governo de Sua Majestade Cristianíssima". Continham 
estas instruções, quase nas mesmas palavras, aquelas recomendações desti
nadas a Caldeira Brant. As situações previstas eram as mesmas e o fim a que 
se visava o mesmo. Assim, apenas as palavras eram outras. O cativeiro do Rei 
de Portugal figurava ainda por motivo principal da rebeldia às ordens das 
Cortes de Lisboa e da convocação de uma Assembléia legislativa no Brasil. 
A preservação da mQnarquia lusitana, sob a patriarcal chefia de D. João VI, 
ao menos ostensivamente, era o que se objetivava. A cláusula do reconheci
mento, por parte da França continuava a mesma; prevendo, porém, a media
ção francesa, para o apaziguamento dos dois reinos lusitanos em luta, ou, 
como diziam as instruções, "para o fim de se efetuar uma União justa e de 
recíprocos interesses entre este e o Reino de Portugal, com a qual se evitem 
os horrorosos efeitos de uma guerra civil." (76) 

Nestas instruções, como incumbência especial, se recomendava ao 
diplomata brasileiro solicitasse do governo francês o afastamento do cônsul 
João Batista Maler "que, pela sua péssima conduta e sentimentos contrários 
ao Sistema Brasileiro, tem desagradado ao Governo e perdido a sua confian
ça". E - continuava José Bonifácio - o prevenisse, também, "de que o 
mesmo Maler, se não for mudado, receberá passaportes para deixar esta 
Corte". Era a resposta do brasileiro às maledicências do francês. 

11 

A terceira dessas m1ssoes era bem mais complexa. Não se destinava 
apenas a obter o reconhecimento da independência política do Brasil, com 
justificativas mais ou menos polidas e ostensivas no tocante a D. João VI, 
senão, principalmente, a angariar colonos e soldados que formariam estra
nha orqanização, a ser implantada nos limites da Bahia com Minas Gerais. 
Planeou essa organização rural-militar, com minúcias, o próprio José Bonifá
cio nas instruções que expediu, a 21 de agosto, a Jorge Antônio Schaeffer, 
ao encarregá-lo de duas comissões, uma na Áustria e outra na Alemanha. 

Há alguns anos tivemos oportunidade de escrever sobre as instruções do 
Major Schaeffer, e, então, já a considerávamos "uma peça das mais interes
santes que temos lido em matéria de instruções". Nos primeiros parágrafos, 

751 Archivo Di~lomatico da Independendo, V oi. I, cit., p. 7 o 14 . 
.761 lbid., Vol. 11. p. 6 o 12. 
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em que dividiu o Ministro os suas determinações, se encontram considera
ções de ordem geral sobre o momento político brasileiro e indicações do 
maneiro por que deveria proceder o nosso agente ao explicar os rixas do 
Brasil contra Portugal. No Áustria, além destas explicações, Schoeffer foi 
incumbido de entregar ao Imperador cortas do Regente, em que este esclare
cia o dobro dos motivos de suo permanência no Reino do Brasil, o que foro 
"levado pelos circunstâncias políticos do país, e desejos de seus povos". (77 ) 

É, porém, no parágrafo 14 dessas instruções, que foz o Ministro, mais uma 
vez, os mesmos conside,roções sobre o maneiro de se apresentar o revolução 
brasileiro, agora, no Austrio e Alemanha: o Brasil "tem proclamado o suo 
Independência Político", mos tal proclamação não significava um afasta
mento do "Grande Família Portuguesa", ou seja, uma "separação absoluto 
de Portugal". 

A realidade, no entanto, era outro. A separação verificara-se muito 
antes do independência. Esta seria uma cÕnseqüêncio daquela. O processo 
econômico-financeiro brasileiro expandira-se de tal formo, o partir do come
ço do século, que Portugal não o poderio mais controlar, mantendo o país 
insulado como no século anterior. Daí o separação e o conseqüente indepen
dência. Tonto era assim que pensava o Ministro que o resto dos instruções, 
dedicou inteiramente ao chamamento de soldados e colonos. Justamente é o 
porte mais interessante desse documento. Do parágrafo 49 ao 12 trotam os 
instruções, unicamente, do criação de colônias agrícolas e militares. Visoyo 
José Bonifácio, com isso, à defeso do revolução l;>rosileiro, pois dizia ele o 
Schoeffer que, ao terminar o suo comissão no Austrio, passasse "o outro 
ponto essencial de suo Missão, que vem o ser: ajustará uma colônia rural-mili
tar que tenho pouco mais ou menos o mesmo organização dos Cossacos do 
Don e do Urol; o qual se comporá de duas classes: 19- de atiradores que, 
debaixo do disfarce de colonos serão transportados poro o Brasil, onde 
deverão servir como militares pelo espaço de seis anos; 29 - de indivíduos 
puramente colonos, aos quais se concederão terras poro seu estabeleci
mento, devendo porém SE"Virem como militares em tempo de guerra à manei
ro dos Cossacos". 

As colônias foram planejados com minucioso precisão. O lugar em que 
se erigiriom os estabelecimentos foi indicado; o diretor, que os administraria, 
escolhido, com o nome de Hatman ou Governador; sugeridos os métodos o 
seguir, os empregados pelos ingleses em Novo Holanda e no Colônia do 
Cabo; o número de cada uma dos classes, que não poderio exceder o quatro 
mil indivíduos; até o maneiro de se apresentarem os colonos, ou seja, o figu
rino, por que deveriam vestir-se. Neste particular se pormenorizou assim o 
indumentária colonial: "Os uniformes dos colonos que aqui devem militar 
podem ser como os dos Cossacos do Don, havendo os alterações que este 
clima exige, conservado porém sempre o sobre, pistola, espingarda e lanço. 
Por este motivo se adverte o Vosso Mercê que estes soldados devem vir já 

771 Na publicação destas instruções no Archivo Diplomotico da lndependencia, Vol. IV, p. 285, foi trocada a 
palavra "país", por erro tipor~ráfico ou de leitura do documento, pela palavra "Rio". 
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armados, e Vossa Mercê procurará comprar o armamento na Alemanha, 
onde estes objetos são de módico preço." (78) 

Estes colonos, recrutados na Alemanha, chegaram ao Brasil, desde 1823 
a 1828. Na maior parte se localizaram no Rio Grande so Sul, e, em Nova Fri
burgo, os colonos que vieram pelos dois primeiros navios, as galeras Argos e 
Carolina. (79 ) 

Há ainda um passo interessante nestas instruções. É, no final, quando 
José Bonifácio, depois de recomendar o uso da cifra na correspondência de 
natureza secreta, discriminou assim as línguas em que poderia corresponder
se: "esta correspondência - escrevia o Major Schaeffer - poderá ser ou 
em Francês ou em latim sem contudo ficar inibido de se coresponder também 
comigo em Alemão, se assim for conveniente". Será que com isto preten
desse excluir o português ou este estava implícito, à vista do idioma em que 
se redigiram as instruções. 

12 

Todos estes fatos e todos estes atos não se concatenavam por mero 
acaso. Eram planejados, medidos e executados, em comum, como um só 
todo, pois se sucediam uns aos outros, numa seqüência irresistível, a colima
rem todos o mesmo fim. Não se enganou o cônsul americano Sartoris a pre
dizer, sete meses antes, o desfecho do drama, depois de conversar com José 
Bonifácio. A 3 de fevereiro escrevia o americano a Adams: "Já tive duas 
entrevistas com José Bonifácio de Andrada, atual primeiro ministro de Estado, 
e elas não deixaram dúvida no meu esprito da intenção de se separar este 
país de Portugal". (80) 

A separação se fez pouco depois de assinadas as instruções por José 
Bonifácio e de os representantes brasileiros partirem para o seu destino. A 
independência já se achava concluída, pois o que lhe faltava era apenas o 
rompimento ostensivo e completo com a monarquia portuguesa. A unidade 
nacional, que se consolidaria com o tempo, já era uma conseqüência da inde-
pendência. _ 

D.Pedro partira, a 14 de agosto, para São Paulo, onde teve a mesma 
acolhida por parte dos paulistas que tivera, havia pouco, dos mineiros. D. 
leopoldina ficara com poderes para decidir, de acordo com o Ministério, os 
casos de urgência e necessários "ao bem e à salvação do Estado". Mas 
novas ordens, chegadas de Lisboa, pretendiam reduzir, ainda mais do que as 
anteriores, a autoridade do governo no Brasil; dividir as províncias brasilei
ras; anular a convocação do Conselho de Pro:::ur0d1'Jres; processar todos os 

781 Arquivo Histórico do ltamaraty, 267, 4, 20; e José Antônio Soares de Souza, "Instruções a Jorge Antônio 
Schaeffer", in Jornal do Brasil, 8/6/1958. 

79) Jeon Rache, la Colonisation Allemande et le Rio Grande do Sul, p. 77 !Paris, 19591; João Lins Vieifa Can
sansão de Sinimbu, Noticias dos Colonias Agrícolas Suissa e Allemà fundados no Freguezio de S. João Bap
tista de Nova Friburgo, passim INiteroy, Typographia Amaral e Irmão, 18521. No manuscrito original. de 
temos cópia, consta do título mais as palavras: "na Comarca de Cantagallo". José Antônio Soares de Sou
za, "As atividades do Major Schaeffer na Alemanha", "O Major Schaeffer e a emigração alemã para o 
Brasil" e "Colonos de Schaeffer em Nova Friburgo", in Jornal do Brasil, de 22/6, 11/8 e 1/9/1958. 

801 Hildebrando Accioly, op. cit., p. 65. · 
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gue se haviam oposto aos desmandos das Cortes. "Num furor - conclui 
Tarquínio de Sousa, ao descrever as ordens recebidas, no Rio de Janeiro, 
nos últimos dias de agosto - que visava especialmente a José Bonifácio, 
tido como o maior responsável pelo que se passava". 

Resolveu o Conselho de Ministros, presidido por D. l.eopoldina, avisar, 
imediatamente, D. Pedro das ordens recebidas de Lisboa. E José Bonifácio 
escreveu ao Príncipe: "o dado está lançado e de Portugal não temos a espe-
rar senão escravidão e horrores. Venha Vossa Alteza quanto antes e decida
se; porque irresoluções e medidas d'água morna, à vista desse contrário que 
não nos poupa, para nada servem e um momento rerdido é uma desgraça". 
(81) 

D. Pedro não perdeu tempo. Logo que leu as comunicações do Rio de 
Janeiro, no alto do lpiranga, de volta de Santos para São Paulo, "depois de 
um momento de reflexão, bradou: É tempo! Independência ou Morte. Estamos 
separados de Portugal". E num ato simbólico, "arrancando o laço português, 
que trazia ao chapéu, a~rojou paro longe de si". (82) 

"Independência ou Morte", esclarece-nos ainda Tarquínio de Sousa, 
"era o nome de uma das "palestras" do Apostolado fundado por José Bonifá
cio; seria porventura a senha que o ministro incansável sugerira ao Príncipe 
para a grande ocasião". (83 ) 

13 

Pouco mais restava por fazer. O principal fora feito, com o fecho memo
rável de 7 de Setembro. 

O Ministro continuou o seu trabalho, orgulhoso e sobranceiro, apou
cando o inimigo, como sempre, "com o sua língva solta e a sua irascibilidade, 
em vez de contemporizar, de apaziguar, de dissimular, enfrentava-o, amea
çava-o e desdenhava-o". (84

) A incompatibilidade que existia entre o Minis
tro e o grupo de Ledo agravava-se. Ledo e seus partidários pretendiam afas
tar o Ministro. O choque, no entanto, só se daria pouco depois. Enquanto 
isso não ocorria, os decretm, em consonância com a nova situação política, 
foram expedidos, referendados por José Bonifácio. 

A 18 de setembro determinou-se o Escudo das Armas ainda do Reino do 
Bra$il, e se lhe fixou "a bandeira nacional": "um paralelogramo verde", 
inscrevendo-se nele "um quadrilátero romboidal cor de ouro" e, "no centro 
deste o Escudo das Armas do Brasil". Neste mesmo dia se instituiu o tope na
cional, "composto das cores emblemáticas - verde da primavera e amarelo 
d'ouro". Com estas cores simbólicas se diferençavam os patriotas dos pés de 
chumbo ou chumbeiros. (85 ) 

811 Octovio Torauinio de Sousa, op. cit., Vol.l p, 217 o 219. 
821 Eduardo Canabrava Barreiros, ltinerório da lndepend6ncia, p. 140 I Rio de Janeiro, livr. José Olympio Editoro, 

19721. . 
831 Op. cit., V oi. I. p. 220. 
841 lbtd., V oi. 111, p. 441. 
851 Organisações e Programmas Ministeriaes de 1822 a 1889, p. 4 I Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 18891. 
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Discurso de José Bonifácio, como representante dos paraibanos de Vila Nova da Rainha, 
congratulando-se com D. Pedro pela sua aclamação a Imperador (1 9 página). No Arquivo 
Histórico do ltamaraty, 223/4/4. 
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Iniciou-se a crise, que alijaria José Bonifácio do poder, pouco antes da 
aclamação. Ao chegar à Corte, de volta de São Paulo, D. Pedro tomou posse 
do cargo de grão-mestre da Maçonaria. Recebeu-o Alves Branco Muniz 
Barreto com uma verdadeira pregação de mestre ao neófito que se iniciqva, 
não nos mistérios da chefia que ássumia, mas, sim, na arte de governar o país. 
E o principal objetivo do orador consistiu em aconselhar o Príncipe a afastar
se "do despotismo"; "de homens coléricos"; daqueles que, por oniscientes 
que sejam, "nunca acham a razão e só propendem para o crime". Tudo isso 
se atirava contra o Ministro, numa tentativa de lhe atassalhar a reputação. 

Aparentemente se fazia José Bonifácio superior às calúnias dos seus 
desafetos. O revide seria, para ele, o mesmo "que a lua se" enfadasse 
"contra todos os cães que ladram". Mas, na verdade, era sensível à calúnia e 
também a qualquer oposição. Tinha consciência do seu trabalho; autoritário, 
sem dúvida, mas que, nas circunstâncias em que se achava, não o podia dei
xar de ser. Além disso se sentia- e certamente o era- superior aos grupos 
que o combatiam. O momento de retorquir o discurso, em breve, apareceria, 
e ele não perdoaria os responsáveis. Em uma representação que lhe deu a 
Paraíba do Norte, perante D. Pedro, após a aclamação, José Bonifácio não 
se esqueceu de incluir os demagogos, como os chamava, ao falar de "mui
tos" que só têm "na boca sentimentos que não existem em seus corações 
corrompidos, vertiginosas cabeças ... homens sediciosos, que só ambicionam 
glórias quiméricas ou mandos lucrativos, não cessam de agitar o singelo e 
inocente Povo com projetos demagógicos e loucos." (86) 

José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara do Rio de 
Janeiro, parte da oposição ao Ministro e de acordo com 6 grupo de ledo, 
iniciou à revelia de José Bonifácio, "uma ação política de grande importân
cia", ao preparar a aclamação de D. Pedro, para o dia 12 de outubro, como 
Imperador Constitucional do Brasil. Mas pretendiam, no momento da aclama
ção, renovar a cena do juramento antecipado, a que fora obrigado D. João 
VI. Aclamava-se o Príncipe Imperador, porém antes, teria que jurar a Consti
tuição, ainda que ignorasse os seus termos. "A essa cláusula José Bonifácio 
se opôs intransigentemente e pode dizer-se que ela foi causa do rompimento 
completo com o grupo de ledo". (87

) 

A época era de juramentos: "jurando e perjurando a cada passo", dizia 
José Bonifácio sobre as províncias. (88) Assim não teria sido pequeno o 
trabalho do Ministro em evitar mais um. A 12 de outubro foi D. Pedro aclama
do Imperador Constitucional, sem que se representasse a cena do juramento 
antecipado, com o ranço das Cortes de Lisboa. No dia seguinte, assinou José 
Bonifácio o decreto, em que se ordenava o uso, nos documentos oficiais, do 
título de Majestade Imperial, sempre que se referissem ao Imperador, e da 
seguinte fórmula, no pnncípio das provisões: Dom Pedro, pela graça de Deus 

861 Arquivo Histórico do ltamaraty, 223, 4, 4. Gravura N9 3. 
871 Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., Vol. I, p. 224 a 226. Tobias Monteiro escreveu que a 10 de outubro 

José Bonifácio já "havia ganho a batalha final, para anular a cláusula de juramento prévio" IOp. cit., p. 
6731. 

881 Doc. cit. em Nota 86. 
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e unânime Aclamação .dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Per
p~tuo do Brasil: Faço sàber ..• " (89) 

Mareschal continuava atento à marcha dos acontecimentos. Sentia que 
alguma coisa havia contra o Ministro e, a 5 de outubro, palpitava: "O Ministé
rio atual e particularmente o Sr. de Andrada, já não goza do mesmo grau de 
confiança de Sua Alteza Real e, se a aclamação tem lugar, não me espanta
rei de vê-lo substituído em pouco tempo". Depois de realizada a aclamação, 
o Barãp punha em dúvida a legalidade do título, comentando a 19 de outu
bro: "E impossível ainda prever as conseqüências da mudança que fez Sua 
Alteza Real de um título legal por outro contestado; mas parece-me é que, 
até o presente, segundo o entusiasmo público, a idéia de República está 
absolutamente afastada". (90) 

Em fins de setembro, por ocasião de um decreto de anistia preparado 
por Ledo, discordando José Bonifácio, pediu demissão que não foi aceita·. 
Um mês depois novo crise, provocada pelo jornalista português Soares Lis
boa, "na opinião de Maler, homem obscuro, sem nenhum talento", motivou a 
demissão de José Bonifácio, solicitada a 27 de outubro. O Ministro havia 
fechado o Grande Oriente e deportado o redator do Correio do Rio de 
Janeiro. O Imperador, no entanto, desfez os atos do Ministro. Este, vendo 
reaberto o Grande Oriente e revogada a deportação de Soares Lisboa, 
pede demissão. Martim Francisco acompanha-o e, a 29 de outubro, os dois já 
não eram ministros, concedida a demissão, embora O. Pedro fizesse "tudo 
para demovê-los". (91 ) 

Por poucos dias ficaram os dois .A.ndrodas fora do Mi!1istér!o. O próprio 
Imperador, acompanhado da Imperatriz, foi dar-lhes "a nova de estarem inte
grados". Daí, de novembro de 1822, temos, o que podemos chamar, a segun
da fase do Ministério da l11dependência, sem os lances dramáticos da primei
ra fase, em que foram elaborados, pelo Ministro do Reino e dos Estrangeiros, 
os principais atos que redundaram na completa separação de Portugal. Era 
autoritário, mandão e não admitia opositores, por índole, sem dúvida; mas 
quem poderia fazer o que ele fez, sem possuir esta qualidade ou defeito? 
conforme o ponto de vista de cada um. Para nós, se algumas vezes se exce
deu, como nas deportações de José Clemente, de Ledo, de Pereira Nóbrega 
e do Cônego Januário, desnecessárias, nem por isso foi menos eficiente esse 
mandonismo- como querem seus opositores - ou respeito à autoridade -
como pensamos nós- em um sem conto de momentos por que passou como 
ministro. Haja vista que, depois de sua saída, a ação governamental entibiou 
quer interna, quer externamente, a ponto de transformar o herói do "Fico"' 
de 1822, no deportado de 7 de abril. ' 

A verdade é que, a 29 de outubro de 1822, se deixasse José Bonifácio o 
Ministério, a grande jornada da Independência estava concluída. Apenas lhe 
faltava alguns retoques. 

891 Orgonisoções e Progrommos, cit., p. 4. 
901 R I.H.G.B., Tomo 80, cit., p. 110, 111 e 113. 
911 Tob1os Monteiro, op. cit., p. 676 o 680 e 682. 
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14 

Iniciou José Bonifácio a segunda fase de seu Ministério com a portaria 
de 2 de novembro, na qual ordenava "prontas e enúgicas providências para 
se descobrirem os monstros desorganizadores da boa Ordem, que intenta
vam encher de luto a Capital, conspirando contra o governo estabelecido". 
(
92

) Em seguida, a deportação de uns e a fuga de Ledo, para Buenos Aires, 
depois de dirigir-se ao Imperador em "documento de inegável altivez". (93) 

Pouco teria ainda que fazer José Bonifácio, a não ser aqueles atos em 
decorrência das xedidas principais, já efetivadas. A ]9 de dezembro realiza
ram-se a coroação e sagração do Imperador, quando D. Pedro jurou defen
der a constituição, "que está para ser feita", com a ressalva, "se for digna do 
Brasil e de mim". O título de protetor, que se lhe outorgara, mas que não vin
gou, tratou-o Maler de imitação ao de Cromwell e ao de San Martin; agora, 
a coroação e sagração, é Mareschal que lhes desvenda as origens, tachan
do-as de cópia das "cerimônias de coroação dos Imperadores em Frankfurt e 
da de Napoleão. e se tirou partido de uma que não está em uso, se não me 
engano, a não ser na Hungria; a de fender o ar com a espada". (94 ) 

Por intermédio de Caldeira Brant e de schaeffer, procurava José Bonifá
cio trazer para o exército e para a marinha os elementos de força que lhes 
faltavam, tanto de pessoal quanto de material. Em dezembro, Mareschal 
comunicava ao seu governo que, no Rio de Janeiro, se armavam "deux vais
seaux de ligne", e se esperavam da Inglaterra "deux grands bâtiments des 
lndes, achetés pour le gouvernement par le General Philesberto !Caldeira 
Brant), qui doit les expedi és armés et avec l'equipage nécessaire". (95) 

Além disso ja tinha, por intermédio de Correo da Câmara, a certeza da vinda 
de Cochrane. 

Medidas de ordem administrativa foram tomadas por José Bonifácio, no 
sentido de se liquidar, de vez, a intromissão, ainda existente, de funcionários 
portugueses em atos ou negócios pertinentes ao Brasil. Na rotina burocrática 
se exigia ainda o visto de cônsules portugueses para a entrada de navios no 
porto do Rio de Janeiro. O capitão americano Samuel Mayer, da galera 
Superior, insurgiu-se contra tal obrigação e recorreu para o Imperador do 
despacho do Desembargador do Paço, Juiz da Alfândega, que lhe impedira 
a entrada por falta daquele visto. O despacho, constante da Portaria de 8 de 
dezembro de 1822, foi exarado por José Bonifácio, em que desobrigou da 
necessidade do visto dos cônsules portugueses a entrada de navios em por
tos brasileiros. "Pois é bem óbvio - justificava o Ministro a sua decisão -
que, estando a Nação Brasileira soberana e independente, seria a maior 
indignidade estarem as Alfândegas do Império e a franqueza do seu comér
cio e navegação debaixo da dependência de Cônsules, de um país tal como 
Portugal, de quem o Brasil está solenemente separado, devendo por canse-

921 lbid., p. 685. 
931 Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., V oi. I, p. 242. 
941 R I.H.G.B., V oi. 80, cit., p. 131. 
951 lbid., p 136 e 137. 



XLVIII 

güinte estes dois Estados considerarem-se mutuamente na mesma linha das 
nações estrangeiras". (96 ) 

Para complementar esta decisão, decorrente da Independência, determi-
nou-se, por decreto de 30 do mesmo mês, referendado pelo Ministro da Fa
zenda, Martim Francisco, que pagasse a manufatura portuguesa, nas alfân
degas !24%) como pagavam as indústrias estrangeiras, excluída a inglesa, 
que, por força de tratado, estava sujeita a outra alíquota. (97) Mas desde 11, 
em decreto, referendado por José Bonifócio, outras providências foram toma
das contra - como as justificou o Ministro - "os escandalosos procedi
mentos e as hostilidades manifestas do Governo de Portugal contra o liber
dade, honra e interesses deste Império, por covilosos insinuações e ordem do 
Congresso demagógico de Lisboa, que, vendo infrutuoso o horrível idéio de 
escravizar esta rica e vasta região e seus generosos habitantes, pretende 
oprimi-los com toda a espécie de males e horrores do perfídia e do guerra 
civil que lhe tem suscitado seu bórboro vandalismo". A este preâmbulo, ao 
gosto do Ministro, seguiam-se, discriminadas em quatro itens, os hipóteses em 
que se daria o seqüestro dos bens dos portu~ueses. Outro decreto, ainda 
referendado por José Bonifócio, a 14 de jone1ro de 1823, regulava o situa
ção dos portugueses, chegados ao Brasil após o Independência, do seguinte 
maneira: aqueles que vinham estabelecer-se no país ficavam obrigados ao 
juramento de fidelidade ao Imperador e à causa brasileiro; e os que vinham 
por tempo determinado só podiam ser admitidos, mediante fiança idóneo. (98) 

Na preocupação de obrigar o Polícia à vigilância constante "dos mal
vados" que maquinavam contra o tranqüilidade pública, José Bonifócio expe
diu inúmeras ordens no sentido de espionar ou prender varies suspeitos. Às 
desconfianças do Ministro nem o Podre Diogo António Feijó escapou, no vila 
de ltu. E isso porque o futuro Regente - lê-se em uma dessa ordens - "aos 
sentimentos anárquicos e sediciosos, de que é revestido, une o mais refinado 
dissimulação". (99 ) 
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Não foi menor a atividade de José Bonifácio, no tocante aos Negócios 
Estrangeiros, nesta segundo fase do seu Ministério. A correspondência que 
manteve com os agentes brasileiros no exterior, principalmente com Caldeiro 
Brant, é de grande interesse poro o história diplomótico do Brasil; haja visto a 
porte que ocupo nos seis volumes publicados, em 1922, sob o título Arquivo 
Diplomático dn Independência. (100) Com ele se iniciou esta série de despa
chos, de ofícios, de reservados, confidenciais e secretíssimos que formam o 
porte mais importante do riquíssimo documentação existente no Arquivo 
Histórico do ltamarati. 

961 Edgard de Cerqueira Falcão, op. cit., Vol. 11, p. 284. 
971 Organisações e Programmas, cit., p. 5. 
981 Edgard de Cerque ira Falcão, op. cit., V oi. 11, p. 289; e Organisaç6es e Programmos, p. 5. 
991 Edgard de Cerqueira Falcão, op. cit., Vol. 11, p. 290. 

1001 Publicados pelo Ministério das Relações Exteriores, em 1922. Os volumes têm por epígrafe estes versos de 
José Bonifácio, da Ode aos Baianos: "Qual a palmera que domina ufana- Os altos topos da floresta espes· 
sa,- To I bem presto há de ser no Mundo novo- O Brasil bem fadado". 
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Demonstram os despachos de José Bonifácio a minuciosa atenção que 
punha o seu autor em tudo quanto pudesse interessar ao Brasil, já propor
cionando-lhe os meios de defender a sua liberdade ameaçada, já colocan
do-o, como nação independente, entre as outras nações. Não nos cabe a 
nós, neste trabalho, o estudo das missões que se iniciaram com as instruções 
de José Bonifácio. Porém não podemos deixar de exemplificar com o que 
escreveu ao futuro Barbacena, sobre o que dissera Canning ao agente brasi
leiro, em conferência realizada a 30 de novembro. Apontou o Ministro inglês 
a Caldeira Brant, também surpreso, pois ignorava o ocorrido, a contradição 
existente entre o Manifesto de 6 de agosto e a Aclamação que vira anun
ciada num jornal do Rio de Janeiro, de 26 de setembro. O próprio Caldeira 
Brant concordava com o inglês, pois escreveu, ao recontar a conferência 
com Canning: "t porém inegável que a Aclamação está em contradição com 
os Manifestos". Ora, nada mais pretendiam o Ministro inglês e o Diplomata 
do que se incluísse a lógica entre os atos de uma revolução, na qual se lutava 
pela independência de um país imenso. Nas revoluções são os momentos 
que se aproveitam ou não, que decidem de sua vitória ou derrota. No apro
veitar desses momentos, para a ação adequada, é que está a habilidade dos 
responsáveis por uma revolução vitoriosa. Até 6 de agosto não fora possível 
a declaração de independência absoluta de Portugal. Cabia, apenas,o que 
se determinou nas instruções de 12 de agosto, cópia do que se declarara no 
Manifesto de 6: a independência política do Reino do Brasil, unido ao de 
Portugal. Era um degrau na escada a subir, então, lentamente. A oportuni
dade, porém, apresentou-se, mais rápida do que se esperava, com as novas 
ordens de Lisboa, recebidas no Rio de Janeiro em fins de agosto. Seria inabi
lidade, senão estupidez, se não a aproveitasse, somente porque não havia ló
gica entre aqueles dois atos. O principal, a que todos visavam, era a indepen
dência e separaÍão completa de Portugal. Não havia razão alguma para 
que figurassem a ógica e a coerência no final deste processo revolucionário 
que se desenrolara durante muitos e longos anos.· 

José Bonifácio, depois de sintetizar o que escrevera a Barbacena, repli
cou-lhe numa das suas mais notáveis páginas: "Estou certo que Vossa Senho
ria já terá conhecido a esta hora que a surpresa de Mr. Canning é um jogo 
diplomático para melhor fazer valer a declaração do reconhecimento. Mr. 
Canning perfeitamente sabia, assim como todos os iluminados Estadistas da 
Europa bem haviam de prever, que a Aclamação de Sua Majestade lmperia·l 
era um ato necessário e conseqüente da Independência do Brasil, e do hostil 
procedimento das Cortes de Portugal. Era pública na Europa a tendência dos 
brasileiros, já de muito tempo, a elevarem ao Trono Independente do Brasil a 
Sua Ma[estade Imperial, então Príncipe Regente; e, com efeito, em o ano de 
1821, o Povo do Rio de Janeiro tinha querido aclamá-lo Rei, o que Sua Majes
tade Imperial prudentemente recusou, por não tomar este procedimento dos 
Fluminenses como a expressão da vontade geral do Brasil, e porque não 
havia desesperado de que as Cortes de Portugal emendassem seus desvarios, 
e procurassem reconciliar a Nação; porém assim que Sua Majestade Impe
rial, cercado dos Procuradores Gerais das Províncias, conheceu ser a vonta-



de unânime dos Povos aclamá-lo seu Imperador, e que não havia outro meio 
de segurar a Independência do Brasil, que se havia proclamado, e de salvar 
a Nação, e os direitos da Sua Augusta Casa, não teve·outro remédio, senão 
deferir aos desejos de um povo inteiro que o idolatra, e que, à semelhança 
dos outros Povos Americanos, não querem de modo algum obedecer mais à 
Europa. A surpresa de Mr. Canning neste ponto, a ser verdadeira, faria de 
certo pouca honra à sua Ilustrada Política; pois estar pronto o Governo Britâ
nico a reconhecer o Brasil Independente, e pensar que o Brasil Independente 
se contentaria com um simples Delegado do Poder Real existindo em Lisboa, 
digo, na Europa, era pensar um absurdo, de que certamente Mr. Canning não 
era capaz". (101 ) 

A mesma linguagem se encontra na correspondência de José Bonifácio 
com os agentes estrangeiros no Rio de Janeiro. Amável, no trivial de todo o 
dia, mais enérgica quanto necessária. Assim falou, de igual para igual, com 
os cônsules Raguet, americano; Chamberlain, inglês, Maler, francês, e Mares
chal, austríaco. Chamberlain, por exemplo, reclamou, em nome de comercian
tes patrícios, contra a incidência de imposto sobre mercadorias despachadas 
da Bahia, durante a ocupação do General Madeira, para o Rio de Janeiro. 
Em resposta retrucou José Bonifácio, com argumentos não muito convin
centes, mas contrários aos comerciantes, e concluiu, depois de formular uma 
última hipótese da culpabilidade dos ingleses, assim: "pois a se considerarem 
as mercadorias e gêneros ingleses, que entram na Bahia, como subsistência 
direta ou indireta das Tropas Portuguesas Inimigas naquele porto, ou como 
defraudadoras dos direitos estabelecidos, que Madeira arrogou a si o poder 
de os minorar; os donos de tais mercadorias não escapariam à presunção de 
serem reputados talvez como inimigos da Causa Brasileira, ou pelo menos 
como contrabandistas". (102) 

Um último ato, ainda nos Negócios Estrangeiros, praticou José Bonifácio 
ao expedir instruções a Antônio Telles da Silva Caminha e Menezes, nomea
do Enviado Extraordinário do Brasil na Áustria, a 5 de abril de 1823. Era bem 
mais fácil a elaboração destas instruções do que a das outras, de agosto de 
1822. A posição política do Brasil já se achava definida. Já não se necessita
va encobri-la com a distinção, bastante sutil, entre a independência política 
e a separação absoluta de Portugal. Agora o essencial era esclarecer o que 
se esperava da Constituinte, que dias depois, iniciaria os seus trabalhos. 
"Mostrará - escrevia José Bonifácio - que tudo se pode e deve esperar 
da Assembléia Constituinte Brasiliense, que nela os amigos da ordem com
põem a parte principal". Em seguida passou a indicar, em linhas gerais, o que 
seria fixado na futura Constituição, já quanto ao conceito de Soberania, já 
quanto à posição do Imperador, na monarquia constitucional que se implan
tava. A explicação foi feita de modo a não eecandalizar os melindres auto
cráticos do Príncipe de Metternich, assim: "Que a doutrina da Soberania 
Nacional, bem que se não possa atacar de frente, ficará em silêncio, quanto 

1011 Archivo Oiplomotico do Independendo, V oi. I, p. 23,219 e 220. 
1021 lbid., V oi. li, p. 433 a 435. 
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for possível, como mera questão doutrinai e ociosa. Que se estabelecerão 
duas Câmaras na legislatura. Que o Imperador terá o veto absoluto, ou coisa 
que o valha. Que o Conselho Privado será de sua nomeação e amovível. 
Enfim que o Imperador terá todas as atribuições, que exija o bom desem
penho das suas funções como Chefe de Execução, e a sua dignidade, como 
Regulador da Máquina Política". 

Três outros encargos deu José Bonifácio ao futuro Visconde de Resen
de. O primeiro, de explicar a conduta do Imperador, em 26 de fevereiro e 30 
de outubro de 1822, inclusive as suas relações "com as Sociedades Secre
tas", no caso de entender o diplomata a conveniência de "entrar neste deta
lhe". O segundo, de conseguir, por intermédio do Barão de Stüner, "a reti
rada do Barão de Mareschal". O terceiro, de convencer que o Dr. Jorge An
tônio Schaeffer "não é um espia, más sim uma pessoa que merece a confian
ça de Suas Majestades Imperiais, e portanto digna de crédito". (103

) 
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Reuniu-se, finalmente, na sua primeira sessão ordinária, a 3 de maio de 
1823, a Assembléia Constituinte. José Bonifácio e os seus dois irmãos foram 
eleitos deputados: José Bonifácio e Antônio Carlos, por São Paulo, e Martim 
Francisco, por São Paulo e Rio de Janeiro, tendo optado por esta última 
Província. Nesse mesmo dia 3, o Imperador fez à Assembléia uma suscinta, 
mas completa exposição dos seus dois anos de governo. Foi trabalho de 
conjunto, em que todos os ministros teriam colaborado com o próprio Impe
rador, e onde Martim Francisco, na parte fazendária, contribuiu com inte
ressantes informações sobre o estado financeiro do país. Porém, coube a 
José Bonifácio a parte principal da exposição. Tarquínio de Sousa reco
nheceu-lhe "a garra", como ele diz, "na parte relativa à feitura da Constitui
ção". Encontramos a mesma "garra", também, em outros passos, tipicamente 
do Ministro. É esta primeira Fala do TRono um documento importante, não só 
por ser um depoimento prestado pelos principais autores da Independência, 
sobre os dias decisivos de 1822, mas ainda por se tratar da primeira pres
tação de contas que fez o governo brasileiro à primeira Assembléia legisla
tiva que se reuniu no Brasil. (104 ) 

Em menos de dois meses, depois de se reunir a Constituinte, indispunha
se José Bonifácio com o Imperador e, em conseqüência, demitia-se. Acompa
nhou-o Martim Francisco, saindo do Ministério da Fazenda, e D. Maria Flora 
Ribeiro de Andrada, demitindo-se de camareira-mor da Imperatriz, solidária 
com seus irmãos. 

Tem-se escrito muitas páginas, até capítulos, sobre a demissão dos 
Andradas. Mas, apenas hipóteses, com alguma probalidade, são aventadas 
ou, então, esclarecimentos de parte da verdade. O próprio José Bonifácio 

1031 1bid., V oi. IV. p. 6 o 10. 
1041 Folias do Throno, cit., p. 15 o 28; e Octovio Torquinio de Sousa, op. cit., Vol.lll. p. 510. 



LII 

escreveu: "tinham-lhe metido na cabeça que o tratava como pupilo e não 
como soberano"; o que, apenas, nos dá o estado de ânimo de D. Pedro em 
relação ao Ministro. Pode-se explicar, no entanto, a demissão dos Andradas, 
por se ter tornado 'José Bonifácio personagem incómoda e indesejável à 
camarilha que se formara em torno do Imperador. Um homem do porte de tal 
ministro servia para transformar um príncipe em imperador, e transmudar em 
império um reino, ameaçado de volver ao primitivo estado de colónia; mas 
não servia para depois. A demissão de José Bonifácio assemelha-se muito à 
de Turgot, em França, não só pela súcia de invejosos que os visavam com 
intrigas, mas ainda pelo mal que, possivelmente, se teria evitado, no futuro, 
com a permanência no Ministério. O certo é que, a 17 de julho, se organizou 
o segundo ministério brasileiro, de efêmera duração. E a 13 de novembro 
desmembrava-se da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros a 
Secretaria de Estado do Império, formando dois ministérios distintos, pois 
ambas haviam crescido durante os meses em que o ministro, que as inaugu
rara, as administrou simultaneamente. (105

) 

Em longo trecho do ofício n9 307, de 19 de Çlgosto de 1823, Maler tam
bém deu a sua versão sobre a saída dos Andradas do Ministério. Não fora o 
cónsul francês simpático a José Bonifácio. Porém, nesta última notícia, pro
curou contar a verdade sobre a demissão dos dois ministros. Iniciou o ofício, 
iustificando com a falto de tempo e os muitos encargos o fato de não ter 
tratado até aquele momento de "quelques détails" sobre a saída dos Andra
das do Ministério, e transmitido "u~ aperçu de !'intrigue qu'a motivé la retrai
te de ces deux fonctionnaires". Assim, limitava Maler a intrigas o resumo que 
daria dos motivos da demissão, se lhe sobrasse tempo, que só conseguira 
naquele momento. 

"Os mesmos motivos- continuou Maler, no seu "aperçu d'intrigues"
as mesmas causas que os levaram à demissão em outubro do ano passado 
prepararam o caminho para a demissão atual; com a diferença que, na pri
meira época, acreditou o Soberano que fazia uma perda muito sensível, e 
que, desta vez, se felicitou de se ter desembaraçado de dois homens que, diz 
ele, professam o despotismo e o arbítrio: é o que o Imperador manifestou na 
sua desajeitadíssima (tres mal adroitel Proclamação aos habitantes do Brasil 
da qual mandei tradução a Vossa Excelência sob o N9 302. (106

) 

"Os dois irmãos Andradas, membros da Assembléia Constituinte, assis
tiam regularmente às sessões; os três outros Ministros, seus colegas, traba
lhavam, assim, sozinhos, com o Príncipe e ainda uma vez os ausentes ficavam 
sem razão. Começou-se a declamar contra a sua administração, atacou-se, 
logo depois, em surdina, a forma de alguns dos seus atos que, talvez, não 
fossem muito regulares, mas poder-se-ia proceder de outra maneira na crise 

1051 Tobias Monteiro, op. cit., Cop. XXVI, " A Demissão dos Androdos"; Octovio Torquinio de Sousa, op. cit. 
Vol. I, p. 260 o 265, e Vol. 111, p. 532 o 542; João Armitoge, Historio do Brazil, p. 82 fRio de Janeiro, Typ. 
lmp. e Const. de J. Villeneuve e Comp., 18371; Organisações e Programmas, cit., p. 7 o li; e Edgord Fou
re, la Disgrêce de Turgot, p. 480 o 522 IGollimord, 19611. 

11061 E o proclamação de 15/7/1823. in Collecçào de leis do lmperio do Brazil de 1823, Porte I I Rio de Janei
ro, Imprensa Nacional, 18871, "Proclamações e Manifestos", p. 5. 
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terrível e na desorganização palpável em que se encontrava este país? O 
partido demagógico, que via no Sr. José Bonifácio seu adversário e seu ven
cedor, não tardou a emprestar o seu apoio à coalisão dos ambiciosos do 
favor do Príncipe e dos indiferentes que estão sempre prontos a investirem 
contra um Ministro, bem ou mal inculpado. Todos estes enredos seduziram o 
Príncipe que falou ao Sr. Andrada no dia 16 de julho, manifestando a neces
sidade de serem feitas algumas concessões e até alguns passos retrógrados. 
O Ministro irritou-se e os dois se separaram "avec beaucoup d'humeur". O 
jovem Príncipe teve a indiscrição de falar do que acabava de se passar. 
Aproveitaram-se deste primeiro momento e a demissão do Sr. Andrada foi 
assinada, bem como a Proclamação, de que falo acima". (1071 
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José Bonifácio, na Constituinte, ocupou a vice-presidência no mês de 
maio e a presidência no mês de junho de 1823. Foi, justamente, com o intuito 
de apresentar à Assembléia Constituinte que escreveu um trabalho sobre a 
escravidão no Brasil, publicado, em Paris, somente em 1825. (108

) Juntou, 
como parte do trabalho, projeto de lei, em que se extinguia o tráfico de 
escravos, no prazo de quatro ou cinco anos, e a escravidãd gradativamente, 
substituindo o trabalho servil por colonos livres. Nas poucas páginas que tra
tou da escravidão não era possível observar. com mais acuidade os seus 
aspectos desumanos e negativos, como o fez ele. Não podemos deixar de 
citar um ou outro passo deste trabalho, porque nos retratam o autor de 
maneira mais viva e completa que o poderíamos fazer. 

Em primeiro lugar é o escravo como um ser humano que encara: "Se os 
negros- indagava ele - são homens como nós, e não formam uma espécie 
de brutos animais; se sentem e pensam como nós, que quadro de dor e de 
miséria não apresentam eles à imaginação de qualquer homem sensível e cris
tão?" 

Focalizou, também, aspectos económicos e financeiros da escravatura, 
ainda que em poucas frases, mas soube colocar o problerl)a: "Com efeito, 
imensos cabedais saem anualmente deste Império para a Africa; e imensos 
cabedais se amortizam dentro deste vasto País, pela compra de escravos que 
morrem, adoecem e se inutilizam, e ademais pouco trabalham. Que luxo inútil 
de escravatura também não apresentam nas Vilas e Cidades, sem ela pode
riam limitar-se a poucos e necessários criados?" 

E, finalmente, transcrevemos mais um trecho em que José Bonifácio se 
nos revela como ele foi na realidade, mas, pelas verdades que dizia, acabou 
por ser uma incómoda e indesejável personagem: sempre, porém, fogoso e 
ardente: "E, na verdade, Senhores, se a moralidade e a justiça social de qual
quer povo se fundam, parte nas suas instituições Religiosas e Políticas, e parte 

1071 Loc. cit .. Vol. 17. fls. 293 e 294. . . 
1081 No tipografia de Firmin Didot, Paris, com o t1tulo: RepresentaçOo ó Assembléa Geral Constituinte e Legis

lativa do Império do Brasil sobre a escravatura. Edgord de Cerqueiro Falcão o republicou, bem como 0 
tradução poro o inglês, no citado Vol.ll, p. 159 o 218. 
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na Filosofic, para dizer ::mim, doméstica de cada família, que quadro pode 
apresentar ::;, Brasii, qu::1ndo o consideramos debaixo destes dois pontos de 
vista? Qual é a Religião que temos, apesar da beleza e santidade do Evange
lho, que dizemos seguir? A nossa Religião é pela mor parte um sistema de 
superstições e de abusos-sociais; o nosso Clero, em muita parte ignorante e 
corrompido, é o primeiro que se serve de escravos, e os acumula para enri
quecer pelo comércio, e pela agricultura, e para formar, muitas vezes, das 
desgraçadas escravas, um Harem turco. As famílias não têm educação, nem a 
pode ter com o tráfic:o de escravos, nada as pode habituar a conhecer e 
amar a Virtude, e a Religião. Riquezas e mais riquezas gritam os nossos pseu
do-estadistas, os nossos compradores e vendedores de carne humana; os 
nossos sabujos Eclesiásticos; os nossos Magistrados, se é que se pode dar um 
tão honroso título a almas, pela mor parte venais, que só empunham a vara 
da justiça, para oprimir desgraçados, que não podem satisfazer à sua cobiça, 
ou melhorar a sua sorte E, então, Senhores, como podem grelar a justiça e a 
virtude, e florescerem os bons costumes entre nós?" (1091 
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Maria Graham, admiradora dos Andradas, noticiou-lhes a demissão no 
dia 18 de julho do seu Diário, lamentando a saída dos dois irmãos do Ministé
rio. Deu também a sua versão sobre o rompimento, inculcando-a como sendo 
a idéia mais geral sobre o sucesso. Esta versão é a do rompimento provoca
do por uma carta, endereçada ao Imperador, com cerca de 300 assinaturas 
"de pessoas queixosas da conduta tirânica dos Andradas", na província de 
São Paulo. Mas, no final da anotação escreveu: "Esta tarde o Imperador fez 
circular a seguinte proclamação ao povo", e incorporou ao· seu diário a 
Proclamação de 15 de julho, a que Maler tachou de tres mal adroite. Era, 
pois, o próprio Imperador que fazia circular, no dia 18 de julho, a Proclama
ção de 15, na qual indigitava - e todos reconheceram a quem as imperiais 
indiretas se dirigiam- por déspotas e arbitrários os Andradas. 

Ora, José Bonifácio, com a sua boca solta, segundo Tarquínio de Sousa, 
não era homem de ouvir desaforos, mesmo vindos do trono, calado. Dias 
depois, a 2 de setembro, O Tamoyo, no seu número 5, trazia notável entre
vista com o Velho do Rossio. Confessamos que não é fácil uma entrevista 
agradar. Em geral, ao pedantismo do entrevistador se une o vedetismo do 
entrevistado, transformando o diálogo em indigesta chocarrice. Porém a 
entrevista com o Velho do Rossio, talvez por não ser uma entrevista, mas um 
artigo em que se engendrou a cena da entrevista, agrada-nos e temos como 
dos melhores escritos do Velho do Rossio, mesmo se a considerarmos como 
entrevista, pois as respostas do Velho são espontâneas, corajosas e revela
doras. Só o exílio poderia ser a réplica. (1101 

1091 Páginas 14, 16 e 17 do edição de 1884, que possuímos. 
1101 Maria Graham, Diário de uma Viagem ao Brasil, tradução e notas de América Jacobina lacombe, p. 293 

a 295; e O Tamoio, cit., in Edgard de Cerqueira Falcão, op. cit., Vol. 11 las citações são desta notável 
publicação!, p. 381 a 386. 
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Não vamos dar senão um resumo desta entrevista, muito embo•a forme 
um todo, muito bem encadeado e de leitura agradável. Um amigo d,~: tempos 
de Coimbra, ao ouvir a notícia da demissão de José Bonifácio, foi saber da 
verdade em casa do próprio ex-ministro, no Largo do Rossio. Recebeu-o um 
moleque, dizendo-lhe que "o Sr. estava doente". Mas foi bem acolhido pelo 
amigo, "o raro Paulista e ótimo Patriota, o nosso Velho do Rossio". 
Encontrou-o de perna estendida, com a erisipela que o atormentava, mas a 
ler,' em grego, o Periplon de Hannon. 

Imediatamente se encetou a conversa e o Velho desabafou. /,1.-ls não 
era difícil obrigá-lo a falar. A uma pergunta sobre a razão de se não dAten
der dos seus detratores, respondeu José Bonifácio, longamente, não só 
dando os motivos por que se não defendia, mas também a explicação dos 
seus atos. Em dois pontos, ao menos, aludiu claramente ao Imperador. "Eles 
- referia-se aos seus desafetos- não são os principais culpados, e Vossa 
Mercê saberá em pouco tempo quem é o autor de todo este ridículo espalha
fato". E, mais adiante, ao tratar da sua readmissão de outubro de 1822, se 
penitenciava: "Confesso que errei em ceder à vontade do povo e do Monar
ca, pois devia antever que, quem fraquejo uma vez, pode também fraquejar a 
segunda". Empolgando-se, como de costume, descreveu assim o que acaba
ra de suceder-lhe, e como sempre a antever o futuro, não dos vinte cinco 
anos à frente, como disse Roussin, mas, apenas, de uns oito a nove anos. 
"Instala-se a Assembléia Constituinte - disse ele - e os pés de chumbo, 
corcundas, áulicos e facciosos de todo o calibre, aproveitam-se dos exage
rados da Assembléia, e da incauta ignorância política que nela havia, como 
SP.rnpre houve, e hó de haver em todas Assembléias de qualquer Nação que 
seja, presentes, passadas e futuras, formaram-se em falanges cerrada~, e 
assestaram toda a sua infernal bateria, e contra quem? Contra o Ministério 
que tudo sabia e aprovava? Não; contra mim somente, e contra meu Irmão, a 
quem só temiam, e com razão temiam, porque nunca soubemos ser falsos ao 
nosso dever, e ao bem da nossa Pátria. Eu não sei, meu Amigo, o que será 
para o futuro; mas sei de certo que os facciosos e almas vis desta imunda 
cloaca, máxima dos Romanos, conseguirão, s~gunda vez, enganar, qeslum
brar, e assustar o Jovem Imperador, que o Céu não há de permitir venha ser 
somente o do Espírito Santo de Mataporcos. Ah! não consinta o Céu que o 
Chefe do Império e Sua Augusta Famíli~ seja~ obrig?dos lnã.o sei por cuipa 
de quem) a fugir um dia do Rio de Jane1ro, a 1r mend1gar apo1o pelas Provln
cias agitadas e desconfiadas. Que negra fatalidade parece perseguir há tem
po aos Braganças". 

A isso se chamava de o Velho do Rossio sofrer calado. Se falasse o que 
não teria dito? "Enganam-se - agora, a dizer por que não respondia -
estas gralhas grasnadoras, se pretendem fazer-me sair ao terreiro dos gladia
dores; não quero dar, nem receber, novas cutiladas para divertimento da 
gentalha. Minha alma tem ainda elasticidade bastante para se não amoldar 0 
calúnias, nem acanhar-se à má fortuna dos tempos". E consciente do papel 
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que representou e que o interromperam já quase no final do drama, excla
mou: "Se me não foi possível dar a última demão de estuque ao magnífico 
Salão Nacional, ao menos esbocei a parede". 

No final se recordou do seu Oiteirinhos de Santos e do seu Monserrate 
Parnaíba e, enfim do seu lar, na sua terra distante, que tanto amou: Santos e 
São Paulo. Em breve tornaria a viver, na calma de sua família e do seu lar: 
"entre os meus livros, pedras e reagentes químicos", e a repassar "pela 
memória os honrados Amigos, que aqui deixo, Corcundas, Pés de Chumbo, 
Anarquistas, Ladrões, Alcoviteiros e outras lesmas utriusque se~us, que se 
crêem gente de polpa e muitos deles luzes do mundo. ". A menção a Alcovi
teiros e utriusque sexus talvez tivesse endereço certo. Porém o destino mais 
uma vez o afastou da sua terra. Longe de ser para o Oiteirinho de Santos, 
sempre lembrado, seria para o exílio que seguiria ainda antes de o ano termi
nar: a 20 de novembro de 1823. 

19. 
Maria Graham esteve de visita a José Bonifácio, na intimidade de seu 

lar. Havia uma certa afinidade entre os dois, além de ser a mulher de José 
Bonifácio, natural da Irlanda e o seu nome: Narciso O' Leary de Andrada. 
Assim a descrição que fez, a inglesa não podia ser mais simpática do que foi: 
"Não há lugar em que se possa passar meia hora com mais prazer e proveito 
do que na família deste ex-ministro. Sua mulher é de origem irlandesa, uma 
O'Leary, senhora da maior amabilidade e gentileza, realmente admiradora 
do valor e do talento do marido; e todos os sobrinhos e outros parentes que 
ali encontro, revelam-se superiores, em educação e conhecimentos, à maior 
parte das pessoas que vejo". 

Mas o principal para a inteligente e culta escritora, o que mais a interes
sou, foi o próprio José Bonifácio: "um homem pequeno, de rosto magro e 
pálido". Impressionaram-na as maneiras e a conversa do Andrada, cuja 
incansável atividade mental lhe pareceu "consumir o corpo em que habita". 
Achou digna de especial referência a biblioteca, provida como estava Je 
livros "em todas as línguas". Tratava-se de um poeta que se fazia notar pelas 
suas coleções de química e mineralogia, ricas, principalmente, "em autores 
suecos e alemães". Era a literatura clássica o "seu encanto". E, como poeta, 
deu à ilustre visitante uma tradução de Meleagro e leu, para ela ouvir enle
vada, uma poesia da sua lavra: A Criação da Mulher". Porém o que Maria 
Graham escreveu de mais revelador sobre José Bonifácio foi este pequeno 
quadro, em que esboçou o Velho do Rossio, na quietação do seu lar: "A 
primeira vez que o vi na intimidade foi quando deixou de ser 'ministro. Suas 
ocupações, antes desse tempo, deixavam-lhe pouco tempo para a sociedade 
privada. Estava curiosa por ver a retirada de um homem público. Encontrei-o 
cercado de moços e crianças, algumas das quais ele punha nos joelhos e 
acariciava; via-se facilmente que era muito popular entre a gente pequena". 
( 111) 

I I I I Op. cit., p. 340 a 342. 
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Ainda antes de o conhecer, a 19 de fevereiro de 1822, ao anotar a 
nomeação de José Bonifácio para o Ministério, teve o cuidado de esclarecer 
que, "tanto em posição quanto em talel'lto", era ele o primeiro e, de acordo 
com o juízo que dele fazia o povo, era de se repetir o que dissera Cowper. 
Em seguida transcreveu Maria Graham alguns belos versos do poeta patrício, 
dos quais aproveitamos os últimos como remate deste trabalho: 

"He gives a tongue to enlarge upon, a heart 
To feel, and courage to redress her wrongs", 
vertidos para o português ·pelo ilustre tradutor do Diário de uma viagem ao 
Brasil, assim: 

"Aq libertador de uma terra injuriada concede (Deus) uma línguo para 
nela expandir-se,coração para senti-la e coragem para corrigir-lhe os 
erros". (112 ) 

lcaraí, 7 de dezembro de 1972. 

José Antônio Soares de Souza 

1121 1bid., p. 208 e 209. 





ESTATUTOS 
PARA 

A SOCIEDADE ECONOMICA 
DA PROVINCIA DE 

SÃO PAULO 

PREAMBULO 

M Ostra a razão , e a experiencia, que as bazes sohdas ela ri· 
queza nacional , são a A~ricultura em toda a sua extensão, e a In· 
dustna fabril; mas para que esras se arrdguem e pro~perem progre!• 
sivamenu: compre félzer ccmpirar as forças elo Goverr.c ~ e cos par· 
ticulart:s a hum centro comrr.um. Ora t:sta reunir:o de vcnraces e 
de esforços facil e efricazmeJile se consegce por rr.cio ée Socieci2cles 
patriotJcas de homens Sabios ; e Cidad'lios zelosos, que appliquern á 
tão importantt:s fins os rczultados praticas ela Fizica, Mecanica, CI1i• 
mica, Mineralogia , Histeria Narur~ol , e Econcmica. 

Para conseguir porem a esrabiliJadt: e provehos de huma tal 
Associa\ão he precizo : I. 0 Dar-lhe boa organizac.ão ,para que tuào 
se faça desempeçadamente, com zelo, actividade, e sem as colliscens 
do egoísmo, e dos caprixos da vaidade. 2· 0 dar prtrr•ios e recom. 
pensas que estimulem o patriorisma dos Cidadãos. 3· 0 haver cabtdaes 
disponinis para eSles preu:ios, e recompensas , para o costeio imer. 
no da Sociedade, para compra de Livros in<iispensaveis, madc.llos, 
machinas, e instrumentos, que nfio poder subministrar gratuiramenre 
a grnrroúd11de dos Soei os, e mais Cidadlíos. -f• 0 em fim íl protecç~o 
do Governo • (: ~01 homens ricos e dcstinctos dn Pt·o,·inci:l, 

Dc:b~tixo destes pontos de vista passaremos a or~:a11izar, e esta• 
beleccr o Plano de seus Estatutos. 

§I. 

O objecto desta Sociedade h e J. 0 recolher as noticias bistoricas , 
e asproducçoens do vasto Tc:rritorio da nossa Provincia, que poss:lo 

Primeira página dos Estatutos elaborados por José Bonifácio para a Sociedade Econômica 
da Província de São Paulo. (Gentileza da Divisão de Obras da Biblioteca Nacional). 





REPRESENTACÕES 
I 

QUE, 

A' AUGUSTA PRESENCA 

DE 

SU.A/. J.L 'l'EZ1111. BEa1/.L 
o 

PRINCIPE REGENTE 
DO 

BRASIL, 

Lcvat·ão o Governo, Stnnio da Camarn , e Clero de S. Paulo: por mtlo d1 
seu., r·c·'Jicclivolf Drpulado.'f ; cnm " JJiscurso, qr~c, em. A.rulicncla J>ublita 
do dia 2G de Janeiro Je 1822, dirlgio em nome de todo1 ao Mesmo .Au
gu~to Senhor, o Ctmselheiro Jo1é Bonifacio d' Andrada e Sitoa, Mi
ni~tro, c Sccrttar·lo d' E1tac/Q dD4 Negocio1 do Reino, 1 Est~angttrDI. 

Coletânea das "Representações" do Governo, clero e povo de São Paulo ao Príncipe Regen
te, elaboradas por José Bonifácio. (Exemplar da Divisão de Obras Raras da Biblioteca 
Nacional). 





LEN1IBRANCAS E APONTAM:ENTO§ 
t 

Do Gov~rno Provizorio para os Senlwret Deputados da Província de 

São Paulo. 

T EKDO este Governo officiado ás Camaras da Província para que 
rcmcttc~<sem todas aquellas Memorias e apontamentos, que achassem con
ducentes ao bem geral c particular da mesma ; e tendo a maior parte 
dcllas satisfeito já nossos desejos ; o Go\'erno , dcpoi~ de maduros exa
mes sobre o ~eu conteúdo , e de sérias rellexõcs sobre tudo o que pó
de concorrer para a felicidade geral c particular da Nação, tem a hon
ra de encaminhar seus votos aos seus dig-nissimos Deputados para os com
muuicarem , quando convier 1 ao Soberano Congresso Nacional. 

Pelas Bases da Constituição decretadas pelo Soberano Congres
so já licão e~tabelecidos alguns dos artigos que mais importão á Nação,; 
rcsLão porém varias outros 1 que merecem igual considera~ão. 

Começaremos pelos que dizem respeito á organização de todo 
o Impcrio Lusitano ; depois passaremos aos que o dizem ao Reino do 
Brasil, e acabaremos pelos que tocão a esta Província em particular. 
Assim dcvidiremos este papel em tres Capitulas. = Negocias da União. = Negocias do Reino do Brasil. = E Negocias da Província de São 
Paulo. = Esta nos parece ser a marcha que deve seguir o Soberano 
Congresso para completar o Augusto projecto da nossa Regeneração 
Politica c reciproca união; objecto capita·l , que requer de todo o born 
Patriota imparciahdade e boa fé, madureza e critica apurada, para que 
os laços indissolu\'eis, que hão de prender as differentcs partes da Mo
narchia em amhos os Hcmispherios 

1 
scjão eternos como esperamos;_ afian• 

pndo ao Hcino Unido, ao do llrasil, c ás suas respectiva' Províncias os 
srus competentes Direitos e encargos ; c determinando o modo porque 
cada hurna dcllas deve concorrer para se conseguirem tão ncccssarios e 
faustissimos fins. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

Negocios da União. 

J.o Jl Ntegridade e indivisibilidade do Reino UnidÕ ; declarando-se 
q_ue as nossas actuaes Possessões em ambos os Hemispherios serão man
tidas e dcfendidaa contra qualquer força externa , que a' pc:rtender ata·· 
car ou separar. 

lnstruçõ~s elaboradas po~ José Bonifácio pa~a os Deput~d~s Paulista~ às Cortes Constituin
te_s de L1sboa. (Repcoduçao elo exemplar ex1stente na B1biloteca NaCional, gentilmente ce
dido por sua Divisão de Obras Raras). 
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A existência da Constituinte de 1823, como de resto a do Conselho de 
Procuradores - embrião do Conselho de Estado - está íntima e de
finitivamente vinculada à ação política de José Bonifácio. Este fato não só 
liga o Patriarca às instituições representativas brasileiras, mas evidencia 
sobretudo que o constitucionalismo de D. Pedro é obra sua. Com efeito, não 
se passaria muito tempo de sua saída do Ministério, sem que se manifestasse 
a vocação absolutista do Imperador, que terminou por incompatibilizá-lo 
com o país, levando-o à renúncia em Sete de Abril. 

A participação de José Bonifácio na institucionalização do sistema 
representativo está longa e fartamente documentada. É de sua autoria o 
decreto da convocação da Constituinte, (1

) decidida no Conselho de 
Procuradores em 3 de junho, durante sua primeira reunião ordinária. São 
igualmente suas as "Instruções" que regularam as eleições dos deputados. (2) 

O sistema de escolha em dois graus, por ele proposto, foi o que prevaleceu 
sobre a eleição direta, defendida por Gonçalves ledo. (3) 

Promulgadas através da Decisão nc:> 57, em 19 de junho, já dois dias 
depois, enviava o Ministro, com os decretos de 1 e 3 do mesmo mês, aos 
Governos Provisórios das províncias, as "proclamações e instruções para as 
eleições de Deputados à Assembléia Geral Constituinte". (4 ) 

As Instruções, embora minuciosas e casuísticas, suscitaram dúvidas. Tanto 
que a 3 de agosto, dois meses depois de promulgadas portanto, referendava 
José Bonifácio novo decreto (5) interpretativo do regulamento eleitoral. É 
patente nesse ato o seu desejo de "abreviar a instalação da Assembléia". 

I I I Decreto de 3 de junho de 1822, publicado neste volume. 
121 Decisão do Governo no 57, de 19 de junho de 1822. também publicado neste obro. 
131 Sessões de lO de junho e 12 do mesmo mês de 1822, cf. ~ublicoçõo no 18 do Arquivo Nacional. 
141 Dec1sõo do Governo no 59, de 21 de 1unho de 1822. No 1ntegro neste volume. 
151 Decreto de :l de agosto de 1822. Publicado neste coletóneo. 
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Resolve-se aí o problema do domicílio eleitoral. Não o dos eleitos, mas o 
dos eleitores, para os quais se exigia quatro anos de residência. 

A importância que José Bonifácio dava à missão da Assembléia Consti
tuinte pode-se inferir de sua concordância em ser eleito juntamente com seus 
irmãos. Ele e António Carlos pela província de São Paulo; Martim Francisco 
pela do Rio de Janeiro. 

Em 1823 redobram-se os cuidados do Ministro para com a futura As
sembléia. Em 5 de janeiro expede a Decisão n9 2, dando instruções para que 
os governos provinciais facilitem a vinda de seus representantes para a Corte 
"com a possível brevidade". Lembra inclusive a necessidade de virem os su
plentes, quando os titulares estiverem impedidos. Em 17 de fevereiro, baixa 
um novo decreto, explicando o de 3 de junho de 1822, na parte relativa aos 
subsídios dos Deputados. 

A sua manifestação seguinte, relativamente à futura Assembléia, é o 
decreto de 14 de abril de 1823, que "designa o dia 17 do corrente mês para 
a reunião dos Deputados da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa". 
No intervalo que decorre entre os dois últimos atos, porém, não cessou o seu 

desvelo, tomando providências que permitis!:em o funcionamento da 
representação brasileira. Não é difícil calcular o que representava, em 
dificuldades materiais, a reunião, pela primeira vez no Brasil, de um órgão de 
deliberação coletiva composto de 100 participantes. Suas iniciativas vão do 
que talvez tenha sido a primeira escola de taquigrafia, técnica incipiente à 
época, mas sem a qual teria sido impossível o registro dos debates, até a 
organização da Secretaria. Ele mesmo dirá mais tarde, na sessão de 22 de 
maio, que foi no Ministério dos Estrangeiros, que ele dirigia, que um oficial 
de sua Secretaria "se incumbiu de abrir uma aula de taquigrafia". Os alunos 
ali matriculados, "para que fossem mais assíduos", recebiam "uma diária de 
duas patacas"; obrigando-se "a aprender esta arte de que deviam fazer uso 
em serviço da Assembléia". 16) 

As iniciativas de José Bonifácio não se cingiram, porém, a esses aspec
tos. Mello Morais conta até que ponto chegou a interferência do Patriarca, 
antes mesmo da instalação dos trabalhos. 

Em dezembro de 1822, Marfim Francisco Ribeiro de Andrada, ministro 
da Fazenda, deu ordem para se preparar casa para os trabalhos da assem
bléia geral constituinte e legislativa brasileira, que se havia de reunir no dia 3 
de maio de 1823, e o edifício que melhores proporções oferecia era o da 

161 Annaes da Parlamento Brozileiro. Assembléia Constituinte, 1823. RJ, Typ. de Hyppolito José Pinto & Co. 1876, p. 
134. Tomo Primeiro. 
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antiga ca?~ia, que se. ac~ava desocupa~o. José Bonifácio de Andrada e Silva, 
para aux1bar a seu ~rmao na decoraçao do edifício, para os trabalhos da 
assembléia constituinte legislativa, encarregou a Theodoro José Biancardi 
para organizar a se~retaria ~a assemblé~a ~onstituinte. Bioncardi escolheu pa
ra local da secretaria o salao, onde ex1sfla o alçapão por onde desciam e 
subiam os presos. {7) 

O próprio dAcreto de 14 de abril é bastante ilustrativo da minúcia com 
qu~ José Bonifácio previu todo o ritual das sessões preparatórias, dispondo, 
l.+a mesmo, sobre problemas que, a rigor, eram do competência do própria 
Assembléia. Prevenia certamente questões que, se não estivessem 
meticulosamente previstas, teriam dado margem a intermináveis procras
tir.ações. O ato executivo dispunha que as reuniões teriam início no dia 17 
"pelas nove horas da manhã", começando "pela nomeação do Presidente": 
Estabelecia em seguida que os deputados "formarão a Junta preparatória 
para verificação de poderes, e organizarão o ;egulamento interno d1..1 Assem
bléia, dando-me [ao Imperador] depois parte, por uma solene deputação, 
do dia que for assinado para a abertura dos seus trabalhos, a cujo ato é 
minha imperial vontade assistir pessoalmente". {8) 

A Assembléia realizou cinco sessões preparatórias. A primeira, a 17 de 
abril, conforme previa o decreto de 14, e as seguintes, sucessivamente, a 18 e 
30 do mesmo mês, I e 2 de maio. Os Anais não registram quais os deputados 
presentes, mas indicam que havia 52, entre os quais provavelmente José Boni
fácio, que intervém já na segunda sessão preparatória. O seu discurso, sobre 
o reconhecimento do deputado Navarro de Abreu, 191 é, por sinal, o primei
ro registrado nos Anais da Assembléia. Interessante é que combate o pare
cer da Comissão de Poderes, de que era relator Antônio Carlos, e que 
propunha que o assunto fosse adiado para o período de sessões ordinárias, 
sustando-se portanto o exercício do mandato do deputado Abreu até a 
decisão definitiva. Foi, afinal, o que venceu, a despeito da interferência 
moderadora do Patriarca, que pretendia o reconhecimento imediato. 

A presença e a participação ativas de José Bonifácio nas sessões mos
tram sem dúvida o seu interesse pela obra legislativa da Constituinte. No 
primeiro mês é eleito Vice-Presidente. Em junho, Presidente. Entre o dia 2 de 
junho- quando foi eleito- e 2 de julho -, quando se fez a eleição da 
nova mesa - a Assembléia realizou 23 sessões. Apenas duas não foram 
presididas por' José Bonifácio: as de li e 14 de junho, datas em que deixou 
de comparecer por se encontrar doente, conforme consta das respectivas 
atas. 

171 MELLO MORAIS. Alexandre José de. Chronica Geral e Minucioso do Império do Brasil, desde a descoberta do 
Novo Mundo ou América até 0 anno de 1879. Rio de Janeiro. Dias da Silva Júnior, 1879, p. 182-3 
181 Decreto citado. 
191 Antonio Navarro de Abreu. Depulado constituinte par Mato Grosso e mais tarde representante da mesma provin. 
cio na Cómara, na 49legislatura 11838-18411. 
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Este é, sem dúvida, o período de maior fastígio do Patriarca. Além de 
deputado constituinte, é Ministro do Império e Estrangeiro (as duas pastas 
foram desmembradas em 13 de novembro de 1823l cumprindo-lhe, portanto, 
afoé 3 de julho de 1822, inciusive (quando foi criada a pasta da Justiça), os 
encargos dos negócios internos, das relações exteriores e os assuntos da 
justiça. Na qualidade de ministro, ainda participava das reuniões do 
Conselho de Estado. Nem por isso, no entanto, diminuiu sua assiduidade à As
sembléia. O que, por si só, revela uma vitalidade fora do comum. 

Os decretos, decisões, manifestos e proclamações que assinou, ao lado 
dos discutsos e intervenções que foram constantes na Assembléia, e da 
assídua correspondência que manteve com embaixadores estrangeiros e 
brasileiros, mostram uma atividade febricitante, indicando que os anos não 
lhe pesavam, nem lhe diminuíam o poder criativo. 

Tudo isto faz de José Bonifácio constituinte uma figura admirável. E 
aumenta o interesse pelo estudo desse período de sua edificante vida. 
Martim Francisco dirá mais tarde na Cómara, em 1831, que a vida política dos 
Andradas encerrou-se aí. Se isto não é verdade relativamente a ele e a seu 
irmão Antônio Carlos, dotados ambos de notável exuberóncia como parla
mentares, aplica-se, porém, com toda propriedade ao Patriarca. Ao contrá
rio dos irmãos, ele não tinha a palavra fácil, não era afeito à tribuna, nem ao 
ardor que a polêmica parlamentar excita. "Eu não tenho talento de orador", 
dirá na sessão de 6 de maio; "só no silêncio do meu gabinete sei formar os 
meus discursos". (10) 

Mais tarde, quando pronuncia um dos mais longos discursos de sua vida 
parlamentar, se confessará mais uma vez "falto de talento de orador". (11

) 

Quando voltar do exílio, já não será o mesmo homem. Nos primeiros 
anos de permanênci~ na França, ainda mantém ativa a chama do seu espírito 
e a "verve" maliciosa que exala de suas cartas. Mas na Cómara, em 1832, 
seus discursos são os de um homem alquebrado e desiludido. A sua 
designação para Tutor, as intrigas e tramas em que se viu envolvido, em virtu
de do movimento "regressista" e finalmente o episódio duro de sua destitui
ção só servem para abreviar-lhe os dias. 

Na Constituinte, contudo, é o mesmo homem ativo, arguto e enérgico 
que fez a Independência. Tudo justifica que a sua atividade parlamentar, até 
então dispersa nos Anais, abra esta obra. t uma dívida de gratidão que o 
Congresso de hoje presta àquele que, de maneira tão decisiva, ligou defini
tivamente a vida à criação das instituições representativas de sua Pátria. 

1101 AAC, T 1 led. 18761, p. 53. 
1111 AAC, T 2 led. 18761, p. 88. 
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1. RECONHECIMENTO DO DEPUTADO NA VARRO DE ABREU 

Na 2~" sessão preparatória da Constituinte, em 18 de abril de 1823, o 
Deputado Antônio Carlos leu o parecer da Comissão de Poderes, eleita na 
véspera para verificar a legalidade dos diplomas -los deputados presentes. 
Relativamente à provfncia de Mato Grosso, cuio unico representante era o 
Deputado Antonio Navarro de Abreu, dizia o parecer: 

"A Comissão pareceu que o Sr. Deputado nomeado pelos distritos de 
Cuiabá e Paraguai-Diamantino não pode por ora tomar assento, por não ser 
eleito pela provfncia toda, não tendo concorrido o distrito de Vila-Bela; como, 
porém, as dissenções existentes entre os distritos, e repugndncia do de Vila
Bela, foram as causas que deram origem a esta ilegalidade, e não devam dois 
distritos deixar de ser representados, pela pertinácia de um terceiro, a comis
são deixa à Assembléia, depois de instalada, a decisão desse delicado 
negócio". 

Foi o primeiro parecer discutido pela Assembléia. Consignam os Anais 
que "alguns senhores deputados falaram sobre a parte do parecer relativa à 
eleição do Sr. Navarro de Abreu". O primeiro discurso que se registra, porém, 
é o que foi pronunciado por José Bonifácio discutindo a matéria: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Eu entendo que a falta da reunião dos elei
tores do distrito de Vila-Bela não pode invalidar a eleição do Sr. Navarro de 
Abreu, feita pelos distritos de Cuiabá e Paraguai-Diamantino. Se o distrito de 
Vila-Bela não mandou os seus eleitores, obrou por capricho ou por 
indolência, e em qualquer dos dous casos, não pode o seu procedimento 
prejudicar os interesses dos dous distritos na nomeação do seu deputado, 
muito mais sendo Cuiabá ultimamente a residência do Governador da 
Província, e por isso já considerada como capital. Demais, quando Vila-Bela 
não quisesse remeter a Cuiabá a sua eleição, podia ao menos mandá-la para 
aqui ao Governo, como se praticou em Minas Gerais, quando se tratou das 
eleições para os procuradores da Província; mas nada fez, por querer levar 
avante o seu capricho. Finalmente, tanto não pode a falta de concorrência 
do distrito de Vila-Bela produzir o resultado de ficarem os outros dous distri
tos sem representação, que, ainda admitidos os seus votos, não alteravam 
estes a nomeação do Sr. Navarro de Abreu, por ser extremamente pequena 
a população comparada com a dos dous distritos. Sou, pois, de voto que Vila
Bela perdeu, porque quis, o direito de ter parte na nomeação do deputado 
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da Província a que pertence, e que o nomeado pelos distritos de Cuiabá e 
Paraguai-Diamantino deve tomar assento nesta Assembléia. (1) 

... iulgando-se a matéria discutida, foi aprovado o parecer 
da comissão; e por isso o Sr. Navarro de Abreu, que se achava 
no recinto da Assembléia, imediatamente se retirou. (2) 

2. RESPOSTA AOS PRIMEIROS EXPEDIENTES DA ASSEMBL,IA 

Na qualidade de Ministro do Império e Estrangeiros, cabia a José 
Bonifácio a intermediação entre o Imperador e a Assembléia. Era constante, 
por conseqüência, a troca de expedientes entre o Ministro e a representação 
nacional. Em 30 de abril, o secretário Souza França enviou ao Patriarca as 
duas primeiras Resoluções da Assembléia: (3) a primeira, solicitando a 
designação de dia e hora para que uma deputação fosse anunciar ao Impe
rador a data da abertura solene dos trabalhos; e a segunda, requerendo que 
se oficiasse ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro para que este fizesse 
público, por bando, o dia da solenidade. Na sessão subseqüente, José Boni
fácio dá conta do recebimento dos expedientes e anuncia as medidas tomadas 
com a seguinte comunicação: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Eu recebi ontem duas participações do Sr. 
"Secretário. e já se passaram os ordens a que elas se referiam. Também falei 
a Sua Majestade Imperial, e me disse que receberia a deputação da As
sembléia amanhã pelas 11 horas, e mandaria que um piquete de cavalaria a 
acompanhasse. (4) 

3. PRIMEIRA DEPUTAÇAO DA ASSEMBUIA AO IMPERADOR 

No dia 2 de maio de 1823, quando se realizou a quinta sessão 
preparatória da Assembléia, compareceu à presença do Imperador a primeira 
deputação que lhe foi comunicar a data da instalação dos trabalhos. José 
Bonifácio foi o orador dessa deputação. 

Ao meio-dia, quando voltou à sala de sessões, o Patriarca deu conta de 
sua missão com o seguinte discurso: 

"Sr. Presidente, a deputação nomeada para ir da parte da Assembléia 
Gorai Constituinte e legislativa do Império do Brasil anunciar a Sua Majes
tade Imperial o dia da instalação solene da mesma Assembléia dirigiu-se, em 
três coches que Sua Majestade Imperial tinha mandado pór à disposição da 

li I AAC. 1. I, led. l!l761, p. 25. Sessão de 18 de obril de 1823 
121 AAC, T. I. led. 18761, p. 26. Sessão de 18 de abril de 1823 
131 Reproduzidos na segunda parte deste trabalho. 
141 AAC, T. I led. 18761, p. 32 49 Sessão preparatória, em 19 de maio de 1823. 
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Assembléia, à sua Quinta da Boa- Vista, pelo Largo do Paço, rua Direita rua 
do Ouvidor, Praça da Constituição, ruo dos Ciganos, Campo da Aclama,ção, 
rua de São Pedro, e Rócio da Cidade Nova, e Ponte do Mangue; levando 
adiante como batedores um Piquete de Cavalaria, e atrás dos coches uma 
Companhia de Cavalaria do Exército. Em alguns lugares da estrada estavam 
postados diferentes corpos também de cavalaria para fo7erem à deputação 
continências militares. Chegada o deputação à Imperial Quinta foi recebida, 
entes de subir a escada, pelo gentil-homem da Câmara de Sua Majestade 
Imperial, que estava de semana, e pelo porteiro da Câmara, e por eles 
conduzido à Sola do Trono, onde já se achava Sua Majestade. 

"Então fiz eu, como orador do deputação, uma breve fala; e Sua 
Majestade Imperial, com o sua costumada benignidade, deu todos as demons
trações de júbilo que sentia por ver no suo presença o primeiro deputação 
da primeiro Assembléia Geral Brasileira; e declarou que com extremo prazer 
viria abrir no dia aprazado seus augustos trabalhos, e dirigiria então um dis
curso aos representantes da Nação marcando para este ato o hora das onze 
e meia até ao meio-dia, em que compareceria no seio desta augusta 
Assembléia". (') 

4. FALA DO ORADOR DA PRIMEIRA DEPUTAÇAO DA 
ASSEMBLI!IA 

Terminada a intervenção com que deu contas à Assembléia, no dia 2 de 
maio de 1823, do encargo de que se desincumbiu a primeira d~putação envia· 
da pela Assembléia ao Imperador, José Bonifácio, q:Je linha sido escolhidc. 
orador da comissão de constituintes, pediu que fosse lido o discurso que dirigi
ra ao Imperador: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Queira V. Exa. mandar ler o pequeno tala 
que dirigi a Suo Majestade, e com a qual creio ter satisfeito ao que tinha a 
dizer. 

O SR. SECRETÁRIO o leu concebida nos termos seguintes: 
' 

"Senhor! Órgão bem que indigno desta ilustre deputação da Assembléia 
Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, é com os mais puros 
sentimentos de júbilo e de respeito que eu tenho a honra de participar a 
Vossa Majestade Imperial que o mesma Assembléia nos envia perante o tro. 
no de Vosso Majestade para lhe anunciar que ela tem destinado O dia 3 de 
corrente mês, dia memorável nos Fostes da História Brasílica, poro se instalar 
solenemente, e saber a hora em que Vosso Majestade Imperial b"enignamente 

i li AAC, t. I. led. 18761, p. 36 Sessão de 2 de maio de 1823. 
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determina vir ao seio da mesma Assembléia para abrir seus augustos 
trabalhos, e celebrar a primeira sessão imperial. 

"A sabedoria, a firmeza de caráter, e o civismo incomparável de Vossa 
Majestade Imperial receberão neste ato o cunho indelével da gratidão dos 
seus povos, hoje legitimamente representados pelos seus dignos deputados; 

-e merecerão uma glória imortal enquanto existir este Império que, debaixo 
da proteção e Governo paternal de Vossa Majestade Imperial, virá a ser em 
curto espaço de tempo um dos Impérios mais poderosos e ricos do Universo. 

"Senhor! Estava reservado a Vossa Majestade Imperial reunir, debaixo 
de um centro de unidades e de força, o desmembrado e nutante reino do Bra
sil. Estava reservado à sabedoria e ao heroísmo de Vossa Majestade destruir 
as intrigas e perfídias dos nossos encarniçados inimigos, tanto internos como 
externos; e criar com a palavra - Eu fico- um novo Império; tirar as luzes 
das trevas, a ordem do caos, e a força e a energia da irresolução e do 
egoísmo individual. 

"O céu há de permitir, o de que eu não duvido, antes o espero com 
todos os homens de bem, que nós, os legítimos representantes da Nação 
Brasileira, livre e independente, havemos de ter sempre ante os olhos, na glo
riosa carreira que começamos, o bem duradouro da nossa pátria comum, das 
nossas províncias, das nossas famílias, e de cada cidadão em particular; 
certo, não nos poderemos esquecer jamais que a Vossa Majestade devemos 
a brilhante carreira, já tão gloriosamente ~ncetada, na qual sem dúvida 
espero que marcharemos com prudência, sabel'oria e firmeza, para felicida
de da pátria, honra do trono, imortalidade do nome brasileiro e admiração 
das outras nações civilizadas, que nos observam e contemplam. 

"Creia Vossa Majestpde Imperial nas virtudes e sentimentos do bom 
povo do Brasil, e dos seus representantes. Deus nos tem ajudado até agora. 
Deus nos há de ajudar para o futuro". 

O SR. DIAS! 1l- Sr. Presidente, parece-me que é necessário discutir a fa
la que fez o orador da deputação, pois não sei porque se chama primeira 
Sessão Imperial, quando ela é nacional. 

O SR. ANDRADA E SILVA - O Sr. Deputado não tem autoridade 
alguma de fazer que se discuta esta fala: eu a fiz como órgão legítimo da 
Assembléia. (2) 

5. DEFESA DA FALA DO TRONO 

Na sessão em que instalou a Assembléia Geral, D. Pedro dirigiu à 
representação nacional a sua primeira Fala do Trono. Talvez tenha sido a 
mais longa de quantas leu perante os legisladores brasileiros, até sua 
rleposição em 1831. Nessa peça, que bem pode ter sido redigida por José 
_onifácio, o Imperador dá contas do estado do pais e das principais medidas 
adotadas para a consolidação da Independência, pois ainda se lutava para 

111 Trata.se do Padre José Custódio Dias, suplente por Minas, que mais tarde foi Senador. 
121 AAC, T. I led. 18761, p. 36-7. Sessão de 2 de maio de 1823. 
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conquistá-la. Duas afirmações provocariam reações na Assembléia, 
mostrando, desde logo, suas dissenções com o primeiro corpo legislativo 
brasileiro: a de que ... "defenderia o pátrio, o noção e o constituição, se fosse 
digno do Brasil e de mim", e a segunda: " ... espero que o constituição que 
laçais, mereço o minha imperial aceitação". 

A discussão do Voto de Graças (resposta à Fala do Trono) teve inicio no 
dia 6 de maio, por proposta de Antônio Carlos que, no dia anterior, tinha 
apresentado um projeto de resposta de sua autoria. A impugnação dessa 
resposta foi feita pelo primeiro deputado que a discutiu (Andrade Lima), 
concluindo por apresentar emenda que censurava as advertências do Impera
dor. A discussão revela, desde logo, as tendências que começam a se esboçar 
no seio da Assembléia, entre moderados e exaltados; entre partidários do 
Imperador e oposicionistas. Logo depois de Rodrigues de Carvalho, que 
defendeu o projeto de Antônio Carlos, combatendo a emenda, falou José 
Bonifácio, numa das mais longas intervenções perante a Assembléia. 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu não tenho talentos de orador; só no 
silêncio de meu gabinete sei formar os meus discursos; mas vejo-me obrigado 
a falar agora sobre esta matéria. Não posso nem tenho expressões para 
exprimir a admiração que me causam as proposições que acabo de ouvir 
neste augusto recinto. Como é possível que haja homens que do mel puro do 
discurso de Sua Majestade Imperial destilem veneno? Eu não acho nas ex
pressões do Imperador senão as nossas próprias expressões, e a vontade 
geral do leal Povo do Brasil. Que quer este povo? E para que tem trabalhado 
até agora tanto o Governo? Para centralizar a União e prevenir as 
desordens que procedem de princípios revoltosos. O povo do Brasil, Sr. 
Presidente, quer uma Constituição, mas não quer demagogia e anarquia; 
assim o tem declarado expressamente, e é uma verdade de que hoje não 
pode duvidar-se. Declaro, porém, que não é intenção minha atacar algum 
dos Srs. Deputados, mas somente opiniões; a guerra terrível que eu poderia 
fazer, seria contra esses mentecaptos revolucionários que andam, como em 
mercados públicos, apregoando a liberdade, esse bálsamo da vida de que 
eles só se servem para indispor os incautos; mas seria muito injusto que 
fizesse esse conceito dos que neste recinto se reúnem. Estou certo que todos 
nós temos em vista um só objeto: uma Constituição digna do Brasil, digna do 
Imperador, e digna de nós. (Apoiados) 

Queremos uma Constituição que nos dê aquela liberdade de que somos 
capazes, aquela liberdade que faz a felicidade do Estado, e não a liberdade 
que dura momentos; e que é sempre a causa e o fim de terríveis desordens. 
Que quadro nos apresenta a desgraçada América! Há 14 anos que se dila
ceram os povos, que tendo saído de um Governo monárquico pretendem 
estabelecer uma licenciosa liberdade; e depois de terem nadado em sangue, 
não são mais que vítimas da desordem, da pobreza e da miséria. Que temos 
visto na Europa todas as vezes que homens alucinados por princípios 
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metafísicos, e sem conhecimento do natureza humano, quiseram criar 
poderes impossíveis de sustentar? Vimos os horrores do França; os suas 
Constituições apenas feitos logo destruídos, e por fim um Bourbon que os 
franceses tinham excluído do trono, e até execrado, trazer-lhes o paz e o 
concórdia! No Espanha, onde o povo se levantou, não poro pedir Consti
tuição, mos poro se defender dos exércitos franceses que pretendiam 
dominá-lo, também os hipócritas e os libertinos se aproveitaram dos circuns
tâncias poro formar uma Constituição que ninguém lhes encomendara, 
enquanto o povo corria o atacar os invasores. E que sucedeu? Entrou 
Fernando VIl, de repente; seguiram-se horrores: levantou-se o Partido dos 
Baionetas, dizendo-se o defensor do vontade do povo, e desde essa época 
está noaondo em sangue o infeliz Espanha. Portugal, o desgraçado Portugal, 
que tem ganhado? Pelos últimos notícias o sabemos. Enfim, Senhores, con
fiemos nos princípios constitucionais do Imperador, e procuremos com todos 
os forças fazer feliz o minha pátrio; oxalá que eu pudesse firmar suo perma
nente ventura! Mos protesto à face do Assembléia, e à face do povo, que 
não collCorrerei poro o formação de uma Constituição demagógico mos sirr 
monárquico, e que serei o primeiro o dor ao Imperador o que realmente lhe 
pertence. (Apoiados) (' l 

6. NOVA DEPUTAÇAO. DEFESA DE NA VARRO DE ABREU 
E DIPLOMA DO DEPUTADO PEDRO JOSI DA COSTA BARROS 

Na sessão do dia 6 de maio, depois de aprovado o projeto de resposta à 
Fala do Trono (Voto de Graças) de Ant6nio Carlos, José Bonifácro tez mais 
#rês intervenções. 

Na primeira, tão logo se anunciou a aprovação do Voto de Graças, disse: 
O SR. ANDRADA E SILVA- Eu jul9.o que se deve trotar agora do depu

tação que há de, em nome do Assembleio, ir dor os graças o Suo Majestade. 
(2) 

Em seguida, entrou em discussão o problema do reconhecimento do 
Deputado Navarro de Abreu, em favor do qual jó tinha falado o Patriarca na 
2'1 sessão preparatória. Novamente manifestou-se ele a favor do reconheci
mento nos seguintes termos: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Depois de mostrar pelo número de fogos 
do distrito de Vila-Belo que não podiam os seus votos alterar o nomeação do 
Deputado eleito pelos outros dois distritos, lembrou o desordem e anarquia 
em que estava o província de Moto Grosso pelo instalação de dois governos 
que a dividiam, bem que ambos quisessem mostrar grande adesão à causo do 
Brasil e decidido vontade de obedecer ao Imperador. (3) 

111 AAC, T. I led. 18761, póg. 53- sessão de 6 de maio de 1823. 

121 AAC, t. I, led. 18761, p. 55. Sessão de 6 de maio de 1823. 
131 Ibidem, p. 57. Sessão de 6 de maio de 1823. 
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A terceira intervenção de José Bonifácio é praticamente um aparte. Na 
sessão do dia 5, o Deputado José de Alencar tinha apresentado uma proposta 
sobre a prisão do Deputado Pedro José da Costa Barros, que se encontrava 
detido em virtude da devassa a que se tinha procedido depois da perturbação 
da ordem no Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1822. Nestas condições, 
não tinha podido tomar posse. Quando apresentou essa proposição, José 
Bonifácio pediu a palavra, mas não chegou a falar por lhe ter contestado o 
autor que a discussão só poderia ter lugar depois de admitida a proposta. A 
questão ficou adiada para depois da aprovação do Voto de Graças, e assim 
se fez. No dia 6, indagando o Deputado Carneiro da Cunha sobre o destino 
do diploma do Deputado Costa Barros, o Deputado Rodrigues de Carvalho 
esclareceu que tinha sido encarregado de apresentá-lo ao Imperador e que 
este "o entregou ao Ministro dos Negócios do Império, o Sr. José Bonifácio", 
devendo achar-se, portanto, com os dos demais Deputados, ao que o Ministro 
respondeu: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Não há dúvidas; eu o remeti com os mais 
que tinha dos outros senhores. (1) 

7. REVOGAÇAO DO ALVARA CONTRA 
AS SOCIEDADES SECRETAS 

O caso do Deputado Pedro José da Costa Barros parece ter sensibili~ado 
a Assembléia. Na sessão de 7 de maio, o Deputado João Ant6nio Rodrigues 
de Carvalho prop6s a revogação do Alvará de 30 de maio de 1818, baixado 
por D. João VI, e que impunha penas aos membros das chamadas "sociedades 
secretas". 

A devassa, em virtude da qual se achavam presos os implicados nos 
distúrbios de 30 de outubro de 1822, tinha sido mandada abrir por José Bo
nifácio. Aproveitando a discussão do projeto, disse: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Ainda que se não trata agora de matéria 
do decreto, entendo ser do meu dever como Deputado, e como Ministro de 
Estado, aclarar algumas circunstdncias, e apontar os motivos do procedi
mento do Governo. Eu não sei porque o juiz devassante pronunciou essas 
pessoas que se acham presas; mas posso asseverar que o foram em conse
qüência de devassa, e que o não foram por pedreiros livres, pelo que é 
propriamente maçonaria. Talvez estes réus se servissem de sociedades secre
tas para perturbar a tranqüilidade pública e, sendo assim, todos os argumen
tos do ilustre preopinante assentam sobre princípios falsos, contudo, sem 
-entrar por ora na análise particular dos artigos do decreto, sou de parecer 
que é mui liberal e merece toda a consideração, pois sempre votarei que se 
conceda aos cidadãos toda a liberdade, que for ;"sta, ainda mesmo para as
socJoções secretas, todas as vezes que não tenderem a perturbar a pública 
felicidade. (2) 

111 IBIDEM, p. 60. Sessão de 6 de maio de 1823. 
121 AAC. I. I led. 18761, p. 64. Sessão de 7 de maio de 1823. 
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8. URGENCIA PARA A ANISTIA 

Os liberais exaltados não davam tréguas a nenhuma das manifestações 
de absolutismo pelas quais o governo podia ser responsabilizado. O respeito 
às garantias e direitos individuais era uma preocupação constante dessa 
facção ativa da Assembléia. A questão do Deputado Pedro José da Costa Bar
ros ainda iria produzir conseqüências. Na sessão de 9 de maio, o Deputado 
Martins Bastos apresentou um projeto de anistia. Apoiaram-no Cruz Gouveia 
e Carneiro da Cunha, fazendo ambos alusões à responsabilidade do Minis
tério pela abertura da devassa, em conseqüência dos distúrbios do dia 30 de 
outubro de 1822. José Bonifácio, debatendo o pedido de urgência para a 
apreciação da proposta, defendeu-se: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu não entro no exame dos proveitos ou 
danos que podem resultar da anistia, só digo que não julgo urgente o Proje
to, como o ilustre preopinante acaba de estabelecer. Pedi a palavra por11ue 
a todo o cidadão é lícito defender-se, de falsas acusações, e eu as acabo de 
ouvir de dois ilustres preopinantes. Como Ministro de Estado pesava sobre 
mim a responsabilidade da conservação da tranqüilidade pública, e do 
cuidado de evitar que homens perversos e deslumbrados maquinassem contra 
a segurança do Estado, e contra a vontade geral dos povos. Escorado na 
grande lei, da salvação da pátria, primeira lei sobre todas, quando Sua 
Majestade estava autorizado, também como defensor perpetuo, a tomar 
todas as medidas que julgasse necessárias, eu faltaria ao meu dever se 
deixasse de pór em execução o que exigia o bem da minha pátria. Os dois 
ilustres preopinantes ousaram atacar o Ministério de Sua Majestade sem 
reparar que pedia a prudência que não avançassem proposições que não 
pudessem demonstrar. É falso que se mandasse tirar uma devassa dos que 
falavam contra o Ministério: o caso foi este. e bem público nesta cidade. 

O povo, em numeroso concurso, e os procuradores das províncias 
denunciaram certos homens como perturbadores da ordem estabelecida, e 
pediram que se procedesse a devassa para se conhecer da extensão de seus 
crimes e de seus cúmplices. Foi, então, indispensável tomar medidas contra 
indivíduos designados na opinião pública por conspiradores contra o Gover
no, e cuja conspiração se afirmava ter ramificações em todas as Províncias, 9 
ser o foco de todas as desordens que inquietavam os povos. logo, se o Minis
tério, por essa portaria de que falou um ilustre preopinante, generalizou a 
devassa, fez somente o que exigia a segurança interior do Estado, sem cuidar 
de desagravos pessoais como falsamente se acabou de asseverar. Portanto, 
o maior elogio que se pode fazer aos Ministros de Sua Majestade é dizer 
terem eles cuidado do país ameaçado por conspiradores, e é precisamente o 
que eles praticaram. Tudo o mais são imputações caluniosas que assentam 
em notória falsidade de fato, e que eu não posso nem devo ouvir a sangue 
frio. (') 
111 AAC, t. 1, led. 18761, p. 73. Sessão de 9 de ma i o de 1823. 

-14-



9. COLONIZAÇAO E CIVILIZAÇAO DOS INDIOS 

Na sessão de 12 de maio, foi lido o Oficio que à Assembléia dirigiu José 
Bonifácio, transmitindo, na qualidade de Ministro do Império, a representação 
que a Câmara de Ilhéus, na Bahia, enviou ao Imperador, sobre as promessas 
não cumpridas de dois alemães que levaram para aquela Cidade 7 26 famflias 
vindas de Frankfurt.(') 

Terminada a leitura, Antônio Carlos propôs que se designasse uma 
Comissão de Colonização para dar parecer sobre as medidas a serem 
tomadas pela Assembléia. Apoiando a iniciativa, disse José Bonifácio: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Esta medida é de absoluta necessidade 
porque importa o aumento de população; e eu tenho na repartição do~ 
Negócios Estrangeiros muitos papéis que podem dar luz sobre esta matéria, 
e estou pronto a remetê-los à Comissão. (2) 

A representação rJe José Bonifácio sobre a civilização dos índios é uma 
peça bastante conhecida e divulgada. O exemplar existente na Biblioteca 
Nacional, sem folha de rosto, é datado de 79 de junho de 1823. Foi reproduzi
do no vol. 12 (7849) da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(p. 228-245), podendo ser encontrado em outros trabalhos, como no de Au
gusto Emflio laluar (3), que teve três edições. Originalmente, contudo, foi apre
sentado à Assembléia Constituinte, embora os Anais não o transcrevam, já 
que o Patriarca o ofereceu à Comissão de Colonização da Assembléia. 

Eleita a Comissão acima indicada, composta de três membros, resolveu
se que "unida a da Fazenda, desse com urgência o seu voto sobre o objeto 
acima indicado dos colonos alemães; ficando além disso a seu cargo formar 
um plano que satisfizesse ao fim do aumento de população dos homens bran
cos, e civilização e catequização dos índios selvagens". Completou o Patriarca 
sua intervenção anterior, dizendo: 

O SR. ANDRADA E SILVA- Disse que tinha um trabalho feito a respeito 
da civilização e catequização dos indígenas o qual oferecia, porque pode
ria ministrar à Comissão algumas idéias sobre tão importante matéria. Foi 
aceita a oferta na conformidade do Regimento. (•) 

1 O. AINDA AS SOCIEDADES SECRETAS 
A Sessão da Assembléia de 16 de maio foi uma das mais agitadas, pois 

nela se resolveu o reconhecimento do deputado Venâncio Henriques de Re
zende, padre acusado de republicano, pelos artigos que publicara nos jornais 
de suo província, o Marimbondo e a Gazeta Pernambucana. José Bonifácio 
não tomou parte da discussão, mas no dia imediato, .quando entrou na ordem 
do dia o projeto do deputado João Augusto Rodrrgues de Carvalho, revo
gando o Alvará de 30 de março de 1878, sobre o qual já falara na Sessão do 
dia 7, voltou a interferir nos debates, manifestando-se contrário à medida: 

li I Ofíc1o publ1codo nesta obro. 
121 AAC. t. I, led. 18761, p. 79, Sessão de 12 de maio de 1823. 
131 Peregr~noção pelo província de São Paulo, 1860-186l...Rio de Janeiro. B.l. Gornier, 1863, p. 329-362. 
141 lb1dem. Sessão de 12 de maio de 1823. 
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O SR. ANDRADA E SILVA -Confessando que o alvaré de 30 de março 
de 1818 é absurdo e bárbaro, farei todavia algumas reflexões sobre a 
proposta do Sr. Rodrigues de Carvalho. ~u assento q~.Je é manco este projeto, 
e em grande parte desnecessário. 

Em primeiro lugar, não creio e tenho mui fortes razões para crer que fo
ram presos por suspeitos, e pronunciados por quererem entrar em conspi
ração contra o sistema do Brasil e contra a segurança pública. 

Além disto, por aquele alvará não consta aue ninguém fosse julgado 
nem em Portugal nem no Brasil: tal é a sua confusão, e a absurda rlespro
porção de que falou o ilustre preopinante, entre o mero fato de uma reunião 
de pessoas e as mais graves penas. Digo por isto que é desnecessério. 

Agora direi que é manco porque o autor fala, sem distinção alguma de 
sociedades secretas. 

Eu passei, Sr. Presidente, a maior parte da minha vida na Europa, co
nheço até por mim próprio, a história destas sociedades; e assim como estou 
capacitado que algumas há inocentes, de outras sei que são abomináveis, e 
contra as quais não há castiqo aue seio severo. Creio, portanto. que o autor 
devia explicar-se melhor, e não destruir a lei em toda a suo generalidade; 
aiiás ficará a sociedade à discrição dos iluminados, carbonários, radicais, 
jardineiros e muitos outros que têm desordenado e ensangüentado a Europa, 
e que ameaçam o sossego de todos os povos, e a estabilidade dos governos, 
pois abolimos uma legislação sem lhe substituirmos outra; porque nem as 
nossas ordenações se referem, em lugar algum, a tais sociedades secretas, e 
por isso o conhecer delas tem sido até agora da competência da polícia, 
repartição tão mal regulada entre nós que não é mais, por via de regra <lUe 
uma espécie de almotaçaria-mor. Quanto ao argumento que se tira da 
barbaridade das suas penas, direi que er.tão deveremos pela mesma rozao 
abolir também o Livro 59 das Ordenações, relo qual julgam os juízes, r.ão 
obstante o rigor de suas penas. (1) 

Sabre o mesmo assunto voltou ainda a falar José Bonifácio no mesmo 
dia, afirmando: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Peio que tenho ouvido, nesta Assembléia 
parece 5upor-se que eu disse que o alvará de 30 de março e;a um chefe de 
obra quando pelo contrário declarei que o considerava absurdo e bárbaro. 
Dis$e que julgava manco o projeto e as razões em que me fundei ainda as 
não vi destruídas; mas não concluí disso que devia subsistir o alvará; nem eu o 
podia fazer depois de lhe ter chamado tirânico e injusto. Disse que era 
manco o projeto, abolia uma lei sem lhe substituir outra, e este meu 
argumento subsiste, apesar de ter dito um dos ilustres preopinantes que 
t1nhamos leis sobre esta matéria, pois eu não sei quais sejam, a não serem as 
da polícia que deixam tudo ao arbítrio dos magistrados. 

Sr. Presidente, eu falo pela última vez, e digo que o motivo por que mais 
se inculca a necessidade desta lei é inteiramente imaginário; ninguém está 
preso por pedreiro livre; procedeu-se à devassa para saber quem conspirava 

111 AAC. t. I. led. 18761. p. 98. Sessão de 17 de maio de 1823. 
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contra a ordem estabelecida e a causa do Brasil; e nem creio que haja mc•gis· 
trado tão falto de senso comum que julgue por tal alvará. Também não di:;sc 
que não se abolisse; e se não gastei palavras com isso, foi por não entrar 9 m 
lugares comuns: basta fê-los para se ver que é contrário a todos os princíp:os 
de jurisprudência criminal. 

O que eu disse foi que o motivo que se dava pera o .Jboliçãc nascia de 
um fanatismo, porque nenhum juiz julgava por ele, e que aboli-lo sem lhe 
substituir outra lei era muito perigoso. 

Estamos rodeados, como já disse, de cdrbonários e de n1i! outros 
perturbadores da ordem pública, e cumpre precaver-nos contra semelhante 
ge:nt~; se os deixamos galgar, tudo está perdido; est'.:ls homens são capazes 
de cometer os maiores crimes para que vinguem seus intentos. Eis aqui como 
quero que se entenda o que disse. (1) 

11. O CONSELHO DE PROCURADORES DAS PROVINCIAS 
O Conselho de Procuradores, criado pelo DecrP.tc de 16 de fever~iro de 

1822, e de onde se originov o decreto de convocação du Assembléia Consti
tuinte, tinha continuado a funcionar como um verdadeiro Conselho de Estado, 
mesmo depois da instalação da Assembléia Constituir:ie que viria .::1 extingui-lo 
por lei. 

Na Sessão de 17 de maio de 1823, a Comissão de Legislação oorcsen· 
tou, para deliberação do Plenário, cinco pareceres, o último dos quais ~e refe
ria ao pedido do procurador-geral da província do Espíritc Santo, José Vit~ira 
de Matos, preconizando que lhe. fosse Clrbitrado rJm subsidio, tal c-.mo j6 
fizera a província da Paraíba com o seu procurudor. A Comissão C.:>ncluíc: 
pelo deferimento do pretensão, determinando-se qc.:e o n:b$!dio fcsse porr 
pelas rendas de sua província. Na discussão da maMria, Jos~ Bonifácio diss~: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Peçu a palavra para dar à Assembléia, se 
me permitir, uma ilustração como Ministro e Secretário de fstado dos Negó
cios do lmoério. 

Sua Majestade queria já abolir por um decreto c Conselho de 
ProcL•rcdores-Gerais da Província, como talvez julgava que poderia fazer 
por ter sido o mesmo Conselho criado por ele, como mencionou na fala do 
trono, e terem cessado os motivos da sua convocação, que era repre
ser.tarem-lhe as necessidades dos povos; todavia por delit::adeza o não fez, 
po~ estar próxima a instalar-se esta augusta Assembléia; mas disse-lhes que 
os que quisessem podiam retirar-se, com licença, para as s•;as províncias até 
final decisão da Assembléia, ou empregar-se no que lhes conviesse. 

O Procurador-Geral, de que fala a Comissão, creio que deseja ser 
empregado na magistratura, cuja carreira tinha principiado, e tem toda o 
liberdade de retirar-se. Agora, quanto ao ordenado que pede, digo ;J.-: :.; 

lei não lho dá, e que Sua Majestade, quando decretou que viess.: ~' c..s 
procuradores-gerais, confiou que as províncias escolheriam hor;;ens 
abonados, e que por conseqüência não careceriam de tais pagas, e :1ado 

1!1 AAC,r. !, led. 16761, p. 107. Sessão de 17 de maio de 1623. 
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por isso lhes arbitrou. Voto, portanto, contra o parecer da Comissão. 
Nada direi do 29 artigo porque o considero inteiramente absurdo, pois 

nenhuma lei pode ter efeito retroativo, e porque não pode por ora discutir
se o projeto por artigos. Contudo, louvo e aprovo a humanidade do ilustre 
autor do projeto, e no que disse só tive em vista declarar a minha opinião. 

12. REGIMENTO INTERNO 
E ORGANIZAÇlO DA SECRETARIA 

O projeto de Regimento Interno da Assembléia começou a ser discutido 
no Plenário em 21 de maio. Como em outras ocasiões, José Bonifácio foi o 
primeiro a debatê-lo. Opondo-se ao art. 39, que dispunha - "O Presidente 
não poderá fazer moção, discutir nem votar"; afirmou: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu oponho-me a que passe este artigo. 
Quisera que o Sr. Presidente pudesse propor e discutir, pois muitas vezes 
terá mui fortes razões para o fazer; e nada contra isto obsta a presidência, 
porque como, em tal caso, não será mais que um deputado ordinário, deve 
largar o seu lugar, que será ocupado pelo Vice-Presidente, e voltar a ele 
depois de acabada a discussão. (1) 

Quando se discutiu o Regulamento para a redação do Diário da As
sembléia, em 22 de maio, suscitou-se a questão do número e do ordenado dos 
taqufgrafos encarregados dos debates. José Bonifácio deu, na oportunidade, 
os esclarecimentos sobre as medidas por ele tomadas para que a Assembléia, 
desde a sua inauguração, pudesse contar com esses profissionais: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu quero somente fazer uma explicação 
para ilustrar a matéria. Logo que se convocou esta Assembléia, viu Sua 
Majestade a necessidade de haver taquígrafos; eu fui encarregado de dar as 
precisas providências. Um oficial da Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros se incumbiu de abrir uma aula de taquigrafia; e alunos matricula
dos trabalharam nessa aula. Para que fossem mais assíduos, Sua Majestade 
lhes mandou dar uma diária de duas patacas, obrigando-se eles a aprender 
esta arte de que deviam fazer uso em serviço da Assembléia. Eis aqui o que 
tenho que dizer para que sirva de Regulamento na deliberação. (2) 

A discussão do Regulamento continuou no dia 23 de maio e, da mesma 
forma, como já tinha feito intervenções na véspera, voltou José Bonifácio a 
debater a matéria, dizendo a respeito dos arts. 29 e 49 o seguinte: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Tenho que dizer tanto sobre a matéria 
como sobre a forma deste artigo. Quanto à matéria, digo que é muito amplo 
o poder que ali se dá ao redator de fazer entrar os papéis no Diário por in
teiro ou por extrato; pois não deve pertencer-lhe, nem à Comissão, a 

111 AAC,t. I, led. 18761, p. 121. Sessão de 21 de maio de 1823. 
121 AAC,t. I, led. 18761, p. 134. Sessão de 22 de maio de 1823. 
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faculdade de ajuizar quais são, por sua importância, os que devem dar-se 
por extenso ou em resumo; isto só podia pertencer-nos e a mais ninguém; e 
por isso sou de parecer que todos entrem por inteiro no Diório. Quanto à 
forma duvido que esteja bem empregado o verbo incumbir, porque é ativo e 
não neutro e por isso deveria dizer-se, incumbe-se e não, incumbe-lhe. 

O SR. ANDRADA E SILVA -Eu aprovo a parte do artigo em que diz 
que a proposta dos empregados será feita pela Comissão, precedendo 
exame de sua capacidade e conduta; mas oponho-me à outra parte em que 
proíbe que se dêem para fora apontamentos do que se passa na Assembléia, 
porque isto é contrário ao interesse que resulta da maior publicidade dos 
nossos trabalhos. (1) 

Em 24 de maio, tratando-se ainda do regulamento para a publicação do 
Diário, José Bonifácio combateu a proposta de se obrigar as Câmaras Munici
pais a assiná-lo, expressando-se nos seguintes termos: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu diria que fossem convidadas todas as 
Câmaras para assinar; mas não obrigá-las a isso; porque eu não sei que 
tenhamos direito de obrigar Câmara alguma a ser assinante do Diário da As
sembléia. (2) 

13. LIBERDADE DE IMPRENSA 

A questão básica da liberdade de imprensa, tema que sempre teve 
completa atualidade na história do Brasil, obrigou José Bonifácio a duas in
tervenções no dia 24 de maio. Provocou-as o projeto regulando esse direito, 
apresentado pelo deputado Augusto Xavier de Carvalho, ao qual tinha pre
cedido o representante Diogo Duarte Silva, com uma indicação para qul' se 
elaborasse um projeto sobre o mesmo assunto. Nesse mesmo dia, o padre 
Venâncio Henriques de Rezende já havia protestado contra as increpações fei
tas a diversos deputados no Diário do Governo. 

Foi, no entanto, para responder ao discurso de Xavier de Carvalho e, 
depois, ao de Carneiro da Cunha, que o Patriarca fez as seguintes inter
venções: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Pedi a palavra para responder às falsas 
acusações do nobre preopinante. Ele diz que está suprimida a liberdade da 

imprensa, mas quando assim se queixa, por que não mostra a lei que a supri
miu, ou não aponta a menor insinuação para não se escrever? Eu somente sei 
que existe uma lei que a protege, e esta ninguém a ataca, nem pode atacar. 
Se alguns escritores publicaram folhas que depois não continuaram, foi 
porque uns perderam na sua publicação, e outros até ficaram endividados 
com a imprensa; e alguns destes que não continuaram em jornais imprimiram 

li I AAC. I. I. led. 18761, p. 146. Sessão de 23 de maio de 1823. 
121 AAC. I. I, led. 18761, p .. Sessão de 24 de maio de 1823. 
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folhetos, como eu sei, porque recebo todos os papéis tanto da imprensa 
nacional, como das outras. 

Por conseqüência, cada um escreve o que bem lhe parece; e os que não 
escrevem é porque não querem, ou porque não esperam interesses, enfim 
isto é objeto de especulação, é negócio de particulares, com que o Governo 
se não embaraça. Portanto, diz uma falsidade quem assevera que não há 
liberdade de imprensa: a lei está ~m seu vigor, e o Governo nunca pretendeu 
destruí-la; o contrário disto é uma calúnia, que os fatos desmentem, e que eu 
não posso deixar de rebater. (1) 

O SR. ANDRADA E SILVA- Sr. Presidente: levanto-me para mostrar 
que o discurso do nobre preopinante é um tecido de falsidade, é uma miséria. 

Quando o redator do "Regulador" quis imprimir a sua folha, como viu 
que as despesas eram muitas para a publicação, e temeu que o produto da 
venda as não suprisse, lembrou-se de requerer à Sua Majestade que houves
se por bem favorecê-lo de algum modo que lha promovesse assinaturas; e 
Sua Majestade assentou que .se escrevesse para as províncias a fim de assina
rem para aquela folha se quisessem e o jornal o merecesse. 

Assim se fez: e remeteu-se o prospecto do "Regulador". 
Diz-se agora que ele não agradou; e que tem com isso o Governo? 

Porventura compete-lhe notar, e dizer ao redator que não escreva estas ou 
aquelas doutrinas? 

O nobre preopinante, que tanto quer advogar a causa da liberdade, 
não vê que isto seria atacar o direito que tem o cidadão de escrever o que 
muito bem lhe parece? 

Se o que escreve, publica doutrinas nocivas, é mau cidadão, e a lei o 
punirá; se as escreve proveitosas, será reputado bom cidadão. Demais, se o 
papel é bom, todos os compram; se é mau, não se vende, e perde-se a es
peculação. 

Enfim, Sr. Presidente, deixemos máscaras e falemos claro; o que se 
queria era que o Governo favorecesse os escritos desorganizadores, 
subversivos da ordem estabelecida, contrários à grande causa que 
abraçamos e juramos; mas José Bonifácio nunca o consentirá. 

Enquanto estiver a meu cargo a conservação da tranqüilidade público, 
serei sempre o inimigo dos que a pretenderem perturbar, e defenderei, por 
todos os meios, a segurança e a honra do Brasil. (2) 

111 AAC, 1. 1, led. 18761, p. 150-1. Sessõo de 24 de maio de 1823. 
121 AAC, 1. 1. led. 16761, p. 151-2. Sessõo de 24 de maio de 1623. 
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14. ORGANIZAÇAO DOS GOVERNOS PROVINCIAIS 

Em 1823 a maioria das Provfncias estava governada por Juntas, organi
zadas na forma do decreto de 29 de setembro de 1821, das Cortes de Lisboa. 
Na Assembléia apareceram três pro;etos tendentes a organizar a ad
ministração provincial, inclufdos na ordem do dia da sessão de 26 de maio. 
José Martiniano de Alencar prop6s o adiamento da matéria, alegando para 
isso a ausência da representação baiana, no que foi vencido. O Deputado Car
neiro da Cunha, certamente o mais ferrenho dos oposicionistas, 
responsabilizou o governo pela pouca atenção que dava a algumas das pro
vfncias. José Bonifácio respondeu-lhe com um pequeno mas incisivo discurso: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Pedi a palavra para responder a algumas 
asserções do nobre preopinante que há pouco falou, e que pareceu imputar 
ao Governo uma supina indiferença a respeito de algumas províncias, o que 
seguramente só pode dizer quem ignora as medidas que incessantemente se 
tomaram para restabelecer a ordem. Algumas delas nenhum efeito pro
duziram, como por exemplo no Rio Grande do Norte, poro onde o Governo 
ordenou daqui as providências que julgou convenientes para atalhar as 
desordens, e de onde não tem recebido um só ofício, de sorte que se ignora 
o estado atual da Província pelas vias oficiais, bem que me conste de novas 
desordem·, das quais parece que o governador das armas é o principal motor. 

Se o ilu.>tre preopinante pode informar ao Ministério e à Majestade do 
estado dn Província, muito o estimaremos, porque nada do que tem havido se 
sabe circunstancic.lmente. 

Sua Majestade 0 Imperador vendo o estado infeliz de algumas 
províncias, quis dar-lhe algum remédio; mas considerou que qualquer que 
fosse a medida adotada, talvez em lugar de tranqüilizar os motins es
candalizasse os partidos que dominavam, ou irritasse as cabeças esquento
das e vulcânicas que ali davam a lei; e considerando qualquer procedimento 
perigoso, julgou por melhor que a reforma dos governos fosse ordenada 
pela Assembléia, que precisamente se havia de respeitar como formada dos 
representantes da Nação e de cuja sabedoria os povos esperavam as 
medidas mais vantajosas. Assim se fez, porque as circunstâncias o pediam, 
mas não por olhar com indiferença para os males dos povos, como se pre
tende insinuar. (11 

A resposta imediata de Carneiro da Cunha ao Patriarca levantou uma 
viva polêmica em que interviu Ant6nio Carlos. Aludindo às explicações de José 
Bonifácio, o representante da Parafba afirmou textualmente: "direi também 
ao Sr. Deputado José Bonifácio que quando falo no governo não é para o 
atacar; porém ele está tão prevenido por ser Ministro de Estado que imagina 
logo um ataque direto". A alusão que faz a seguir mostra que se magoara 

li I AAC, t. 1, led. 18761, p. 167. Sessão de 26 de maio de 1823. 
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com uma intervenção anterior do Ministro: "Se a minha opinião é inteiramente 
oposta a sua, tem o direito de a contrariar; mas é desagradável estar a ouvir 
nesta Assembléia ditérios ofensivos, como sucedeu em outra sessão, em que o 
mesmo ilustre Deputado taxou de miséria o meu discurso". 

José Bonifácio respondeu-lhe em seguida: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Eu creio ter falado com toda a moderação 
sobre a matéria. O Governo deu as providências que julgou convenientes, e 
se 0 nobre deputado o ignora porque as portarias não saíram no Diório do 
Governo, o que assim se praticou por se julgar útil, pode chegar ao meu ga
binete e eu lhe farei ver todas as que se passaram pela minha repartição. 

Quanto ao que diz sobre a conferência que houve em minha casa acer
ca dos negócios de Pernambuco, na qual poderia dar informações, respon
dendo que além de ser a primeira vez que tinha o gosto de lhe falar não se 
tratava de negócios do Rio Grande do Norte nem sabia que as poderia dar 
de uma província que não era sua. Por último, se o chamei à ordem, não foi 
meu intento atacá-lo: e várias vezes tenho sido também chamado à ordem 
sem que eu disso me agrave. 

Como por ora se tratava em geral do projeto, entendi que era fora da 
ordem falar em juramentos prévios; mas talvez me enganasse; e a Assembléia 
é quem decide. (1) 

15. AINDA OS GOVERNOS DAS PROVINCIAS 
José Bonifácio insistiu por uma solução da Assembléia para o problema 

da organização dos governos provinciais. Os interesses conflitantes dos depu
tados, porém, não permitiam prever uma decisão rápida. O Patriarca 
profligou o comportamento dos que se bpunham ao exame da matéria: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Sr. Presidente: confesso que não entendo 
como os nobres preopinantes, que admitem a existência do mal, receiam dar
lhe o remédio, esquecendo-se que os mesmos povos em muitas províncias têm 
pedido que lhes tirem aqueles governos! E se eles são os mesmos que os não 
querem, como se temem revoltas quando se lhes faz o que têm requerido uma 
e muitas vezesZ 

Eu creio se olha só para alguma província que se não tem queixado, sem 
fazer caso das muitas que tem dirigido repetidas representações sobre a 
necessidade da reforma dos seus governos. 

Admira-me que tanto se tema que os partidos desacreditem a As
sembléia, servindo-se da reforma dos governos para suscitar desconfianças 
de planos favoráveis ao despotismo, e que não se receia que faltando-se 
com uma providência tantas vezes requerida, se clame que a Assembléia 
deixa ir tudo pela água abaixo, sem cuidar das necessárias medidas para 
atalhar as desgraças dos povos! 

IH AAC. t. I, led. 18761, p. 168-169. Sessão de 26 de maio de 1823. 
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Eu sei que devemos ter toda a atenção com os partidos, com esses 
espíritos anárquicos que tudo se servem para fomentar as desordens em que 
esperam medrar; mas creio que esta medida, longe de favorecer as suas 
vi~tas, é talvez um dos melhores meios de que se pode lançar m.ão para ter
minar as facções, que tantos males têm causado pelas províncias, que só 
esperam desta Assembléia o remédio de suas desgraças. (1) 

16. PROBLEMAS INTERt.IOS: 
ORGANIZAÇAO DA SECRETARIA 

Embora funcionando desde 17 de abril, a Assembléia não tinha amda 
organizado o quadro de sua Secretaria. A proposta neste sentido foi apre
sentada pelo secretário Manoel José de Souza França, em 21 de maio, 
prevendo-se 12 oficiais, o que significava duplicar o número dos que estavam 
em exerclcio. José Bonifácio manifestou-se contra, dizendo: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Também me persuado que bastam os seis, 
4 ordinários e 2 supranumerários, ou amanuenses. Não julgo que se precise 
mais gente para ser bem servida a Secretaria. (2) 

Aventou-se que a nomeação dos novos oficiais propostos fosse deixada 
para quando se procedesse à reforma geral da Secretaria. Souza França 
lembrou que, neste caso, devia-se excetuar o Oficial-Maior, que vinha servindo 
interinamente. Esse Oficial-Maior era Theodoro José Biancardi, colocado à 
disposição da Constituinte por José Bonifácio, que reclamou: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Sou do mesmo parecer; e ao que disse o 
S~. França acrescento que o Oficial-Maior que está servindo aqui é o da 
minha Secretaria, e que preciso dele para o expediente, no qual me está 
fazendo muita falta. (3) 

17. AS SOCIEDADES SECRETAS 
E O ALVARA DE D. JOAO VI 

O proieto do deputado Rodrigues de Carvalho, apresentado na sessão 
de 7 de maio, propondo a revogação do Alvará de D. João VI sobre as 
sociedades secretas, teve o seu art. 1'i' aprovado, prosseguindo-se na discussão 
do art. 2'i' na Sessão de 31 de maio. Discutindo a matéria, o deputado Carnei
ro de Campos afirmou que na legislação antiga de Portugal não havia disposi
ção contra tais sociedades nem podia haver "porque a introdução dessas 
sociedades em Portugal é mui moderna; e quando mais se multiplicaram foi 
dep::>is da entrada dos emigrados franceses naquele reino". 

li I AAC.I. 1, leo. 18761, p. 173. Sessão de 27 de maio de 1823. 
121 AAC, I. 1, led. 18761, p. 193. Sessão de 30 de maio de 1823. 
l31 AAC, I. 1, led. 18761, p. 195. Sessão de 30 de maio de 1823. 
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José Bonifácio contestou-o: 

O SR. ANDRADA E SILVA contrariou o discurso do Sr. Carneiro de 
Campos, lembrando que no tempo em que ele estudava em Coimbra já havia 
pedreiros livres e que por isso não era a sua introdução em Portugal tão 
moderna como pretendia o ilustre preopinante; que no direito romano havia 
legi!>lação relativa aos conventículos ou sociedades secretas, cujo direito nos 
tinha regido na falta das leis pátrias; e que existiam além disto as ordens e 
regulamentos de polícia, que também lhes eram aplicáveis; donde se seguia 
que não podia dizer-se inexatidão o falar-se de _leis antigas relativas a tais 
sociedades; que finalmente quanto à história do alvará, não duvidando a 
representação dos governos de Portugal, apontada pelo nobre deputado, 
contudo, podia dizer que ele soubera, muito tempo antes, de uma denúncia 
feita a el-rei D. João VI de uma sociedade de pedreiros livres, em cuja 
denúncia eram acusados de conspiradores os seus membros, pela maior 
parte homens doutos; e que o terror que causara esta lista produzira o dito 
alvará; que conhecia os conselheiros que tinham feito a minuta e que até a 
vira em Lisboa; mas que nunca tinha dito os seus nomes, nem diria, e que isso 
nada importava oara o argumenta. (1) 

18. 1' ANIVERSÁRIO DA CONVOCAÇAO DA CONSTITUINTE 

Em 3 de ;unho de 1823 comemorou-se o primeiro aniversário da convoca
ção da Constituinte. Na Sessão de 31 de maio, o deputado Paula e Melo 
propôs que se enviasse uma deputação ao Imperador para felicitá-lo em nome 
da Assembléia. Dessa comissão participou José Bonifácio, que na qualidade 
de Ministro do Império deveria comunicar o dia e hora em que D. Pedro I rece
beria os membros da representação nacional. 

Na Sessão seguinte, 2 de ;unho, o patriarca falou no assunto, 
comunicando o acidente que sofreu o Imperador, nos seguintes termos: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Não tendo sido possível comunicar hoje 
oficialmente (como farei) a esta Assembléia o resultado da participação que 
se me fez, para eu saber de Sua Majestade o lugar e a hora em que havia de 
receber a deputação dirigida a felicitar e agradecer ao mesmo Senhor o ato 
ua convocação deste Congresso, o faço já vocalmente dizendo que Sua 
Majestade tinha determinado receber a deputação no Paço da Cidade 
depois do meio-dia, mas que, assistindo a um exercício da tropa, por um fatal 
acidente se ferira gravemente num pé, e por isso me ordenou que fizesse 
presente à Assembléia que por aquele motivo ficava deferida a recepção 
poro quando estivesse livre do referido incômodo. O que eu participarei por 
ofício na forma do estilo. 

Ficou a Assembléia inteirada, significando o seu pesar pelo incômodo 
de Sua Majestade. (2) 

1 li AAC, f. I. led. 18761, p. 197. Sessão de 31 de maio de 1823. 
121 AAC. t. 2, led. 18761, p. 5. Sessão de 2 de junho de 1823. 
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Em 7 de ;unho, iá eleito Presidente da Assembléia, José Bonifácio comuni
cou à Casa: 

O PRESIDENTE (Sr. Andrada e Silva) - Sua Majestade Imperial tem 
designado o dia de segunda-feira ao meio-dia para receber no Palácio da 
Cidade a deputação, que esta augusta Assembléia determinou. Para fazer 
parte da ilustre deputação, nomeio em meu lugar o Sr. Bispo Capelão-Mor. 
Apresso-me em fazer esta participação vocal para inteligência dos Senhores 
que devem formar a deputação; depois virá o competente ofício na forma de 
costume. (') 

19. ELEIÇAO PARA A PRESID!NCIA 

O SR. ANDRADA E SILVA pediu a palavra para lembrar que era preciso 
proceder-se à eleição da Mesa; e sendo geralmente apoiado, interrompeu o 
Sr. Presidente a discussão para se passar à referida nomeação da Mesa. 

Procedeu-se logo à votação e sairam eleitos: 

Presidente- o Sr. José Bonifácio Andrada e Silva (com 31 votos), Vice
Presidente- o Sr. Manoel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá !por maioria 
absoluta de 32 votos). (2) 

20. OS PRESOS DA ILHA DAS COBRAS 

A devassa mandada abrir por José Bonifácio, em decorrência dos 
distúrbios de 30 de outubro, ainda repercutia na Assembléia, sobretudo em 
virtude das constantes petições enviadas pelos detidos recolhidos à Ilha das 
Cobras. Carneiro da Cunha apresentou, na sessão de 3 de iulho, uma Indica
ção determinando que o governo abreviasse a prolatação das sentenças. 
Apoiando-a, disse Alencar (José Martiniano): "Esta devasso tem sido taxado 
pelos homens probos de injusto e filho do despotismo, não havendo sequer cor
po de delito; apareceu simplesmente uma portaria do governo mondando-o ti
rar". 

O Patriarca respondeu-lhe, fazendo inclusive uma censura generalizada 
aos deputados oposicionistas: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Levanto-me para responder ao ilustre 
Deputado o Sr. Alencar, que disse que não houve corpo de delito; isto não é 
nada menos do que avançar uma falsidade. Essa portaria de que o nobre 
Deputado falou foi conseqüência de uma representação da Câmara e dos 
Procuradores Gerais das Províncias do Império. em que designavam certos 
homens como cabeças de sociedades secretas, com correspondências em 
todas as províncias para fins subversivos, e em que rogavam a Sua Majestade 
Imperial que tomasse alguma medida com que se atalhasse o mal que parecia 
iminente. 

gl AAC, t. 2, led. 18761, p. 23. Sessão de 7 de junho de 1823. 
1 AAC, t. 2, led. 19761, p. 7. Sessão de 2 de junho de 1823. 
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Eis aqui pois o corpo de delito; isto é um fato; e eu desejara que nenhum 
Deputado, por conhecer pouco os negócios que se trata, avançasse propo
sições falsas contra fatos sabidos e até impressos. 11) 

O padre Venâncio Henriques de Rezende, cuja posse tinha sido impugna
da pela Câmara de O/inda, era ainda mais radical; lembrou o caso de outros 
presos sem recursos financeiros para ultimar seus processos. José Bonifócio faz 
nova intervenção: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Eu tenho ouvido com satisfação expender 
idéias benéficas e princípios de filantropia; e propor-se que se espertem os 
juízes para que não demorem os processos desses presos; mas não posso 
apoiar a indicação porque estou certo que os magistrados vão ultimar 
quanto antes esses processos. Vejo nisto só uma medida precipitada; e as 
desta natureza não fazem honra à Assembléia. 

Julgando-se discutida a matéria, e proposta à decisão do Congresso foi 
rejeitada a indicação e a emenda, havendo-se ambas por prejudicadas pela 
Resolução da Assembléia, tomada na Sessão de 23 de junho sobre a indi
cação do Sr. Xavier de Carvalho. 

21. CdPIAS DE MAPAS DO ARQUIVO MILITAR 
Até nas pequenas questões pode-se notar a interfer.Jncia moeleradora do 

Patriarca. O Barão de Santo Amaro (José Egfdio Alvares de Almeida), em 
nome da Comissão de Estatfstica, apre~entou Indicação para que fossem 
pedidas ao Arquivo Militar "os cortas geográficos e topográficos do Império", 
destinadas ao uso da Comissão. 

O pedido orovocou duas intervençõ~s de José Bonifócio: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Mar.dar vir mapas assim sem limitação é 
impraticável porque também são precisos na repartição da Guerra. Venham, 
mas aqueles de que houver mais de uma cópia; de outro modo é despir um 
santo para vestir outro. 12) 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu falo com conhecimento de causa; de 
algumas cartas há dois e três exemplares, e por conseqüência essas podem 
vir sem inconveniente; das que há um único exemplar se vierem devem voltar 
logo que a Comissão tiver visto o que precisa. Não se fazendo assim, sucede 
o que eu disse, despe-se um santo para se vestir outro. 13) 

22. OS PROBLEMAS COM AS PROVINCIAS 
Embora entrando em· 3"' discussão na Sessão de 3 de julho, o projeto 

sobre a administração das provfncias ainda não lograra encontrar uma forma 
conciliatória no meio das divergências dos interesses locais. José Bonifócio, 
que no Ministério lutava contra a rebeldia de algumas provfncias e contra os 
abusos de outras, intervém nesta e na sessão de 7, propugnando a aprovação 
de um dos projetos: 

111 AAC, t. 3, led. 18761, p. 17. Sessão de 3 de julho de 1823. 
121 AAC, t. 3, led. 18761, p. 46. Sessão de 7 de julho de 1823. 
131 AAC, t. 3, led. 18761, p. 47. Sessão de 7 de julho de 1823. 
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O SR. ANDRADA E SILVA - Nunca se diga que os governos das 
províncias não precisam de reforma; alguns há que acabam de fazer causas 
que parece impossível que sejam praticadas por governos. 

Eles saem fora das suas atribuições; cometem erros e absurdos a todo o 
momento, e atos arbitrários de toda espécie; atacam o merecimento; exaltam 
a indignidade; em uma palavra entendem que podem fazer tudo o que lhes 
parece, porque tudo julgam que cabe nos limites da sua autoridade. 

Ora, eu não sei como tais governos possam ser conservados, salvo se é 
para continuarem a fazer as mesmas desordens. (1) 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu creio que a idéia de ser o Presidente 
um governador tem sido a causa principal da oposição que tem havido 
contra este artigo. O Presidente, Senhores, não é um capitão-general: é 
muito menos do que isso, é um homem que há de executar as ordens que 
receber, e as leis; e que só delibera em casos extraordinários e repentinos 
quando se precisa de uma medida pronta; nos outros casos há de consultar; e 
portanto não sei que precisão haja desse conselho permanente, transforman
do assim o Governo de uma província em assembléia deliberativa. 

Que utilidade resultaria de tal conselho? Eu não vejo nenhuma; o que 
sucederia era levarem os negócios tanto tempo como levam aqui, isto é, 
teríamos muito tempo perdido, retardando-se negócios que muitas vezes não 
podem demorar-se sem prejuízo um só momento. Mas (disse um ilustre depu
tado) este presidente pode enganar-se na providência que ordenar, e 
seguirem-se delas graves danos; a isto digo que ele é responsável, e que 
desejo que me mostrem qual é a instituição humana em que se não possa 
apontar defeito. Porventura, porque os governos são sujeitos a paixões, não 
se há de governar? O que se faz é pesar na balança da razão quais são os 
governos que têm menos inconvenientes, e isto é o que se tem achado pela 
longa experiência de séculos ... (2) 

23. AINDA A ADMINISTRAÇlO DAS PROVINCIAS 
O interesse e o empenho de José Bonifácio em regular a administração 

das províncias, numa época em que o assunto ainda constituía um problema 
de enorme significação para um governo central enfraquecido pela presença 
de tropas estrangeiras rebeldes em nosso território, pode ser deduzido do fato 
de haver interferido sempre na discussão do projeto tendente a solucionar essa 
questão. 

Na Sessão de 8 de julho discutia-se o art. 89 do projeto, e o deputado 
Muniz Tavares apresentou emenda exigindo para o exercfcio do cargo de 
Conselheiro Provincial a idade mínima de 40 anos. José Bonifácio manifesta 
seu desacordo: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Também não aprovo a emenda do Sr. Muniz 
Tavares; não julgo precisa a idade completa de 40 anos para conselheiro; 

111 AAC, f. 3, led. 18761, p. 18. Sessão de 3 de julho de 1823. 
121 AAC. f. 3. led. 18761, p. 40. Sessão de 7 de julho de 1823. 
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mas sempre quisera que tivessem mais de 25. O exemplo que se traz da As
sembléia Geral, onde há homens daquela idade, não me serve; aqui o seu 
número é muito grande, e por isso nada influi que um ou outro tenha somente 
25 anos. Todavia, não nos enganemos com isto: é naquela idade que mais 
facilmente nos deixamos possuir de paixões e caprichos que tão pre
ciosamente influem nos nossos juízos. Por isso, desejando o melhor bem do 
meu país, não exigirei a idade de 40 anos completos, mas creio que büm ~er,í 
que tenham os 30; estou certo que se farão as coisas com mais sab&doria e 
madureza; e é unicamente o que tenho em viste;, como é dever 'i'eu n'l 
qualidade de procurador da Nação. (1) 

No dia imediato, 9 de julho, foi lida a emenda que a respeito deste 
discurso apresentou o Patriarca, concebida nos seguintes termos: 

O SR. ANDRADA E SILVA pediu a palavra e mandou à Mesa a seguinte: 

EMENDA 

"Art. 89- Os Conselheiros serão eletivos e a sua elei;õo se fará pelo 
mesmo modo por que se elegem os deputados da Assembléia; contanto que 
tenham a residência de 6 ano: fiO Provfncia e 30 anos de idade. Na falta ou 
impedimento de qualquer Conselheiro servirá o Suplente que tiver a maioria 
de votos. 

Paço da Assembléia, 8 de julho de 1823. 
O Deputado Andrada e Silva".(') 

(Foi apoiada) 
Defendendo sua proposta pronunciou nesta mesma sessão de 9 de julho 

outro discurso: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Não me levanto para sustentar a minha 
emenda; não tenho essa pequena vaidade; já está entregue à sua sorte. 

O SR. ALENCAR - O ilustre deputado já falou. 
O SR. ANDRADA E SILVA -Falei ontem uma vez, e hoje outra; mas se 

não quer que fale não falarei; bem que o Sr. Presidente já me concedeu a 
palavra. Não pretendo, torno a dizer, sustentar a minha opinião; mas seja-me 
lícito apresentar o resultado prático das minhas observações e das minhas 
viagens. Ninguém duvida que pode haver um homem de 25 anos com talentos 
e luzes, mas eu quero que ele tenha o que só se adquire com a prática do 
mundo. Também da Universidade saem bacharéis formados com menos de 25 
anos, tiram a sua carta, e vêm para a Corte, onde, os despacham, que é o 
mesmo que dizer-lhe:- Ora, meu amigo, tem carta branca para poder fazer 
o que quiser. - Eu sei que há um ou outro homem que aparece, por 
exemplo, grande general com poucos anos, um Alexandre; mas, além de ser 
isto um dom particular e raro, um general aconselha-se, e Alexandre assim 
praticava. Convém reprimir o fogo das paixões, para que não se tomem medi
das precipitadas, com prejuízo dos povos, e isto não é próprio e natural da 
mocidade. Não quero pois que vá para Conselheiro um rapaz que por ter 

I 11 AAC, I. 3, led. 18761, p. 48. Sessão de 8 de julho de 1823. 
121 AAC, I. 3, led. 18761, p. 54. Sessão de 9 de julho de 1823. 
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visto um projeto do autor A, entende que deve por-se em execução, e não 
sabe que o autor B tem outro projeto em contrário: eu tenho exemplos disto 
na minha própria Província. Portanto, direi com franqueza que o que desejo 
que tenham os Conselheiros é bom senso, e este o prefiro aos talentos, poro 
o emprego de que se trota: um homem com bom senso e amigo do seu país 
tem quanto basta para satisfazer as obrigações de Conselheiro. Quanto à 
residência outros Senhores se ocuparorn já em demonstrar a necessidade; e 
por isso me limitei a falar só sobre a idade e os motivos que me determinaram 
a exigir a de 30 anos. Nada mais tenho a dizer. I' I 

O art. 99 do projeto, com diversas emendas, entrou em discussão em se
guida. Sobre e/e la/ou novamente José Bonilócio, dizendo: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Este artigo tem diversos emendas; eu não 
quero aumentar o número delas, mos vou falar sobre o sua matéria. Diz o arti
go que o Conselho se reunirá duas vezes em cada ano, uma no primeiro de 
janeiro e outra no primeiro de julho. Eu não estou por esta parte do artigo, 
quisera que se reunisse três vezes no ano, e que a primeiro fosse logo que se 
verificasse a nomeação, a não haver algum embaraço da parte da natureza, 
porque contra esta nada se faz. Os objetos de que estes Conselheiros têm 
que trotar são muitos, e além de serem úteis à Província, também o podem ser 
a esta Legislatura, oferecendo, por suas luzes econômicas, planos e represen
tações que se poderão reduzir a projetos de lei. É esta a razão por que 
desejo que se reúna o Conselho, logo que se apurarem os votos, e que sejam 
mais de duas as suas reuniões. 

Diz mais o artigo que cada uma destas Sessões não durará mais de 15 
dias; este prazo me parece curto, eu o alargaria a 30 dias, além das 
prorrogações que a afluência ou importóncia das matérias exigir, cujas 
prorrogações se não estenderiam a mais de dez dias de cada vez. Os povos 
estão com muitos desejos de serem bem governados: e estou certo que esta 
Assembléia e o Governo se empenham em os satisfazer; para que as 
Províncias sejam felizes a sua administração deve ser montada em bases sóli
das e obrar-se com maduro exame ... Não falo sobre outros pequenos pon-
tos porque os julgo de nenhuma importóncia. (2) . 

24. A SAODE DE SUA MAJESTADE 
E O INTERESSE NACIONAL 

A Assembléia criou uma comissão à qual o governo deveria comunicar os 
assuntos referentes à segurança do pafs. O deputado José Custódio Dias apre
sentou Indicação para que esse órgão fosse inclufdo na lista de Comissões. 
Discutindo a matéria, o deputado José da Silva Maia reclamou que o Ministé
rio não tinha dado nenhuma informação e que certamente não era por falta 
delas, pois a respeito da comunicação que recebera a Assembléia, sobre o 
acidente que sofrera o Imperador, nada tinha participado o Ministro. José 
Bonifócio retrucou-lhe, afirmando: 

g1 AAC,I. 3, led. 18761, p. 55. Sessão de 9 de julho de 1823. 
I AAC,t. 3, led. 18761, p. 58. Sessão de 9 de julho de 1823. 
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O SR. ANDRADA E SILVA - Não sei que a notícia da saúde de Sua 
Majestade entre na ordem das que se devem dar à Comissão; e a falar a 
verdade, nunca percebi bem que a comunicação era esta; por que para se 
dar parte do que diz o registro da entrada das embarcações, seria 
comunicar notícias que não são oficiais, o que nunca o governo deve fazer; 
o governo nunca se regula pelo que se diz em cartas particulares, ou referem 
passageiros ou mestres de embarcações. As únicas notícias que me persuado 
se deverão dar seriam as que pudessem ter relação com a estabilidade do 
Império, e destas ainda não houve nenhuma; logo que as haja Sua Majestade 
não deixará de as participar. Isto é o que me parece, pois, como já disse, eu 
não sei com certeza para que sirva esta Comissão. (1

) 

25. A PRISAO DE PEDRO DA SILVA PEDROSO, 
EX-GOVERNADOR DAS ARMAS DE PERNAMBUCO 

Ao requerimento de Pedro da Silva Pedroso, ex-Governador das Armas 
de Pernambuco, preso na fortaleza de Lages, no Rio de Janeiro, como implica
do na devassa mandada abrir em 30 de outubro, a Comissão de Legislação 
ofereceu um parecer para que fossem pedidas informações com urgência ao 
Governo, determinando-se sua remoção. O deputado Padre Henriques de 
Rezende pronunciou-se a favor da proposta, relatando as tentativas inúteis 
que fez para minorar-lhe os sofrimentos. 

José Bonifácio esclareceu: 
O SR. ANDRADA E SilVA -Sr. Presidente: Eu, compadecido da sorte 

deste desgraçado, procurei saber, não pela minha repartição, mas por 
pessoa capaz, se estava incomunicável, e respondeu-se-me que não. Não 
sei se a prisão é tão má como dizem; mas sei que os réus militares são 
mandados para lá, e se vão para ali é porque os cárceres se reputam 
melhores que a infame cadeia. Portanto se está ali é por humanidade, é para 
gozar de mais algum cômodo. É o que sei pela pessoa a quem perguntei por 
isto. (2) 

O deputado Manoel José de Souza França lembrou que a segregação 
dos presos, pelo Alvará de 5 de março de 1790, não podia ultrapassar mais 
de 5 dias. O deputado José da Silva Maia, por sua vez, alegou que pelo Decre
to do Imperador de 23 de maio de 1821 a prisão nestas condições era 
proibida, provocando nova intervenção de José Bonifácio: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Queira V. Exa. mandar ler o parecer da 
Comissão. (leu-se). A esta 2ÇJ parte do parecer é que eu me oponho, porque 
vamos ordenar uma cousa sem saber primeiro se é ela precisa. Nós não 
sabemos qual é a prisão em que ele está, nem como é tratado; ao menos eu 
não o sei, e creio que nenhum dos Senhores foi examiná-la com os seus 
próprios olhos, e se algum a examinou, não sei se a examinaria bem. 
Portanto, apoiando a JÇI parte do parecer, digo que se devem pedir informa
ções miúdas do estado da prisão, para deliberarmos o que for justo. (3) 

111 AAC, t. 3, led. 18761, p. 54. Sessão de 9 de julho de 1823. 
121 AAC, t. 3, led. 18761, p. 60. Sessão de 9 de julho de 1823. 
IJí AAC, t. 3, led. 18761, p. 61. Sessão de 9 de julho de 1823. 
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Antes da votação, que terminou por aprovar o parecer, ainda disse o 
Patriarca o seguinte: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu estimarei que ele seja aliviado: tenho 
piedade dele como preso e como desgraçado. (1) 

26. AS RENDAS DE APENAS UMA PROVINCIA 
SUSTENTAM A GUERRA DA INDEPENDINCIA 

De todos os lugares recebia a Assembléia petições, reclamações e 
sugestões sobre os mais variados assuntos, o que em última análise denota que 
era uma instituição profundamente popular. A tudo procurava dar remédio, 
sugerindo, recomendando, determinando. O Tenente-Coronel Inácio Pereira 
Duarte Carneiro escreveu à Constituinte, sobre os abundantes recursos 
econômicos do Espfrito Santo, falando inclusive da existência de minas de 
ouro. A Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes enviou ao 
plenário um parecer concluindo "que o oferecimento que o autor faz do seu 
préstimo seja recebido com agrado". Discutindo o parecer José Bonifácio afir
ma o que mais tarde seu colega de Constituinte, o deputado José de Rezende 
Costa, Contador do Erário Régio, viria a dizer sobre o fato da guerra da 
Independência ter sido sustentada apenas com os recursos da provfncia do Rio 
de Janeiro: 

O SR. ANDRADA E SILVA -O que este homem diz, o Governo bem o 
sabe; e até já se passaram ordens à Junta do Governo da Província para se 
proceder a exame nos lugares onde se diz haver ouro; mas não se pode 
entrar na extração porque estas cousas não se fazem sem grandes fundos, e 
0 Ministério não dispõe deles; além de que, estamos com as despesas de uma 
g~erra, e só pela atividade da repartição competente se tem feito o grande 
m~lagre de suprir a tudo com as rendas de uma só província; portanto o que 
ha aplica-se para o objeto capital da nossa defesa e segurança. Por ora de 
nada mais podemos cuidar. (2) 

27. REPRESÁLIAS CONTRA PORTUGAL 

As represálias determinadas por Portugal contra o Brasil, quando já 
havíamos ganho a guerra na Bahia, respondeu o Ministério brasileiro com a 
adoção das mesmas medidas, enviando mensagem à Assembléia para a im
posição de penas a todos os súditos inimigos da Independência. O projeto 
entrou em discussão no dia 10 de julho, portanto uma semana antes da demis
são dos Andradas do Ministério. 

Quatro deputados atacaram a proposição, provocando a defesa de José 
Bonifácio: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Nunca me capacitei que este projeto 
~erecesse tantas increpações tratando-se de bárbaro e despótico e de ofen
SIVO ao brio das províncias. 

111 Ibidem, sessão de 9 d . Ih d 1823 
121 AAC t 3 e 1" 0 e · 

· · · led. 18761, p. 47. Sessão de 9 de julho de 1823. 
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Parece-me que quem assim falo não entendeu o projeto, ao menos as 
rczões que tenho ouvido persuadem-me disto. Quem pode chamar bárbaro e 
:jespótico a um projeto que só tem por fim destruir as maquinações de 
·'or~ugol? 

Como se quer concluir que por ele damos o entender que desconfiamos 
das províncias? Nós não desconfiamos delas; reconhecemos o seu brio; mos 
;}Odem alucinar-se alguns espíritos, acreditando insinuacões pérfidas dos 
.-,os;os inimigos e é isto o que seque se quer prevenir. 

·} direito de represália ,-::: tão antigo como o mundo, e reconhecido po; 
·..: ' us noções; ora, ninguém duvida que os Cortes de Portugal, que tonto 

': ,, !'Jiminodo contra o Bro:;il, o querem destruir e arrasar, porque conhecem 
::: ,,7~possibilidode de o conquistar; e será despotismo e barbaridade 
ur:;curarmos os meios de baldo; os seus projetos, tJroticondo o que praticam 
.: -.!os as noções? 

Se é bárbaro defendermos o nosso país dos ataques dos inimigos, e 
usormos do c,Je nos convém para nossa segurança, nada há no mundo que 
não mereço esse título, julr0 pois o projeto urgente e que deve passar à 2ÇJ 
discussão. (1) 

28. MONTEPIO DOS MILITARES 

Na qualidade de relator da Comissão de Fazenda, Marfim Francisco, 
que ocupava a Pasta das Finanças, e era conhecido pelo rigorismo no 
emprego dos dinheiros públicos, leu o parecer contrário às pretensões da filha 
do Sargento-mor Ignácio José da Siqueira, que pleiteava o meio-soldo 
assegurado à sua mãe viúva. 

Embora fosse seu irmão o relator, isto não impediu que o Patriarca 
discordasse do parecer: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Não posso aprovar em toda a sua 
generalidade este parecer do Comissão. No Brasil nunca houve Montepio, e 
paro não deixar morrer de fome os viúvas e filhas dos Militares, mandou-se
lhes dar por morte de seus maridos metade dos seus soldos, e assim se tem 
suprido esta falto de Montepio. Se está feita a mercê de metade do soldo à 
viúva deste major reformado, pelos seus serviços, a questão reduz-se a saber 
se deve verificar-se na suplicante, filha do mesmo major a referida mercê de 
que suo mãe não chegara a gozar; e não sei que precisão haja de decre
tamento de serviços quando estes estão já reconhecidos, pela mercê conce
dida à viúva de quem os praticou. Se lhe falta aprovar algum ·preliminar 
necessário, não me oponho a que se exijo essa prova; mas o que eu julgo 
indispensável é o adiamento da discussão, até para se examinar o decreto. (2) 

111 AAC, I. 3, led. 18761, p. 67. Sessão de 10 de julho de 1823. 
121 AAC, I. 3, led. 18761, p. 74. Sessão de 11 de julho de 1823. 
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29. EMENDAS AO PROJETO DE ADMINISTRAÇAO PROVINCIAL 

O Patriarca acompanhou sempre, atentamente, o tramitação do projeto 
sobre administração provincial, ora discutindo-o, ora emendando-o. Nas ses
sões de 1 O e 14 de julho, quando se discutiu o matéria, apresentou mais três 
emendas. A primeira, sobre as reuniões dos Conselhos Provinciais: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Mandou igualmente à Mesa o seguinte 
aditamento: _ 

"Ficando sempre residentes na Capital dous Conselheiros. 
José Bonifácio de Andrada e Silva. (11 

(Foi apoiado) 

A segunda, sobre as atribuições e competência dos governos provinciais, 
onde se nota a sua preocupação com dois problemas sobre os quais escreveu 
- o colonização e o exploração mineral: 

O SR. ANDRADA E SILVA -:-Peço a palavra para ler um aditamento 
que julgo necessário fazer ao art. 13 que está em discussão. 

ADITAMENTO 
"Acrescentar ao n9 9:- e a colonização de estrangeiros. 
"Promover a laboração das minas e o estabelecimento de fábricas 

minerais nas províncias metalíferas. 
Andrada e Silva". (2) 

(Foi apoiado) 

A terceira, finalmente, sobre o competência financeira dos governos 
provinciais: 

O SR. ANDRADA E SILVA - pediu novamente a palavra e ofereceu 
esta segunda 

EMENDA 
"N9 14 do art. 13 - Determinar por fim as despesas extraordinárias, 

não sendo porém estas determinações postas em execução sem prévia 
aprovação do Imperador; e quanto às outras determinações do Conselho, 
serão obrigatórias enquanto não forem revogadas e se não opuserem às leis 
existentes. 

Andrada e Silva" (3) 

(Foi apoiada) 

111 AAC t 3 1 d 
l2l AAC. · 

3
• e · l8761, P. 64. Sessão de lO de ulho de 1823. 

l3l AAC. t. 
3

· led. 18761, p. 83. Sessão de 14 de ulho de 1823. 
·

1
· • led. 18761, p. 83. Sessão de 14 de lho de 1823. 
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30. AINDA A LEI MARCIAL 

Na Sessão de 14 de julho, quando se discutia o projeto de organização 
das administrações provinciais, o deputado Pedro de Araujo Lima propôs que 
se continuasse a discussão, em vez de se passar à segunda parte da ordem do 
dia, que devia ser dedicada à apreciação sobre o projeto de lei marcial, em 
vista das represálias portuguesas determinadas contra o Brasil. José Bonifácio 
se opôs à continuação da discussão, alegando: 

O SR. ANDRADA E SILVA- Eu oponho-me não só por estar dado para a 
Ordem do Dia o projeto da lei Marcial, mas porque sobre ele já tanto se tem 
falado que pouco mais restará do que decidir se passa ou não à 29 dis
cussão, e por isso o tempo que amda nos resta basta para concluirmos a J9, 
em que já estamos há duas sessões, propondo-se dúvidas no que é claro e 
não admite debate, e fazendo-se assim as discussões eternas. (1) 

31. A INDEPENDENCIA E OS PARTIDOS 

A questão do projeto instituindo a lei marcial, proposta pelo Ministério, 
adiada na sessão do dia 14, entrou em discussão no dia 15 de julho, dois dias 
portanto antes da demissão dos Andradas do Ministério. Antonio Carlos e o 
Visconde de São Leopoldo (José Feliciano Fernandes Pinheiro) apoiaram a 
medida. O Padre Venâncio Henriques de Rezende combateu-a, mas apresen
tou uma forma conciliatória, emendando o projeto. José Bonifácio, de quem 
provavelmente tinha partido a iniciativa, defendeu-a, no que é, talvez, o seu 
mais longo discurso na Constituinte: 

O SR. ANDRADA E SILVA- Sr. Presidente, ainda que falto de talentos de 
orador, levanto outra .vez a voz para combater as razões com que se tem 
contrariado a doutrina deste projeto. O amor que tenho à minha Pátria, o gri
to da minha consciência, e a honra de cidadão brasileiro, me instam para 
que defenda o projeto como útil, e fundado em princípios indubitáveis do di
reito, contra os que têm insinuado que em vez de bens produzirá males. A lei 
de represália é justa, e tão antiga como o mundo. Em todos os tempos, em to
das as nações se têm praticado represálias; talvez não haja uma só que não 
tenha feito uso desta medida. 

E seremos só nós injustos adotando por necessidade este recurso, de 
que lançamos mão para defesa e segurança da nossa liberdade, e no quai 
ainda a Comis5ão foi mais humana do que os legisladores portugueses? Eu 
creio Sr. Presidente que antes aviltaríamos a Nação se não empregássemos 
os meios que nos competem para sustentação dos seus direitos; e ela nos 
pediria contas de cada gota de sangue brasileiro que se derramasse por não 

I li AAC, t. 3 led. 18761, p. 84, Sessão de 14 de iulho de 1823. 
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termos tomado as cautelas convenientes, menoscabando o brio nacional. Eu 
não vejo que esta lei tenha por fim senão prevenir erros e crimes; ela adver
te os incautos para que não caiam nas ciladas dos que desejam a nossa ruí
na, e assusta os perversos com a certeza do castigo; mormente esses mal
vados de Portugal que só cogitam fazer-nos desgraçados, sem, por de
mentes, se lembrarem que tanto dependem deste país. E ainda há quem cha-
me a isto despotismo? • 

Se este projeto se fundasse em princípios despóticos, eu o rejeitaria sem 
hesitar: José Bonifácio nunca dobrou o joelho ao despotismo. Quando falo 
de malvados de Portugal, não compreendo todos os portugueses; eu não te
nho idéias tão acanhadas; brasileiro é para mim todo o homem que segue a 
nossa causa, todo o que jurou a nossa independência. No curto tempo do 
meu Ministério todo o homem de merecimento e de virtude, quer nascido no 
Brasil quer na Europa, foi por mim empregado, nunca me regulei por outros 
princípios. Mas, tornando à matéria, se são justos e admitidos geralmente os 
fundamentos da lei, se ela é nas circunstâncias atuais uma medida adequada, 
quem é que pode contrariá-la, quem pode denominá-la iníqua e bárbara? 

Eu creio que só pode desaprová-la a ignorância ou a maldade. Estou 
certo que neste reino ninguém de má fé envenena esta lei; os meus ilustres co
legas dizem, como eu, o que a sua consciência lhes dita; porém como se tem 
dito que esta medida pode desagradar, eu vou ver se descubro, de todos os 
partidos em que se acha dividido o Brasil, qual é o que pode levar a mal este 
projeto, e considerá-lo injusto. 

São duas as principais divisões, a saber - Não Separatistas e Separa
tistas. Os primeiros são os inimigos da independência, estes fanátkos, chama
dos vulgarmente pés de chumbo, que ainda suspiram pelas cebolas do Egito, 
e destes, escusado é tratar para este fim. Os segundos são os sectários da 
i~dependência do Brasil, e que querem que ele figure como nação livre. Po
rem estes Separatistas ainda se subdividem em quatro classes: 19, os que que
rem a separação, mas não a liberdade, pois preferem o antigo Governo, e 
são chamados corcundas; 29, os republicanos, a que chamarei prognósticos; 
estes não podem levar à paciência que o Brasil não quisesse por voto unâ
nime ser República, e preferisse a monarquia constitucional; este partido é 
hoje miserável e abandonado por todo homem sensato; 39, os monárquico
constitucionais, estes fitam suas vistas na felicidade do Estado; não querem 
d~mocracias nem despotismo; querem liberdade, mas liberdade bem enten
dida, e com estabilidade: este partido forma a maioria da nação; 49, os 
fe?eralistas, ou bispos sem papa, a que eu também chamarei os incompreensí
veis; estes que não querem ser monárquico-constitucionais, que não podem 
ser corcundas e que não querem ser republicanos de uma só república, que
rem um governo monstruoso; um centro de poder nominal, e cada província 
un;~ pequena república, para serem nelas chefes absolutos, corcundas des
poticos. 
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Posto isto, vejamos agora a qual destes partidos pode ser esta lei desa
gradável. Aos corcundas não porque esses querem tudo à exceção da união 
com Portugal, pelo espírito democrático que ali reina, e que eles não podem 
sofrer. Aos republicanos também não, porque o que eles querem é fazer do 
Império uma só república, mas não com Portugal. Será aos monárquico
constitucionais? Igualmente não; porque esses são verdadeiros amigos do 
Brasil. logo os que não gostam do projeto pertencem a 49 classe, aos do par
tido dos bispos sem papa, e para mim incompreensíveis; mas como este nú
mero é mui pequeno, segue-se que ele é agradável à maioria da nação, 
como justo e indispensável nas circunstâncias em que nos achamos. Posto isto 
julgo desnecessário combater argumentos, e voto a favor da lei. 

O SR. ALENCAR - A Assembléia presenciou que o nobre preopinante 
começou por dizer que combateria os argumentos oferecidos contra o pro
jeto; mas também acaba de ver que ele não atacou razões; dividiu a nação 
em partidos, e fez entrar naquele que lhe pareceu, a mim e aos outros que 
têm combatido o projeto. Eu requeiro que a Assembléia declare se é permi
tido neste lugar enunciar semelhante idéia. 

O SR. ANDRADA E SILVA- Eu disse que só podia contrariar-se a lei por 
maldade ou ignorância; mas não disse que o ilustre deputado pertencia a um 
dos partidos; por conseqüência caluniou-me, e eu o chamo à ordem (1

) 

32. AS COMISSOES MILITARES 

Combatendo o projeto que instituía a lei marcial, proposto pelo Mi
nistério, o deputado Cruz Gouveia atacou a criação de comissões militares, de 
caráter excepcional, apoiando-se nos comentários de Benjamin Constanf: 
"Todo o criação de tribunal extraordinário, diz o referido publicisto, todo o sus
pensão ou abreviação de fórmulas são atos inconstitucionais e puníveis. Sr. 
Presidente, os fórmulas dos processos ou são necessários ou não; se não são 
necessários podem dispensar-se em todos os processos e se são necessários, 
em nenhum se devem dispensar e muito menos no presente caso. Com semelhan
te lei obre-se, não digo uma porto, mos um abismo poro ruína do nosso pátrio". 

José Bonifácio mais uma vez ocupou a tribuna para defender o projeto: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Disse que não queria razões metaífisicas, 
mas sim a linguagem da experiência; pois eu digo que esta nos faz ver Marco 
Antônio, Maximiliano lsidoro, Robespierre e outros muitos, começando suas 
tiranias por pequenos abusos; a história de todos os tempos abona a minha 
opinião oposta ao estabelecimento de comissões e de tribunais extraordiná
rios, que se desviam das fórmulas que a lei prescreve. Eu quisera que os ilus
tres preopinantes, que são de parecer contrário, se lembrassem do pro
cedimento dos nossos vizinos americanos do norte e reparassem que regulan
do sempre as suas ações pela justiça, humanidade e moderação, ganharam 
com a prática destas virtudes a opinião geral e conseguiram estabelecer um 
admirável governo. Pedirei agora ao ilustre deputado, o Sr. Carneiro de 

li\ A A C. 1.3. led. 18761, p. 88·9. Sessão de 15 de julho de 1823. 
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Campos, que já explicou o seu célebre Jury, que me explique o que quer di
zer estar a sorte do Brasil ainda na urna dos destinos. Porventura terá de apa
recer entre nós algum Marco Silo ou outro semelhante tigre, sedento de san
gue, que deseje acabar de um só golpe o gênero humano! 

Sr. Presidente, deixemos de preocupações; o que quer todo o Bra
sil é a Constitução que lhe foi prometida; e é mais fácil, como diz M·r. De 
Pradt, arrancar-se uma estrela do firmamento do que o espírito constitucional 
uma vez plantado no coração do homem. O que eu acho indispensável para 
consolidar o sistema proclamado é a observância exata e constante do que 
ordena a justiça, e quem professa estes princípios não pode admitir os oitos 
artigos do projeto, contra os quais sempre votarei. (1) 

33. COMANDO CIVIL E MILITAR I'IAS PROVINCIAS 
O art. 16 do projeto sobre a organização dos governos provinciais, de 

autoria de Antônio Carlos, estipulava que as forças militares se subordinariam 
ao Comandante Militar da Província, o que contrariava a tradição colonial. 
Tal separação já fora determinada pelas Cortes de Lisboa, na organização 
das Juntas, depois da Revolução do Porto de 1820, e fora combatida por 
Antônio Cados, per criar uma dualidade de comandos, umtl divergi.•ncia entre 
as chefias civil e militar nas Províncias. Carneiro da Cunha, combatendo o pro
jeto e o dispositivo, afirmou, entre outras coisas: "Outros argumentos poderio 
produzir e até empregados pelo ilustre autor do projeto no Congresso de 
Portugal contra o que hoje defende; mos já no 2~ discussão me fiz cargo delas 
e não quero cansar esta Assembléia com escusados repetições." 
José Bonifácio deu pronta resposta: 

O SR. ANDRADA E SILVA- Apesar de ter expandido eloqüentemente o 
nobre Deputado as suas razões considero-as destituídas de fundamento. 

Eu não sei que discursos se fizeram nas Cortes de Lisboa, nem com eles 
me importa; tenho a honra de ser deputado na Assembléia do Brasil e como 
tal é que falo. 

. Admira-me, na verdade, que o ilustre preopinante tanto se assuste com a 
Independência do Comandante da Força Armada, depois das limitações que 
fez ao artigo o mesmo autor do projeto. Ele diz no princípio da sua emenda 
que o Governo da Força Armada da Província, de ]9 e 29 linhas, compete ao 
c?mandante militar e é independente do presidente e conselho: até aqui é a 
disposição geral; e esta tese é admitida em todas as nações; o regime da for
ça pertence a quem a comanda. 

Mas, como se isto não tivesse restrições seria origem de grandes males 
no Estado, na emenda se apontam as limitações necessárias. Como este po
der se tornaria formidável e perigoso se o chefe dispusesse dele a seu ar
bítrio com o pretexto de inimigos internos, ou de outro motivo muitas vezes su
posto, acautela-se o mal não lhe deixando a liberdade de dispor da força 

I li AAC, t. 3, led. 18761, p. 91-2. Sessão de 15de ju1hode 1823. 
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em tais casos sem requisição das autoridades c1v1s; e igualmente se lhe não 
permite que ele possa fazer marchar a 29 linha para fora dos limites da Pro
víncia. 

Do mesmo modo se declaram sujeitas ao presidente as ordenanças; e 
ele só pode fazer o recrutamento na forma da lei, quando dele se precisar. 

À vista destas assisadas prevenções, confesso que não concebo em que 
se funda o receio de tantos perigos na independência do chefe militar, nem 
como se pode ter tanto medo deste papão imaginário! Eu nenhum receio te
nho desses males que assustam o nobre preopinante e por isso voto pelo ar-
tigo assim emendado. _ 

Carneiro da Cunha, glosando o emprego da expressão "papão 
imaginário", retrucou-lhe: 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA- Eu também me não farei cargo de discur
sos alheios; mas nunca introduzirei nos que fizer tantas expressões impróprias 
e só empregadas para atacar o deputado que acabou de falar" ... 

José Bonifácio não de1xou sem resposta a insinuação: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Peço a palavra simplesmente para dizer que 
nem na mocidade nem na velhice soube nunca dizer chascos; mas como o no
bre Deputado me acusa de o ter atacado com sarcasmos, devo afirmar-lhe 
que não me lembro de que usasse deles: só se o ilustre preopinante, levado 
do seu patriotismo tomou por ataque pessoal o que eu fiz à sua opinião; mas 
disso não tenho que justificar-me porque todo o homem tem direito de atacar 
a opinião do outro. (1) 

34. DEMISSAO DO MINISTeRIO 
Os Anais da Sessão de 18 de ;ulho consignam que, nesta data, não fo

ram taquigrafados os trabalhos, sendo os registros, portanto, os da Ata. No 
início do expediente, o deputado José Joaquim Carneiro de Campos (futuro 
Visconde e Marquês de Caravelas) leu o expediente que lhe enviou o Ministro 
da Justiça (Caetano Pinto de Miranda Montenegro), participando haver o 
Imperador concedido a demissão que lhe pediram os ministros do Império e 
Estrangeiros (José Bonifácio) e da Fazenda (Marfim Francisco), sendo nomea
dos o futuro Marquês de Caravelas para a pasta do Império e Estrangeiros, e 
o Conselheiro Manoel Jacinto Nogueira da Gama, para o Ministério da Fa
zenda. 

Tratando.se da primeira substituição de Ministros depois de reunida a 
Assembléia, suscitou-se a dúvida sobre a aceitação desses cargos pelos deputa
dos constituintes, para o que o Presidente convidou "o Comissão de Consti
tuição o sair do solo poro formar o seu parecer sobre os nomeações". 

Registra a Ata dos trabalhos que 

O SR. ANDRADA E SILVA:- pediu ser dispensado de interpor o seu pa
recer sobre este negócio a que estava obrigado como membro da referida 
comissão. 

Não foi concedida a dispensa. (21 

111 AAC. 1. 3 led. 18761, p. 103. Sessão de 17 de julho de 1823. 
121 AAC, 1. 3 led. 18761, p. 109. Sessão de 17 de julho de 1823. 
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35. DEFESA DO MINIST~RIO, MEMORIA SOBRE AS 
UNIVERSIDADES E LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAODE. 

Durante o mês de julho, depois de suo demissão do Ministério, 0 Pa
triarca fez apenas mais três intervenções. 

Na primeira, no dia 22, quando o deputado Carneiro da Cunha recla
mou que se tratava de assunto alheio à Sessão, d;sse José Bonifácio 

O SR. ANDRADA E SILVA -Eu também quero que se conserve a ordem· 
m.a~ todo o deputado tem direito de mostrar a verdade dos fatos quando s~ 
ve Insultado neste augusto Senado, e atacada a sua reputação, ao mesmo 
tempo que todo o Rio de Janeiro sabe da maneira com que se portou o Minis
tério. (I) 

Neste mesmo dia apresentou um trabalho que está registrado da se
guinte maneira: 

. O SR. ANDRADA E SILVA ofereceu uma memória e regime das 
Universidades do Império. (2) 

Foi recebida com especial agrado; e ordenou-se que fosse remetida à 
Comissão de Instrução Pública para dar as competentes providências sobre a 
educação da sociedade. (3) 

No dia 26 requereu oito dias de licença para tratar da saúde: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Eu peço à Assembléia que me conceda oito 
di.as de licença, não só para adiantar alguns trabalhos, mas para cuidar de 
m1nha saúde.- Foram-lhe concedidos. I~) 

36. ACUSAÇlO DE CARNEIRO DA CUNHA 

Desfrutando da licença de oito dias para tratamento de saúde, que lhe 
fora concedida a 26 de julho, o Patriarca não compareceu à sessão do dia 7 I' 
de agosto. O deputado Francisco Gê Acaiaba de Montezuma (futuro Visconde 
de Jequitinhonha), que há poucos dias havia tomado posse como repre
sentante da Bahia, fez um discurso oferecendo à consideração da Assembléia 
o que tinha lido no Diário do Governo, n~' 24, de 29 de julho, alegando com
provar isto a inexistência de liberdade de imprensa. Tratava-se de uma Por
taria de 31 de dezembro de 1822, assinada por José Bonifácio, na qualidade 
de Ministro. Terminou apresentando uma Indicação para se pedir informações 
ao governo. 

Carneiro de Campos, Ministro do Império que substituiu José Bonifácio 
esclareceu tratar-se de expediente assinado por seu antecessor, mas negando 
que a designação de um funcionário para fazer a revisão da matéria impor
tasse em restrições à liberdade de imprensa. 

O deputado Montezuma requereu então que fosse .lida a Portaria, no 
que foi satisfeito pelo Secretário. Segundo consta dos Ana1s, o documento é do 
seguinte teor: 

111 AAC, t. 3, led. 18761, p. 128. Sessão de 22 de julho de 1823. 
121 Este trabalho do Patriarca, que não consto dos Anais, também não foi encontrado no Arquivo do Câmara, onde 
estão os documentos do Constituinte de 1823. A pesquiso foi feito com base no inventário preliminar, por gentileza 
do Seção Hislórico daquele órgão, à cujo direção deixamos registrado nosso agradecimento. 
131 AAC, t. 3, led. 18761, p. 129. Sessão de 22 de julho de 1823. 
141 AAC, t. 3, led. 18761, p. 155. Sessão de 26 de julhodel823. 
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"Convindo que o DIÁRIO DO GOVERNO que ora vai publicar-se nesta 
Corte se faça digno do governo e do público: manda S. M. o lmpera~~r, 

I Secretaria do Estado dos Negócios Estrangeiros encarregar ao ofiCial 
pe 

0 
· A' I s·1 d · -da mesma Secretaria, Luiz Moutinho L1ma vares e 1 va, a 1nspeçao e re-

lar revisão das matérias que tiverem cabimento na mesma folha, no que 
gu do · o bol'd d 

Ce derá com o devido zelo, e 1screta 1mparc1a 1 1 a e. 
pro 1822" "Paço, em 31 de Dezembro de o , 

1 José Bonifácio de Andrada e Silva ( l 

37. PREMIO À OBRA SOBRE EDUCAÇAO 

Na discussão do projeto que previa um prêmio pecuniário e uma con
cessão honorífica a quem apresentasse à Assembléia a melhor obra, trabalho 
ou memória sobre educação, José Bonifácio apresentou uma emenda deter
minando: 

O SR. ANDRADA E SILVA igualmente ofereceu a seguinte 

EMENDA 

"Será reputado, etc., que até ao fim do ano de 1824, etc. Além deste 
prêmio honorífico terá uma ajuda de custo de duzentos mil réis; não havendo 
porém obra que mereça completamente ambos estes prêmios, o çJUtor da 
obra imediata em merecimento será condecorado com a Ordem Imperial do 
Cruzeiro, sem mais ajuda de custo. 

ANDRADA E SILVA"- Foi apoiado. !2l 

Na sessão de 5 de agosto, discutiu-se o art. 39 do projeto, que deter
minava: "Não havendo concorrência, e aparecendo um só tratado, ainda 
assim verificar-se-á o prêmio determinado pelo § 1 1> se a Comissão o julgar 
digno de imprensa". 

José Bonifácio opôs-se ao dispositivo, argumentando: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Quando se julga do merecimento de qual
quer obra, ainda que apareçam dois ou três concorrentes, sempre se formo o 
juízo pelo ideal da perfeição com o qual se comparam as obras apresen
tadas, para se escolher a quem mais se aproxima a ele; nem sei que se tenha 
posto em programa algum de academia artigo semelhante. Se aparece uma 
só obro, e corresponde ao ideal de perfeição leva o prêmio, se não satisfaz 
em tudo, abraço-se o que se acha melhor e rejeita-se o que não se aprova; o 
mesmo fará a comissão quando se apresente um só tratado; examino-o, faz o 
seu relatório e oferece-o à consideração da Assembléia que se não achar 
nele a perfeição que se requer, nas coisas boas, conceder-lhe-á as honras 
da impressão. Isto é o que se pratica em todas as academias do mundo; nem 
há necessidade de tal artigo; são miudezas com que ninguém se cansa. (3) 

111 AAC. I. 4, led. 18761 0 p. 9. Sessão de 19 de agosto de 1823. 
121 AAC. t. 4, led. 18761, p. 21. Sessão de 4 de agosto de 1823. 
131 AAC, I. 4, led. 18761, p. 270 Sessão de 5 de agosto de 1823. 
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38. FISCALIZAÇAO DO DIÁRIO DO GOVERNO 

Os artigos publicados no Diário do Governo suscitavam vivas recla
mações de diversos deputados, que viam nas matérias divulgadas manifes
tações e sentimentos absolutistas. O deputado Nicolau Pereira de Campos Ver
gueiro apresentou na sessão de 4 de agosto Indicação para que só se per
mitisse nesse órgão, que se supunha propriedade do Governo, matéria oficial. 

José Bonifácio combateu a medida: 

O SR. ANDRADA E SilVA -A indicação do Sr. Vergueiro não pode ter 
lugar. A parte principal do DIÁRIO compõe-se de portarias e decretos do go
verno, e só para o completar entram outros artigos; ora, estes necessaria
mente são da escolha do redator ou dos donos da folha, porque têm direito 
de publicar o que lhes parecer num jornal que é seu. Se o governo fizesse as 
despesas da folha, então devia ter lugar o que lembra o nobre preopinante; 
mas como os oficiais da Secretaria são os que as fazem, ·podem escrever o 
que muito quiserem. Portanto não tem lugar a indicação porque não se 
pode ordenar semelhante limitação. (') 

39. A MISSAO PARLAMENTAR PORTUGUESA 

O Ministro da Marinha, Luiz da Cunha Moreira, enviou à Assembléia, no 
dia 8 de setembro, um ofício lido na sessão de 9 do mesmo mês do seguinte 
teor: "111m. e Exm. Sr. - De ordem de sua Maiestade o Imperador comunico a V. 
Exa. que ontem 7 do corrente, pela tarde, fundeou fora da barra desta capital 
o bergantim português Treze de Maio vindo de i_isboa à Ba_hia co':' bandeira 
parlamentar, trazendo a bordo o marechal de campo Lu1z Pau/mo de Oli
veira Pinto de França. e em data de ho;e, pelas nove horas da noite me parti
cipa o comandante d~ mesmo bergantim ter entrado o porto e fundeado entre 
as fortalezas por causa do tempo, pedindo água e mantimentos para 40 dias. 
O que V. Exa. levará ao conhecimento da Assembléia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império. . 

Deus guarde a V. Exa. Palácio do Rio de Jane~ro:, 8 de setembro de 
7823". 

Discutiram a matéria os deputados Carneiro da Cunha, Muniz Tavares e 
José Bonifácio: 

O SR. ANDRADA E SilVA -Tenho duas observações a fazer: ]<?que há 
4m_a lacuna neste ofício porque se diz que entrou a embarcação com ban
deira parlamentar, e que pediu mantimentos para 40 dias. Vir com aquela 
bandeira indica que vem tratar negócios, e pedir mantimentos indica que já 
tratou de alguma cousa; e todavia o ofício nada diz: 29 que o nobre preopi
nante não é órgão legítimo para participações do Governo a esta Assem
?léia, (apoiado, apoiado) era preciso que viesse o mesmo ministro quando 
1ulgasse ser melhor relatar de boca do que oficiar. 

I li AAC. t. 4. led. 18761, p. 23. Sessão de 4 de agosto de 1823 
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Além disto, Senhores, como particular acabo de receber cartas em que 
se me participa que se trata de negociar contra a nossa independência; por
tanto cumpre que esta Assembléia esteja com os olhos abertos, e que não 
perca um momento; porque as circunstâncias são críticas. 

Se o objeto é de segredo temos uma Comissão para negócios dessa na
tureza; enfim é preciso que saibamos tudo o que há sobre este negócio; a 
Nação está ameaçada dentro e fora; nada de demoras. (1) 

Discutiu-se, depois da intervenção do Patriarca, que resposta deveria ser 
dada à participação do Ministro. No debate, disse José Bonifácio: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu assento que se tratando de matéria que 
envolve a nossa honra, liberdade e independência, deve cada um participar 
à Assembléia o que souber; e como recebi na carta de um homem que se 
acha em uma das cortes estrangeiras algumas notícias interessantes é justo 
que as leia à Assembléia. Eu as vou traduzindo em vulgar. (2) 

Antônio Carlos, sob o protesto de Ferreira França, chamou o parlamen
tar enviado pelo governo português de "monstro" e "brasileiro renegado", 
retrucando a Ferreira França que o Marechal era indigno do nome de bra
sileiro. Martim Francisco interviu em favor de Antônio Carlos, propondo que a 
Assembléia se manifestasse ciente, aguardando novas informações sobre o ca
ráter da missão. O Patriarca manifestou-se de acordo, esclarecendo no en
tanto o que sabia a respeito: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu sou do parecer do último preopinante 
enquanto o oficiar-se ao Governo; mas sempre direi a respeito de Luiz Pau
lino que, apesar de eu gostar de usar de misericórdia com os homens, não 
posso fazê-lo com um traidor, reconhecido por tal há muito por seu pro
cedimento nas cortes inimigas. Permita-se-me também dizer que vir Luiz Pau
lino à Bahia e apresentar no Rio as cartas régias é causa que não entendo: 
aqui há motivo oculto que é preciso descobrir. 

Talvez vinha ele governar a Bahia, por se julgar o Madeira ainda empo
leirado; e como já o não estava, não é agora o homem nada. Ouvi também 
dizer que vinha para aqui esperar outros, mas não sei se isto é verdade; e o 
que sempre me admira é a generosidade com que apresenta ao Ministério as 
cartas régias que vinham para a Bahia. Sr. Presidente, nisto alguma causa há 
encoberta que não sabemos e devemos saber, pois até dos ilustres Depu
tados que falaram com o Ministro um fala unicamente da recepção do ofício 
e resposta, e o outro já acrescenta muitas mais circunstâncias. (3) 

111 AAC. t. 5. led. 18741, p. 47. Sessão de 9 de setembro de 1823. 
121 AAC, t. 5, led. 18741, p. 48. Sessão de 9 de setembro de 1823. 
131 AAC, t. 5, led. 18741, p. 49. Sessão de 9 de setelllbro de1823. 
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40. OFICIAIS DA SECRETARIA 

A Mesa da Assembléia apresentou, na sessão de 9 de setembro, parecer 
sobre o requerimento em que os oficiais da Secretaria da Assembléia pediam 
provimento efetivo, concluindo por sugerir que se aguardasse a votação do 
Regulamento geral das Secretarias de Estado, concedendo-se aos suplicantes, 
a título de ajuda de custo a importância de 50 mil réis mensais, pois há dois 
meses vinham trabalhando gratuitamente. José Bonifácio opinou: 

O SR. ANDRADA E SILVA- Como se tem admitido novos oficiais para as 
secretarias de Estado, creio que não há que esperar para que a Assembléia 
d.eixe de nomear os da sua; e por isso voto que fiquem já estes homens que 
tem estado a trabalhar, e dado provas suficientes da sua capacidade. (1) 

Vergueiro discordou, alegando que, se o governo assim procedia, estava 
fazendo-o ilegalmente, não sendo lícito à Assembléia incorrer na mesma ilega
lidade. José Bonifácio voltou a intervir: 

O SR. AN ORADA E SILVA - Eu não sei nem me compete saber se nas 
Secretarias de Estado há oficiais de mais ou de menos, mas o que sei é que 
~recisamos conhecer o estado delas para haver uma lei que as regule. Por 
ISSO não achava inconveniente em que estes homens fossem admitidos com 
uma ajuda de custo ou gratificação, a serem necessários para os trabalhos 
do expediente. É porém indispensável que se peçam ao Governo as noções 
precisas para se redigir uma lei sobre este projeto. Eu tenho a este respeito 
uma indicação que vou ler. 

INDICAÇÃO 
"Proponho que a Assembléia peça com urgência ao Ministério o estado 
atual das Secretarias de Estado com o número dos empregados efetivos, seus 
ordenados e emolumentos, e que sobre estes dados se faça um projeto de lei 
regulamentar sobre as mesmas secretarias.- José Bonifácio de Andrada." (2) 

41. AINDA A MISSAO DO PARLAMENTAR PORTUGUES 

Na sessão de 10 de setembro, o Ministro do Império e Estrangeiros en
viou ofício à Assembléia sobre a missão do Marechal Luiz Paulino de Oliveira 
Pinto da França, fazendo referências à troca de expedientes com o mesmo. 
Marfim Francisco pediu a leitura de todos os documentos. José Bonifácio secun
dou o irmão, dizendo: 

O SR. ANDRADA E SILVA . Eu também peço o mesmo; é necessário que 
nos inteiremos deste negócio que é de suma importância. (J) 

1 li A A C, t. 5, led. 187 41, p. 52 e 53. Sessão de 9 de setembro de 1823. 
121 AAC, t. 5, led. 18741, p. 53. Sessão de 9 de setembro de 1823. 
l31 AAC, f. 5, led. 18741, p. 55. Sessão de lO de setembro de 1823. 

-43-



42. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAODE 

No dia 11 de setembro, o deputado Jerônimo Martins Bastos comunicou 
encontrar-se enfermo, pedindo "15 ou 20 dias de licença". O Presidente pro
_pôs o requerimento de licença à discussão e o Patriarca indagou: 

O SR. ANDRADA E SILVA- O costume é concerder-se? 

Discutiu a matéria afirmando: 

O SR. ANDRADA E SILVA- Quem não vem por que está doente escusa 
de licença; esta pede-se para convalescer; enquanto dura a moléstia partici~ 
pa que está doente e não tem que pedir licença. (1) 

43. PETIÇOES PARTICULARES E DIVULGAÇAO 
DOS TRABALHOS DA ASSEMBL!IA 

Antônio Saturnino, "tenente do 21- batalhão de caça~ores dos libertos 
d'el Rei", requereu a admissão como fiel da balança do arsenal de marin~a ou 
do exército. Travou-se então o seguinte debate, de que participou José Boni
fácio: 

O SR. MONTESUMA - Eu desejara saber se ainda aqui temos alguma 
coisa pertencente a ei-Rei. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS- O corpo em que serve este ofidal tem 
o título de libertos de ei-Ref; assim como ainda há Sergipe d'EI-Rei e São 
João d'EI-Rei; são títulos que não se mudaram. 

O SR. MONTESUMA- Pois parecia-me que se deviam ter mudado. 
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS - Podiam estar já mudados; mos ainda o 

não estão; algum particular já o tem feito em seus apelidos, eu conheço um 
que se chamava fulano dos Reis, e hoje se chama fulano dos Imperiais. 

O SR. ANDRADA E SILVA- O rnelhor é fazer uma indicação. 
Afinal foi remetido o requerimento à Secretario para o dirigir à Comis

são de Petições (2) 

Discutiu-se, a seguir, o problema da publicação dos pareceres das Comis
sões, proposto por Vergueiro. O deputado Carneiro da Cunha procurou mos
trar que só teria cabimento a publicação de tal matéria, depois do pronun
ciamento da Assembléia. José Bonifácio interviu na discussão: 

O SR. ANDRADA E SILVA - O que disse o Sr. Carneiro da Cunha não 
, destrói a proposta do Sr. Vergueiro; também os projetos de lei e as emendas 
se imprimem, e depois se discutem e alteram segundo o juízo da Assembléia; 
portanto cir;da que o parc:::er possa se; reprovado não é isso inconveniente 
para a impressão. (3) 

111 A A C. t. 5. led. 187 41, p. 65. Sessão de 11 de setembro de 1823. 
121 AAC, t. 5, led. 18741, p. 66. Sessão de 11 de setembro de 1823. 
131 AAC. t. 5. led. 18741, p. 66. Sessão de 11 de setembro de 1823. 
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44. VIGENCIA, NO BRASIL, DAS LEIS PORTUGUESAS 

. A Assembléia ~iscutiu, no ~ia 11 de setembr?, uma questão de inegável 
mteresse e relev6nc1a para o pa1s: a tabela da legtslação portuguesa, inclusive 
a que tinha sido promulgada pelas Cortes portuguesas, que compor1c.. ~ -le
creto de confirmação das leis existentes. Resolveu-se que as leis incluídas nes .. J 

tabela não estariam sujeitas ao processo de discussão dos projetos de lei e, em 
seguida, que se poderia rejPitar parcialmente as leis incluídas na tabela, fi
cando, conseqüentemente, em vigor, a parte não rejeitada. Quando entrou em 
discussão o § 3~' da tabela, determinando que "os bacharéis formados em leis 
ou em Cânones", ficavam "habilitados para os lugares de magistratura, sem 
dependência de leitura", José Bonifácio pediu que fosse lida a lei, no que foi 
satisfeito. O relator da Comissão que propusera a tabela de leis, Carvalho e 
Me/o, fez um longo discurso fundamentando a inclusão do dispositivo na ta
bela. O Patriarca falou em seguida, dizendo: 

O Sr. ANDRADA E SILVA - Não era preciso que o ilustre relator do 
Com1ssão fizesse um tão longo discurso; eu pedi a leitura do decreto poro ter 
esclarecimentos sobre a suo doutrina; pedi-o para mostrar que ele não tem 
a~licação atualmente, porque as fnformoções não vêm nem podem vir de um 
remo estranQeiro; até apora mandavam-nas de Portugal, mos agora não os 
mandam, porque ·mudaram as circunstâncias. 

Todos os bacharéis que têm vindo e têm requerido lugares, Suo Majes
tade Imperial os tem acolhido e despachado; nem outra podia ser a prático. 

Além disto a lei está concebido em uma generalidade que não pode ter 
l~gar; porque hoje só os bacharéis brasileiros podem ser admitidos; os outros 
sao estrangeiros. À vista destas duas razões entendo que a lei não pode pas
sar. (1) 

O SR. ANDRADA E SILVA pediu novamente o palavra, e mandou para a 
Mesa a seguinte emenda 

"EMENDA 
"Proponho que se suprima da tabela o decreto de que se trato, e se fa

ço um novo segundo 0 emenda do Sr. Silvo Lisboa. 
José Bonifácio de Andrada." 
Foi apoiada. (2) 

45. A SAODE DO PATRIARCA 

José Bonifácio tinha requerido, no mês de julho, oito dias de licença para 
tratamento de saúde, que lhe foram concedidos. Em 11 de setembro voltou a 
requerer nova dispensa. 

O SR. ANDRADA E SILVA- Eu ontem pedi a palavra, e hoje torno a pedi
lo para expor um negócio que é todo meu e espero na bondade destes 

111 AAC. t. 5 led. 187 41, p. 70. Sessão de li de setembro de 1823. 
121 AAC, t. 5, led. 18741, p. 71. Sessão de li de setembro de 1823. 
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senhores queiram atender-me. O estado da minha saúde creio que é bem 
conhecido a esta assembléia; quando ela se abriu compareci quase morto, e 
tenho continuado enquanto as minhas forças me permitiam; agora torno 
segundo vez a recair, e sinto-me mui doente, nem creio que possa res
tabelecer-me no clima do Rio de Janeiro. 

Apelo pois para a bondade e justiça da mesma assembléia que nenhum 
interesse tem no ruína da minha saúde; e peço que me conceda dois ou três 
meses de licença para fazer uma viagem ao meu país e ver se me restabe
leço, e posso depois continuar com os trabalhos desta augusta assembléia. 
Se eu ficar melhor até o fim do mês não uso da licença; e farei por compa
recer se com efeito tomar novo vigor; mas peço a licença para me aproveitar 
de ir logo que veja que não melhoro. 

O trabalho desta Assembléia mais essencial já está feito, que era o 
projeto de Constituição, e eu por mim iá o aprovei todo, e cuido que pe
quenas mudanças se poderão fazer; alguma emenda de palavras, algum erro 
de redação, e para isso não faço falta; se algum ponto de mais circunstância 
se debater, também não faço falta, porque já disse aprovei tudo, e poro es
ses casos há nesta assembléia homens muito capazes. 

Peço licença por três meses por que como creio que esta assembléia se 
demorará mais, posso ainda chegar a tempo até de tratar do projeto; creio 
não me enganar nesse cálculo, porque se um projeto de lei com pequenos e 
poucos artigos leva semanas, quanto gastarão tantos artigos de Constituição! 
Isto há de levar muito tempo; e para o da revisão da Constituição é possível 
o eu estar aqui, e poderei fazer algum serviço, se é que os meus conhe
cimentos podem servir para alguma coisa; e quando não sirvam aprenderei e 
ficarei com isso mui satisfeito; mas agora preciso que me autorizem para po
der ir ao meu país se o meu estado de saúde o exigir; se me não for precisa a 
licença não me utilizo dela, e continuarei a vir mas quero em todo caso estar 
autorizado. 

O SR. FRANÇA - Eu entendo que o honrado membro deve dirigir o seu 
requerimento por escrito, porque pede três meses, e já é tempo considerável 
paro se dispensar nesta assembléia a cooperação das luzes de um seu 
deputado. Demais, talvez seja necessário que dê o seu parecer a ilustre 
comissão de poderes, e talvez esta diga que se deve chamar o respectivo su
plente para vir tomar assento na assembléia; enfim, bom é que faço o seu 
requerimento por escrito. 

O SR. ANDRADA E SILVA - Não senhor, eu peço já porque se não 
melhorar vou-me embora. 

O Sr. MAIA - Pois então se o ilustre deputado pede já, deve fazê-lo 
como manda o artigo do regimento, que é bem expresso. 

O SR. ANDRADA E SILVA- Já escrevi o que requeiro, e é o seguinte: 
''Pede o deputado José Bonifácio de Andrada três meses de licença 

poro ir fazer uma viagem à sua província a fim de restabelecer a sua saúde 
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com a mudança de ar; bem entendido que não usará desta licença caso de 
qu? !sicl até o fim do mês tenha fundadas esperanças de melhoramento de 
saude nesta corte." 

_Se for a melhor não vou; mas se em vez desse melhoramento for a pior, 
prec:1so ter na minha mão a licença que me autorize a partir para que hei de 
estar arruinando a minha saúde, e perdendo tempo sem ser útil à assembléia 
nem a mirn? Eu desejaria estar aqui para aumentar as minhas idéias, e faref 
to~o o possível para vir, uma vez que esteja capaz; mas a mínha saúde está 
mu,1_to arruinada e tanto que todo este mês passado não pude vir à assem
~le,a. Portanto, nem a assembléia ganha, nem eu em estar doente, quero cui-

ar do meu melhoramento com o que sempre se ganha alguma coisa, pois é 
quando posso servir com o pouco que sei. !'l 

46. TRAMITAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO 

No dia 7 7 de setemb~o foi lido pelo deputado Pedro de Araúio Uma, 
como relator da Comissão de Constituição, o parecer desse órgão sobre a 
forma de se discutir o proieto de Constituição, obra de Ant6nio Carlos. Pro
punha o parecer que houvesse apenas uma discussão, podendo cada depu
fado falar três vezes sobre cada artigo. Depois de aprovado o proiefo feria lu
gar a discussão da redação final. 

O parecer foi adiado nessa sessão e entrou na ordem do dia da sessão se
guinte, 12 de setembro. Anf6nio Carlos a ele se op6s, propondo que houvesse 
pelo menos duas discussões. 

José Bonifácio também se manifestou sobre o problema com o seguinte 
discurso: 

O SR. ANDRADA E SILVA -Quando eu pedi a palavra era para dizer o 
que disse o Sr. Antonio Carlos; e por isso pouco falarei. O ilustre preo
P~nante saindo, a meu ver, fora da ordem, tocou em objeto que não tem rela
çao com as discussões· mas como lhe foi permitido falar assim, farei também 
à mesma matéria algum'as reflexões. 

Disse o nol:::re deputado que é preciso esperar pela opinião de algumas 
províncias; e eu digo que não há mais razão de esperar pela opinião pública 
de algumas províncias, do que pela de todas; e sendo necessário este geral 
conhecimento de opiniões, é indispensável adiar a discussão do projeto, 
Porque muito tempo se há de gastar até que chegue o voto dos padres mes
tres, e do cura e outros senhores da roça. 

Na maior parte das províncias não há imprensas, e portanto será preciso 
esperar que cada câmara de tabaréus dê a sua informação, porque não te
mos outro meio de nos certificarmos da opinião das províncias. 

Ora, neste caso, digo eu, que era escusado sermos representantes da 
Nação; como tais devemos fazer o que entendermos e o que fizermos deve 

111 AAC. t. 5, led. 18741, p. 72-73. Sessão de I I de setembro de 1823. 
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ser executado; quando a Nação nos nomeou julgou-nos capazes de a repre
sentar, e de formarmos a sua Constituição; desempenhemos pois a nossa 
comissão segundo os poderes que nos deram, embora um ou outro não seja 
desta opinião. Passemos agora ao parecer da Comissão. 

Eu creio, Sr. Presidente, que não pode haver dúvida em aprová-lo; se 
nós de boa fé quisermos fazer a nossa obrigação, bem discutidas hão de fi
car as matérias da Constituição pelo método estabelecido no mesmo pa
recer. Eu sou pouco apaixonado de metafísicas, e por isso estou persuadido 
que a boa Constituição é aquela que o povo quer executar: donde concluo 
que para não ser a nossa papel borrado, como têm sido muitas da Europa, é 
preciso que seja apropriada ao País, e com analogia aos sentimentos e prin
cípios que se têm arraigado geralmente nos povos. 

Ora, o projeto cuido que está organizado segundo estas idéias e por 
conseqüência uma discussão e uma revisão dão tempo suficiente para ma
duro exame e prudente deliberação; muito mais sendo certo, pela vontade 
que têm os meus colegas de falar, que o debate de cada artigo há de levar 
muito tempo: o que será, bem se pode supor pelos adiamentos contínuos que 
têm havido em discussões de matérias as mais insignificantes. 

Demais, na revisão, segundo o parecer, pode falar-se sobre absurdos ou 
contradições; e esta palavra absurdo, tomada no sentido lato, dá vasto cam
po para debates, pois o que não é absurdo para mim é para outros; e portan
to deve considerar-se como 29 discussão, a revisão que se estabelece no pa
recer. Não há pois inconveniente algum em aprová-lo, porque não pode ha
ver fa!ta de consideração nas deliberações admitindo-se a faculdade de fa
lar três vezes na chamada discussão única, em que freqüentemente ficará 
adiada a matéria, como mostra a experiência da Assembléia, e haverá assim 
tempo de estudar a doutrina para falar na Sessão seguinte; e porque pode 
ainda cada qual na revisão declarar absurdo um artigo e debatê-lo de novo 
quando tenha alguma dúvida. 

Aprovo portanto o parecer porque dá tempo suficiente para se deli
berar com circunspeção e evita as demoras supérfluas a que nos levaria o 
Regimento, quando tanto precisamos de Constituição. (1

) 

47. ARRECADAÇAO DOS BENS DE DEFUNTOS E AUSENTES 
A Comissão de leis apresentou, na sessão de 12 de setembro, a redação 

do pro;eto sobre a arrecadação dos bens de defuntos e ausentes. Diversos 
deputados se manifestaram contra a redação adotada pela comissão, face às 
emendas de plenário, alegando-se, inclusive, que o art. 59 não tinha sido 
aprovado, embora constasse do trabalho da comissão. 

O SR. ANDRADA E Sll VA - O melhor é formar outro projeto, aprovei
tando o que está vencido, porque este é inteiramente manco e o seu mal não 
tem cura. (2) 

111 AAC, I. 5, led. 187 41, p. '!6-77. Sessão de 12 de setembro de 1823. 
121 AAC, t. 5, led. 18741, p. 81. Sessão de 12 de setembro de 1823. 
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48. NULIDADE DA SESSAO POR FALTA DA LEITURA DA ATA 
No mês de outubro José Bonifácio não ocupou a tribuna, ainda que esti- · 

vesse presente à maior parte das sessões. Nestas condições, não se beneficiou 
da licença pedida em 11 de setembro e só concedida em 10 de outubro. Sua 
p~imeira intervenção em novembro foi no dia 10, a dois dias, portanto, da 
d1ssolução, que se daria a 12. 

O incidente que daria ao Imperador o pretexto para a dissolução des
pótica da Assembléia, estava iá em curso. Na sessão de 6 foi lido o re
querimento em que David Pamplona pedia providências à Assembléia contra 
a agressão sofrida na véspera. Dois dias depois, na sessão de 8, a comissão de 
legislação apresentou o parecer em que concluía que "o suplicante deve recor
rer aos meios ordinários e prescritos nas leis". 

A 9 não houve sessão, e no dia seguinte deu-se início aos trabalhos, sem 
que tivesse sido lida a ata da sessão anterior, por não ter comparecido o se
cretário Caetano Maria Lopes Gama, que a redigira e a tinha em seu poder. 
~ouza França estranhou a falta de leitura e José Bonifácio fez sua primeira 
Intervenção desde setembro. 

O SR. ANDRADA E SilVA. Creio que se deve consultar a Assembléia 
porque, quanto a mim, está nulo o ato pela falta de leitura da ata. (1) ' 

49. A NOITE DA AGONIA 
A sessão do dia 10 fora muito agitada, admitindo-se o povo às galerias e 

ao plenário. A sessão foi bruscamente interrompida pelo Presidente (João 
Severiano Maciel da Costa) que no dia 11 se ;ustificou pela adoção da me
dida. 

No início dos trabalhos, Antônio Carlos propôs que a Assembléia se 
declarasse em sessão permanente. Enquanto se discutia a proposta, anunciou
se a chegada de um oficial militar que trazia um ofício do ministro do Império 
(Francisco Vilela Barbosa), com a recomendação de entregá-lo ao secretário 
da assembléia. Tratava-se do expediente em que o ministro, de ordem do Im
perador, dava contas da representação da tropa, pedindo providências con
tra "ofensas" que vinham recebendo alguns de seus integrantes. Resolveu-se 
que a matéria seria enviada a uma comissão especial, eleita pelo plenário, 
composta de Araúio Lima, Vergueiro, Felisberto Caldeira Brant, o Barão de 
Santo Amaro (José Egídio Alvares de Almeida) e José Bonifácio. 

As três horas da tarde leu-se o parecer em que a Comissão propunha que 
a Assembléia continuasse em sessão permanente e se solicitasse informações 
ao governo quanto aos fatos alegados na representação da tropa, o que foi 
aprovado. A resposta do Executivo chegou a uma hora da madrugada do dia 
12 e nela se acusava os ;ornais Sentinela da Praia Grande e O Tamoyo "atri
buindo-se na mesma representação aos Exmos. deputados Andrada Machado 
(Antônio Carlos), Ribeiro de Andrada (Marfim Francisco), e Andrada e Silva 
(José Bonifácio) a influência naquele, e a redação neste; o que muito custa a 
crer a S.M. Imperial; sendo a conseqüência de suas doutrinas produzir par
tidos incendiários, de que 0 governo não pode calcular a força que tem, e po
derão adquirir". 

Francisco Gê de Acaiaba Montezuma (futuro Visconde de Jequitinhonha) 
propôs que a resposta fosse remetida à mesma comissão especial. Disse então 

::-:---_ o Patriarca: 
111 

AAC. t. 6, led. 18741, p 224. Sessão de 10 de novembro de 1823. 
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O SR. ANDRADA E SILVA- No caso que se decida que vá à Comissão, 
desde já requeiro que se nomeie outro membro para ela, visto que eu sou 
designado como pertencente ao partido incendiário. (1) 

O Patriarca discutiu ainda a proposta de se mandar o expediente à 
comissão especial, dizendo: 

O SR. ANDRADA E SILVA - Eu não sei o que possa dizer a Comissão a 
este 2<? ofício, que é o mesmo que o 1<?. É para notar que quando se trata de 
partidos incendiários, se fale somente do Tamoio e Sentinela da Praia 
Grande, e que nada se diga do Correio, nem do Diário do Governo. Acaso 
poderá o Correio incendiar, e atacar como quiser? Qualquer de nós vê que 
se fala só naqueles porque atacaram o Ministério, e que é por isto que são 
incendiários; o que não sucede a respeito dos outros. Mas será isto próprio 
dum Governo sábio, e ficar-lhe-á bem dar uma resposta como esta, em que 
até se falta à civilidade? 

Diz o Governo que os oficiais da guarnição pedem satisfação dos in
sultos que se lhes tem feito; mas como é que se fala em geral de oficiais da 
guarnição, quando se sabe que apenas chegariam a 60 homens os que fo
ram? Acaso a oficialidade dos corpos desta cidade compõe-se de 60 ho
mens? Deixemos porém isto, e passemos adiante. 

Diz mais que o Tamoio é redigido por três deputados, entre os quais eu 
tenho a honra de ser nomeado, e portanto reputado incendiário; mas decla
rando eu, em 1<? lugar, que na pequena parte que me coube, só disse o que a 
minha consciência me ditou, pergunto como é que se faz uma acusação des
tas sem conhecimento de causa? Na verdade é este um caso que nenhum 
representante da Nação, e até· nenhum simples cidadão, poderá considerar 
com indiferença ...... 

Enfim o Governo a nada respondeu do que se lhe perguntou, e por isso 
não sei o que a Comissão há de dizer; mas vá, contanto que eu não vote, 
apesar de ser um dos Membros dela, como já requeri, visto que sou argüido, 
bem que falsamente; e veremos como encara este objeto, pois o que eu vejo 
é a capital em desordem, assustada a Assembléia, e proscrita a honra dos 
seus Membros: não sei mais nada. 

Quisera contudo que o Ministério de Sua Majestade me desse a razão 
de ter feito este grande espalhafato, que não vejo preciso para cousa 
alguma; e bom será que se reconheça aqui por verdade que a Assembléia 
não pode dar providências, sem que o Governo responda de outra forma, 
indicando as que se julgam precisas, porque é evidente que ela não há de as
sinar em cruz. 

Eis aqui o que tenho a dizer sobre o ofício; agora quanto à permanência 
da Sessão creio que não há que discutir; devemos estar aqui até que este 

111 AAC, t. 6, led. 18741, p. 236. Sessão de 11 de novembro de 1823. 
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ne ' · 
goc1o se termine, e acabem as desconfianças, recuperando a Capital a 

sua antiga segurança; se não obrarmos assim seremos fracos, incapazes de 
ser Deputados da generosa Nação brasileira. (1) 

Nesta mesma sessão se resolveu convocar o ministro que oficiara à Assem
?léia, para vir dar explicações pessoalmente, o que foi feito. Ao retirar-se, já 
as 1 1 horas da manhã do dia 7 2, discutiu-se a conveniência de voltar a ma
féria à comissão especial, à vista dos esclarecimentos do titular da pasta do 
Império. Antônio Carlos manifestou-se favorável à ida da proposição ao ór
gão designado pelo plenário, falando em seguida o Patriarca. 

O SR. ANDRADA E SilVA. Também sou do mesmo voto; estou capaci
tado que sempre haverá mais dados do que havia pelos ofícios, que nada 
eram; e poderá a Comissão firmar melhor o seu parecer ampliando-o ou 
reformando-o; por conseqüência voto que vá à Comissão. (2) 

No decurso da discussão; propôs o futuro Visconde de Jequitinhonha 
(Francisco Gê Acaiaba de Montezuma), que fosse convocado o Ministro da 
Guerra. O Patriarca fez então seu último discurso perante a Assembléia que 
criara. Não assistiu, segundo Vasconcellos Drummond, ao ato da dissolução, 
T;JOis tinha se retirado pouco antes, a fim de se refazer da longa vigília. Por 
Isso, não foi preso com os irmãos, na saída do prédio da Cadeia Velha. A sua 
última intervenção, embora não tenha o arrebatamento característico dos 
discursos de Antônio Carlos, é uma peça de grande sobranceria e dignidade. 
Poucas horas mais tarde, definiria essa data dizendo ao general Morais que o 
conduzia preso, "Hoje é o dia dos moleques". 

t O SR. ANDRA[)A f SILVA . Eu não me oponho a que se chame o Minis-
ro da Guerra; mas ao mesmo tempo não espero que por esse canal tenha

mos m,elhores informações. O Ministro do Império disse que nada sabia por
~~~ so .tinha, um dia de Ministério,, ora, o da Guerra .. t?m~ém entrou ontem e 
e~ d1sto e um homem octogenario, e por consequenc1a menos lembrança 

~ra do que se tem passado, o que sucede é incomodarmo-lo e_ ficarmos no 
.esmo. Os fatos estão claros por sua natureza, e em nada nos sao ocultas as 

VIstas do Governo, o mais que poderíamos saber dele era se ontem se passou 
Ordem para se reunirem os corpos que marcharam, porém isto mesmo interes-
sa po I' f · · ' . uco, porque basta saber que eles para a oram, po1s n1nguem me ca-
Pacitará que estas tropas foram para S. Cristovão sem ordem, então estava 
tudo Perdido. Deus nos livre disso. Por conseqüência não me importa que se 
chame, como nada tenho que esperar dele, venha ou não, para mim é o mes
mo. (3) 

iliA-
121 A~C. 1

· 6. led. 18741, p. 236-7. Sessão de 11 de novembro de 1823. 
131 A C. 1

· 6, led. 18741. p. 243. Sessão de 11 de novembro de 1823. 
AC. t. 6. led. 18741. p. 246. Sessão de 11 de novembro de 1823. 
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JOSe BONIFÁCIO, 
DEPUTADO E TUTOR 





. . Voltando do exílio que lhe foi imposto depois da dissolução da Cons
~tu~~te, em 1823, José Bonifácio foi eleito suplente da representação da 

a la. Em 1830 se iniciou a 29 legislatura, que duraria até 1833. O Patriarca 
tom~u- posse, falando pela primeira vez no recinto de onde tinha saído para 
a Pnsao e o exílio, em 23 de junho de 1831. 

. A Revolução de 7 de abril já tinha produzido os seus efeitos. Ao 
abdicar, D. Pedro I nomeou José Bonifácio tutor de seus filhos. Feita a 
c~m~nicação à Assembléia, os sentimentos exaltados do partido revolu
~~on.ario interpretaram a Constituição negando ao Imperador abdicante o 

lrelto de nomear o Tutor, uma vez que o dispositivo Constitucional, segundo 
a doutrina vitoriosa só concedia essa faculdade em caso de morte. Como a 
~esi.g~ação não tinha sido feita por disposição testamentária, a Assembléia 

ec
1
d1u que a nomeação era nula, no que se referia ao Imperador menor. 

d Embora tivesse sido encontrada uma solução conciliatória, qual seja a 
e fazer a Assembléia a designação do Patriarca, este se incompatibilizou 

com as hastes revolucionárias do Seté de Abril na Câmara, desde o momento 
em que publicou o Manifesto protestando contra a decisão da Assembléia. 

Tutor e deputado participou dos debates parlamentares em 1831, mais 
~a. qualidade de Tuto; do que na de Deputado. Nem por isso, no entanto, 

elxou de abordar assuntos de relevância mostrando-se atento às principais 
quest.ões e informado da vida pública. Nesta fase fala do provimento das 
c~delras de Economia Política e Agricultura. Aborda ainda uma vez a ques
tao. dos Índios não civilizados, trata da agricultura extensiva, aborda a políti
ca Internacional e discursa sobre matéria financeira. 
. . Mas inegavelmente já não é o mesmo homem combativo, autoritário e in

~1s!~0 de 1823 que acumulara os cargos de deputado, Presidente da Assem
leia, Ministro e Conselheiro de Estado. Em sua primeira intervenção, depois 

da volta do exílio, começa mesmo se confessando "velho e cansado". 
Depois disso virão os ataques, os apodos e as injúrias. Ele, que em 1823 

fora acusado de ultranacionalista por querer impor represálias aos portu
~uese~ que combatiam a Independência, era agora chamado de chefe e 
an~e~ra sob a qual se abrigava o Partido Regressista. O processo de sua 

destituição da Tutoria que se inicia com uma tentativa em 1832 e se consuma 
em 1834 é um testem~nho eloqüente de alheamento e conformismo. Já não 
Protesta. Chamam-no de inepto e incapaz. Poucos são os que se levantam 
Pa~a lembrar que se falava do Patriarca. Mas, no meio das acusações nin
guem lhe ousa atacar a probidade. louvam-lhe a inteireza do caráter e até 
mesmo os mais acérrimos adversários reconhecem-lhe a pureza das in
ten?õ~s. Era um homem de quem se podia discordar, mas cuja grandeza nin
Quem !amais pôs em dúvida. (1) 

~ 111 
Para o p · · - ·f • · d T · 'd b d't d I S d fed 1 rocesso de dest1tu1çao e o afastamento de José Bon1 ac1o a utorra, v1 e a o ra e 1 a a pe o ena o 
era· 0 Parlamento e a Evaluçõo Nacional, vol. 3, Toma I. 
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1 • PRIMEIRO DISCURSO NA CAMARA, 
APOS A VOLTA DO EXILIO 

O SR. ANDRADA E SILVA levantando-se para opor-se ao projeto, pediu 
vênia para fazer antes uma pequena digressão. 

Quem diria, Sr. Presidente (exclamou o ilustre oradorl, que eu, velho e 
cansado, teria ainda a satisfação de entrar neste recinto, e de assentar-me 
neste mesmo banco donde fora preso e deportado sem crime algum, quando 
colaborava para a fatura da constituição que o Brasil só tinha direit.o de 
fazer! Velho e cansado, eu teria bastante motivo para me escusar da honra 
que se me não qui~ fazer, se não fosse também movido pela gratidão para 
com a briosa província da Bahia, que duas vezes lutou contra as cabalas 
promovidas a impedir que eu pudesse aqui levantar a voz a prol da pátria. 
Foi esta a única consolação que me deu novas forças capazes de desen
ferrujar o próprio espírito acabrunhado de tantas calúnias e perseguições. 

O nobre orador prosseguiu fazendo ver que os sentimentos de gratidão 
que dentro em sua alma alimentava, não eram filhos do momento, mas que no 
seu próprio desterro em Bordeaux os significara em versos que repet1u. E pas
sando depois a falar sobre o projeto em discussão, expendeu as razões em 
que fundava o seu voto contra o projeto. (11 

2. DISCUSSAO DO PROJETO SOBRE A APOSENTADORIA E 
REFORMA DOS FUNCIONARIOS E OFICIAIS 

CONSIDERADOS HOSTIS A CAUSA DO BRASIL 

O SR. ANDRADA E SILVA pelo que foi possível ouvir do seu discurso, 
pareceu opor-se ao projeto com as seguintes razões: ]9, por ser informe e 
injusto; 29, porque tendo a revolução chegado ao seu zênite, e indo na 
decadência, não lhe pareciam necessárias medidas violentas; 39, porque o 
projeto era uma suspensão de garantias, concedia um poder ditatorial e ten
dia a estabelecer uma nova jurisprudência de suspeitas; 49, porque no caso 
de temer-se que os magistrados não tivessem o amor de justiça e energia 
necessárias para castigar os funcionários públicos criminosos, era preferível 
criar um júri que os sentenciasse. 

Fez muitas reflexões mais, e concluiu pedindo que os ilustres autores do 
projeto o retirassem para lhe darem nova reformo, e verem se podia depois 
merecer a aprovação da Câmara. 

Concluiu com a observação de que, tendo-se deitado barro na roda no 
dia 7 de Abril, saíra um moringue, quando ele esperava um rico vaso. (21 

111 ACD,I. I, 1878,p.I75.Sessãode23dejunhode 1831. 
121 ACD, I. I, 1878, p. 181. Sessão de 25 de junho de 1831. 
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3. RESPOSTA A EVARISTO DA VEIGA 

Na discussão do projeto sobre aposentadoria e reforma dos funcionários 
e militares considerados hostis à causa do Brasil, Evaristo da Veiga aludiu a 
deportações feitas durante o período em que José Bonifácio ocupou· 0 
Ministério. O Patriarca contestou o orador. 

O SR. ANDRADA E SILVA explicou que em 1822 não se fizera de-
portação violenta de alguém, e que os indivíduos que saíram requereram 
.s~u~ P,assaportes, foram para onde lhes conveio, e voltaram ainda durante o 
mlnJsterio dele orador; que haviam feito isto poro salvarem suas vidas, por ha
ver-se levantado contra eles uma revolução ou desordem. 

Concluiu que não só o alegado não era exato, mas até as circunstâncias 
eram diferentes, porque não havia ainda constituição. !Apoiados). (1) 

4. O PATRIARCA COMO TUTOR DE D. PEDRO 11 

4·1) Comunicação do Senado sobre o juramento do Tutor 

S Do secretário do Senado remetendo a cópia do juramento que prestou 
~o enado o Exmo. Sr. José Bonifácio de Andrada e Silva, como tutor nomea-

0 pela Assembléia Geral ao Imperador menor o Sr. D. Pedro 11, e as suas 
augustas irmãs- Ao Arquivo. (2) 

4·2) Dotação do Imperador 

O SR. ANDRADA E SILVA depois de ler o art. 107 da constituição. "A 
?ssembléia geral logo que 0 imperador suceder no império, lhe assinará e a 
Imperatriz sua augusta esposa uma dotação correspondente ao decoro de 
sua alta dignidade"; disse que 0 artigo do orçamento que marcava 100:000$, 
~ara a dotação do Sr. D. Pedro 11 era ou anticonstitucional, ou irrisório; e por 
:~to se propunha a oferecer-lhe uma emenda: que dizendo o artigo citado 

ogo que o imperador suceder no império" se via forçado a perguntar se o 
aug~sto menino não era nosso imperador, tanto por sucessão como por acla
maçao; e sendo assim se a assembléia não tinha obrigação de lhe assinar 
uma dotação por uma lei particular e não por uma lei anual, qual a do or
ça~ento; que de mais no artigo do projeto se dizia "inclusive o tutor e mes-
tre q d d bl '· - · h uan o o nobre orador se persuadia, e que a assem e1a nao t1n a 
~utoridade para desta forma alterar a constituição, a qual dizia no art. 110 

Os mestres dos príncipes serão da escolha, e nomeação do imperador e a 
assembléia lhes designará os ordenados, que deverão ser pagos pelo tesou
ro nacional"; seguindo-se daqui que não podiam incluir-se na dotação as 
Parcelas designadas para pagamento dos mestres. 

iiiA'cõt 121 ACo' 1·8
1
3
•
1
1876, p. 193. Sessão de 27 de junho de 1831. 

' . I. 2, p. 51; RJ, 1878. Sessão de 20 de o~osto de 18". 
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Passando a fazer o cálculo do que venceria o tutor, se ele quisesse rece
ber o subsídio por lei determinado, o qual tinha a ser 4:800$ se lhe acres
cesse o pagamento dos mestres, o qual na lei do orçamento do ano passado 
importou em 8:300$, mostro que vinham a ficar pouco mais ou menos 86:900$, 
dotação que não era correspondente ao decoro de tão alta dignidade, e 
que era perfeitamente ilusória, como se podia ver melhor pelas contas que 
existiam no fesouro com toda a especificação necessária das quais se via 
que apesar de terem-se já diminuído muito os gastos, e de haver-se despe
dido muita gente do serviço da casa imperial e despesa mensal andava por 
14, 15, 16:000$ e às vezes mais. 

Concluiu dizendo que não recorria à generosidade da câmara, mas só 
queria que a constituição fosse executada, suprimindo-se o§ 1<? do projeto 
n<? 190 como anticonstitucional e ilusório. (1) 

4.3) Administração do Coso Imperial 

O SR. ANDRADA E SILVA proferiu algumas palavras sobre a impossibi
lidade de formar um plano para a administração da casa imperial no curto 
espaço que tem passado depois que entrou para a tutoria. (2) 

4.4) Plano econômico da Caso Imperial 

O SR. ANDRADA E SILVA declarou que o tutor do Imperador menor não 
tinha obrigação de apresentar o plano económico do tratOmento do augusto 
pupilo, de que se fazia depender a fixação da dotação, porque a lei da 
dotação não o obrigava a isso, mas que, não tendo dúvida em o dar, ele, ora
dor, não pudera ainda fazê-lo em tão pouco tempo, quando apenas começa
va a fazer-se o inventário. 

Apontou algumas despesas que eram indispensáveis, e concluiu CÍt>

clarando que não requeria para si, pois se contentaria com a honra de ter 
educado um Imperador digno da Nação brasileira. (3) 

4.5) Ainda o dotação do Imperador 

O SR. AN ORADA E SILVA disse que, havendo sido o assunto da dotação 
esquecido, abandonado e postergado, durante o espa'ço de 5 meses até 
agora, não insistiria sobre a execução do art. 107 da Constituição; visto que 
para muita gente a Constituição do Império era papel borrador, e, para ou
tros, o Imperador era uma idealidade platónica; mas queria mostrar quanto 
era indecoroso à Nação brasileira que um Imperador de sua escolha, por vo
to unânime do Brasil, tivesse carência das cousas mais indispensáveis, como 

lll ACD. 1831, I. 2, p. 73. RJ, 1878. Sessão de 29 de agosto de 1831. 
121 ACD, 1831, t. 2, p. 75. RJ, 1878. Sessão de 29 de agosto de 1831. 
131 ACD, 1831, t. 2, p. 110; RJ, 1878. Sessão de 19 de setembro de 1831. 
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infalivelmente aconteceria, dando-se-lhe 100:000$ em moeda papel, que, 
reduzidos o moeda forte, produziriam um terço desta somo ou menos. Não 
querendo opresentor exemplos dos riquíssimos lords ingleses, muitos dos 
quais tinham de 100,000 a 500,000 libras esterlinas de renda, contentava-se 
em_ referir que o Duque de Alafões em Portugal recebia maior renda, do que 
tena o imperador do Brasil, no coso de passar esta dotação de 100:000$000. 

. Expôs vários dificuldades que haviam ocorrido a respeito dos folhas men
sars ~o despesa da Casa imperial, por certas dúvidas que se ofereceram 
depors do sua entrada na tutoria; e que as despesas deviam necessariamente 
montar a muito, atenta a falta de tudo, como de roupa etc. etc., não renden
do, a~tes fazendo-se gastos com a fazenda de Santo Cruz e com a quinta de 
S. Crrstovão, pela má administração e desmazelo com que haviam sido tra
tadas. 

Tornou a lembrar à Câmara que não pedia cousa alguma para si, haven
do renunciado, como de novo renunciava ao subsídio que a lei havia fixado 
P_ara ,0 pessoa que exercesse o cargo de tutor; assim como desejava renun
c_ra_r •0 administraçã'o da casa imperial etc.; reservando para si unicamente a 
vrgrlanc~a sobre a pessoa do Imperador menor e o cuidado a respeito co sua 
educaçao, por se lisongear de que poderia contribuir para que ele viesse a 
ser homem virtuoso e instruído, bom cidadão, e finalmente o exemplar das tes
tas coroadas, que era 0 único alvo dos mais ardentes desejos dele orador 
!Apoiados). (') 

4-6) Ordenados dos Mestres do Imperador 

O SR. ANDRADA E SILVA respondeu que os mestres gerais e os seus 
ordenados eram os seguintes: 

• o ••••• o. o o. o •••••••••••• o 
de Francês e Geografia 
deM' · usrca ................ . 
de Ler e Esc;e·v~·r." q~~ ~~~ ~~- f·r~d~." ~ q·u~Í se retirou ........ . 
de Desenho de Dança . . ...................................... . 

• o •• o •••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••••• 

400$000; 
400$000; 
400$000; 
420$000; 
900$000 . 

d Os. q~ais, mestres gerais, isto é, do Imperador e de suas august_as irmãs 
_ovam lrçoo 3 dias por semana· que antes dele orador entrar na tutorra, essas 

lrç- ' d d d _oes se verificavam nos quartos do Imperador menor e e co a uma as 
~rr~cesas; mas que depois de encarregar-se da tutoria tinha feito com que as 
l~çoes se dessem em comum 0 fim de se aplicarem melhor; que o Imperador 
trnha um só mestre particular de Língua Inglesa. 12) 

~ 
121 ~~g. Ir 83 r. t. 2. p. r 20. RJ. I 878. Sessão de 5 de setembro de I 83 r. 

· 83r. t. 2, p. r20. RJ, r878. Sessão de 20 de setembro de 1831. 
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4.7) Imperador, idealidade platônica 

O SR. ANDRADA E SILVA explicou ter dito que muita gente no Brasil ti
nha o Imperador por uma idealidade platônica, o que de maneira algurna se 
referia à câmara dos Srs. deputados; provando-se que existia semelhante 
gente mesmo pelo que o Sr. Xavier de Carvalho acabava de representar 
acerca dos anarquistas. 

Enquanto a dotação continuou a mostrar que 100:000$ em moeda fraca 
não podiam chegar para as despesas da Casa Imperial. (1) 

5. A AMEAÇA DE COLERA-MORBUS 

O SR. ANDRADA E SILVA depois de hayer referido aos terríveis estragos 
que ia produzindo a cholera-morbus, o qual tendo principiado na Ásia pas
sara à Rússia e dai para a Polônia, de onde tinha progredido a devastar 
diferentes países do norte da Europa, achando-se ultimamente em 
Hamburgo, do qual porto se receiava que se comunicasse à Inglaterra, em ra
zão do muito comércio que havia entre os dois países, apesar das pre
cauções tomadas para previnir o contágio, disse: que por este motivo sendo 
sabida a continuada correspondência em que estávamos também com a Grã
Bretanha e portos do norte da Europa, oferecia umo indicação para que se 
encarregasse à comissão de saúde pública o apresentar um plano para pre
venir a entrada de semelhante flagelo. 

Foi apoiada e vencida a urgência. (2) 

6. OBRAS PUBLICAS, CADEIRAS DE ECONOMIA 
POLITICA E AGRICULTURA. 

CATEQUESE DOS INDIOS 

O SR. ANDRADA E SILVA propôs-se a falar sobre o aumento da presta
ção para obras públicas; sobre o estabelecimento das cadeiras de Economia 
Política e de Agricultura e acerca da catequese dos índios. 

Enquanto a primeira declarou-se pelo aumento da consignação, por nãc 
haver nada mais desagradável para uma província que por um lado apresen· 
tava sobras consideráveis e por outro tinha grande necessidade desta! 
obras, do que ver que se lhe faltava com o socorro para elas, como tinhc 
sucedido na Bahia, estando a Sé em um estado deplorável pela ruína que 
ameaçava, de onde concluiu ser um dever de justiça elevar a quota de 40 c 
70 ou 80:000$, como podiam melhor informar os Srs. deputados daquela pro· 
víncia a quem se referia. 

fll ACD. 1831. t. 2. p. 124, RJ. 1878. Sessão de 5 de setembro de 1831. 
121 ACD. 1831, t. 2. p. 127. RJ. 1878. Sessão de 6 de setembro de 1831. 
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, Não concordou em que se encarregasse ao Conselho Provincial o pro
por a cadeira de Economia Política pelo princípio de que não dev1a guardar
s_e Para depois o que podia fazer, se já sendo a cadeira de Economia Polí
~ca_ de primeira necessidade em um país constitucional. Quanto à cadeira de 

gncultura, atenta a pequena prestação de 800$, qur.; para ela se pedia 
en

1
tendeu que não poderia chegar para fazer-se outro estabelecimento para 

cu tura se não alguma pequena chácara, quando era preciso que se 
anexasse à cadeira um grande estabelecimento para fazer e}(periências, sem 
0 

que não poderia a dita cadeira preencher o seu fim. . 

f 1 Fez várias reflexões sobre o mau estado da agricultura no nosso País por 0 
ta da aplicação necessária para obter os conhecimentos que ela exigia. 

Quanto à catequese, entendeu ser necessário fazer uma lei orgânica 
para chamar os índios à civilização e melhorar sua desgraçada sorte. (1) 

7
• AGRICULTURA EXTENSIVA EMAO-DE-OBRA ESCRAVA 

d 
0 

SR. ANDRADA E SILVA aprovou que os lavradores fossem aliviados 
~;pesados impostos que pagavam, mas queria que se tratasse de fazer com 

q 
0 

lavrador soubesse cultivar melhor as suas terras, ao que não se opunha 0 e~emplo citado dos Estados Unidos, onde havia por assim dizer duas 
naç~es diferentes, sendo uma delas ainda muito pouco adiantada na civili
zaçao, 0 qual deitava abaixo matos que não sabia aproveitar, enquanto 
ohutra tirava vantagem destes matos vendia-os a outros agricultores que vi-
n am t b ' 

es 0 elecer-se e seguiam o mesmo sistema. 

Disse mais que deixar abaixo e queimar as nossas preciosas madeiras pa
;a abrir uma çova e deitar-lhe dentro um grão de feijão ou de milho era cul
du~a de negro da Angola, e que podiam bem comparar-se às tribos errantes 

s_ d_esertos de Saara e da Arábia, aqueles lavradores que mudavam de 
hos~çao logo que a terra começava a não produzir tanto como quando 
. aviam principiado a plantá-la: que o lavrador devia saber contentar-se com 
Interesse razoável do seu dinheiro, não sendo necessário que o Brasil tivesse 
engenhos de muitos escravos pois a Índia produzia muito açúcar e não tinha 
~scravos; que a Cochinchina' exportava muito, tendo a proporção menor de 
rabalhadores, e isto porque sabiam tirar partido dos seus terrenos e os 

aproveitavam tendo nos mesmos exemplos de casa, pois homens havia que 
com cem escravos faziam mais do que outros com mil. 

Referiu então a várias experiências sobre a qualidade produtora de 
~=/tos terr~nos, a qual dependia da sua maior ou menor elevação, ou de 
~ ma1s próximas da água ou menos, conforme a natureza dos frutos. (2) 

IIIAco 
121 A co' 1831. t. 2. p. 129; R.J, 1876. Sessão de 6 de setembro de 1831. 

• 1831, t. 2. p. 130. R.J. 1878. Sessão de 6 de setembro de 1831. 
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8. REFORMAS DA CONSTITUIÇlO 

O SR. ANDRADA E SILVA representou que esta matéria era a de maior 
ponderação de que se tinha tratado; pois dela dependia a nossa felicidade 
ou infelicidade futura, como todos assentariam, não sendo portanto neces
sário provar a exatidão de tal asserção: que ele acreditava não haver quem 
duvidasse do voto geral, segundo parecia, a favor da reforma da Constitui
ção. 

Depois de algumas palavras que não se puderam perceber, continuou di
zendo que esta ladainha de artigos reformáveis tinha vindo em ocasião muito 
má; por ser objeto que requeria todo o sossego e tranquilidade da Nação 
soberana para alterar-se o seu pacto social, estado em que ele não julgava 
que estivéssemos. 

Passou depois a defender a comissão, a qual lhe parecia não ter feito 
mais do que compilar o que tinha ouvido aos Srs. deputados, e o que se tinha 
falado fora da câmara e, em conseqüência, de acordo com as ditas opiniões, 
declarava quais eram os artigos que podiam ser reformados para a câmara 
escolher; apresentando na verdade um volume: mas isto provinha de ter ela 
querido ajuntar também os artigos, contra os quais não havia opinião de 
reforma, a fim de se ver a relação em que ficavam com os outros. 

Concluiu afirmando que lhe parecia não poder fazer-se reforma senão 
em um ou outro artigo da Constituição e não em 50 ou 60 artigos, e como 
não competia ao poder constituído transpassar os limites da constituição, 
entendia que devia dizer-se em geral: "a Constituição do Império será refor
mada em um ou mais artigos pela legislatura futura"; porque deste modo se 
obtinha o que se desejava, e não passava à Câmara além da Constituição; 
nomeando então os eleitores deputados com poderes especiais os quais 
reunidos farão a reforma; resultando daí também a vantagem de não perder 
a Câmara tanto tempo na discussão de tantos projetos parciais e de tomar a 
Nação a iniciativa. (1) 

9. POLITICA EXTERNA DA REGENCIA 

O SR. ANDRADA E SILVA disse que nas atuais circunstâncias em que se 
achava o nosso País, julgava ser uma das causas mais importantes para a suo 
tranqüilidade e prosperidade que a repartição dos negócios estrangeiros 
tivesse homens abalizados em algumas partes da Europa, que entretenham 
relações, ainda que não sejam oficiais com pessoas residentes em outros 
pontos, a fim de saberem das disposições da Europa sobre causas que nos 
pudessem dizer respeito, principalmente depois da abdicação de ex-Impera· 
dor e de sua chegqda à França e Inglaterra, pois constava ao nobre orador 

111 ACD, 1831, I. 2, p. 137 -8; RJ, 1878. Sessão de 9 de se lembro de 1831. 
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~.ue de longo tempo existia na Europa um clube debaixo da denominação de 

0

15
Pano-luso o qual, há longo tempo, também trabalhava por arrancar daqui 

ex-Imperador e destruir a tranqüilidade interno e a ordem deste País· e que 
com o f' d ' 
B .

1 
~m e levar D. Pedro de Alcântara a qualquer porte que fosse foro do 

A~0 ~ 1 , linho figurado que convinha o seus planos políticos, que D. Pedro de 
fimc~:taro foss~ servir de _cobeço~~e-pou poro se pôr à testo _do pe_nínsulo, 0 
te reconquistar depo1s o Amenco Espanhola e o Brasil, VIstos too gigon
d scos que faziam rir, mos nem tudo o que causo riso convinha que fosse 

esprezado. 

_Acrescentou que lhe constava pelo Alemanha, que havia plano de fazer 
reun1r os 
q coroas de Portugal e Espanha no cabeça do ex-Imperador, poro 

_ue os forças reunidos destas duas Noções pudessem subministrar meios sufi-
Cientes poro d . d d C ,. . , . 
O E re uz1r outro vez ao esta o e o on1o os nossos provmc1os e 

s stados A · · · b 
P . menconos, nossos VIZinhos, plano que constava ao no re orador 

or ma1s deu · d ' · - d. d · d f tod mo v1o, e como amante e suo potno noo po 10 e1xor e ozer 
0~ est~s declarações poro arredor tais calamidades do seu país. 

ach ont,nuou, que lhe constava que à testo deste partido hispono-luso se 
des avam homens perversos, que em outro tempo haviam maquinado o nosso 
ent graça, e que finalmente poderiam arrostar o ex-Imperador poro que en
m r?dsse,em suas vistos atento o facilidade com que o ex-Imperador podia ser 
d~v 1 

uo, 0 ser inex~erto e falto de constância como era po~ to_dos :econheci-

p q e sendo oss1m era fácil que alguma dos nossos provmc10s v1esse o ser 
reso ou ao I . . - . 

ne , menos nos desse o gumo 1nqu1etoçoo, e poro o preven1r era 
cessaria · f d · ob· que se soubesse este negóc10 o undo quanto antes, sen o 1sto 

p Jeto capital, que ele orador pedia ao Sr. Ministro que tivesse em visto, 

q ora que tenhamos em Londres em França e no norte do Alemanha homens 
ue no · d' ' 

n s In !Cassem o que por lá se passava, pois muitos vezes em uma peque-
P 

0 
corte se sabia mais do que nos grandes por ser do interesse daquelas o 

s orem-se o solvo de qualquer surpreso destas, porquanto disso dependia o 
ua conser - - · · d P vaçao; por essa razoa ocontec1o mu1tos vezes que os agentes os 

p e~.uenas cortes do Europa sabiam mais do político tenebroso dos grandes 

Po enclos, principalmente de uma sobre o qual convinha ter olho muito vivo, 
orque a s t- - • d . uo ao proclamado - não intervençoo - noo passava e uma qui-

mera p . b I p , . d n 1 ' 01 S talvez quisesse fazer desgraçado o nosso e o o1s, exc1ton o 
e e com - f. I 

1 d oçoes e desordens internos poro seus 1ns ocu tos; porquanto, se 

0° os os homens de probidade preferiam o boa-fé ao interesse não sucedia 
d ss,m_ aos gabinetes que eram somente movidos pelo interesse; seguindo-se 

Ç ~qu, que todo o diplomata que partir de princípios baseados no fé dos no
Oes se h . 

av1a de achar iludido. 
c Declarou que podia estar enganado, mos diria francamente que lhe 
Onstova · c · E R' R , ma1s que se urdia uma lido entre omentes, ntre- 10s e o novo 

GePublico do Uruguai, para corromper o espírito dos habitantes do Rio 
ronde do Sul, a fim de se reunir à província aqueles estados, e constava 
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mais ao nobre orador que esta liga ia muito adiantada, razão porque lem
brava ao Sr. Ministro a necessidade de termos homens capazes em Mon
tevidéu e Buenos Aires. 

Também julgou necessário que tivéssemos um diplomático hábil na 
América do Norte, e concordando com o Sr. Montezuma na parte do seu dis
curso em que afirmara que o gabinete dos Estados Unidos era o mais astu
cioso e interesseiro do mundo, avançou que era inegável possuir diplomatas 
da maior capacidade, principalmente para a política da Europa. 

Outro ponto em que considerava também necessária à residência de um 
emissário nosso hábil era o de Bolívia, podendo esse homem ter relações no 
Peru, pois convinha muito vigiar a importantíssima província de Mato Grosso, 
para que não houvesse de reunir-se à Bolívia, como ele orador receava à vis
ta de notícias que tinha. 

Concluiu pedindo ao Sr. Ministro que pusesse todo o cuidado, so
bretudo nas circunstâncias atuais, na política da Europa, América do Sul e Es
tados Unidos a este respeito, e fazendo ver que não era com economia 
puens que o Brasil se achava em comoções, mas querendo Deus em pouco 
tempo acabariam, tudo tornaria ao estado de tranquilidade e o Brasil cheio 
de recursos, grande e poderoso não teria que invejar nação alguma do 
mundo, sendo este o motivo porque em negócio de tanto momento, não 
podia votar por economias que podiam comprometer a segurança da nação, 
estando certo o nobre orador, de quem tivesse alma tão acanhada que assim 
obrasse, não podia ter coração brasileiro. !Foi apoiado o seu discurso.) (1) 

1 O. AS CONTAS DO TESOURO 

O SR. ANDRADA E SILVA representou que justo era que pagasse quem 
tinha dado mais de 120,000 libras esterlinas à coroa portuguesa, fosse quem 
fosse, pois a pessoa que pagava o que não devia, estava obrigada a repó
lo, principalmente nas atuais circunstâncias. 

Pedido que se acrescentasse ao buget que houvesse de ser apresentado 
para os anos futuros uma tabela da dívida ativa, e outra da dívida passiva 
interna do T escuro, vindo declarados na tabela da dívida ativa os nomes dos 
credores, época em que se contraiu a dívida; e sua origem; assim como seria 
acompanhada de outra declaração semelhante à tabela da dívida passiva, 
pois de outro modo nunca saberia a Câmara de quanto o Tesouro era credor 
ou devedor. 

Ponderou também a necessidade de se proceder ao exame das contas, 
para fazer-se restituir o que foi mal pago, e saber-se o que se ficou devendo 
etc., etc. Convindo muito nomear uma comissão externa de verificação das 
contas de todos os ministros até agora, como se fizera para examinar a 
chamada cai~a mágica de Londres. 121 

111 ACD, 1831, t. 2. p. 148-9. RJ, 1878. Sessão de 10 de setembro de 1831. 
121 ACD, 1831, t. 2. p. 180; RJ, 1878. Sessão de 19 de setembro de 1831. 
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SEGUNDA PARTE 

JOS! BONIFACIO, 
MINISTRO E ESTADISTA 





Nomeado Ministro do Reino uma semana depois do "Fico", foi nessa 
pa.sta que José Bonifácio começou a exercer sua notória influência no que 
ve1o a ser o Ministério da Independência. 

d Tinha o Príncipe a auxiliá-lo quatro Ministros: o do Reino, o da Fazenda, 
~ a Guerra e Estrangeiros, e o da Marinha. Quando entrou para o Ministé
n~, .José Bonifácio, que ocupava a primeira dessas Pastas, tinha como compa
~ elr~s Caetano Pinto, de Miranda Montenegro, na da Fazenda, o General 

5oaqu1m de Oliveira Alvares, na da Guerra e Estrangeiros, e o Conde de 
.f~zel !Manuel Antônio Farinha), na da Marinha. Era, portanto, o único bra

SI eJro no Ministério. 

Ao~ poucos, porém, o Patriarca foi moldando a administração segundo 
osps?us Interesses. Desenvolveu valendo-se de sua notória ascedência sobre 
0 n~cipe, uma ação política d~ notável envergadura . 
. d or decreto de 2 maio desmembrou a Pasta dos Estrangeiros da Secreta. 
;~b 0 

Gu.erra, colocando-~ sob a direção do Ministério do Reino, vale dizer, 
sua d1reta autoridade. No mês seguinte, em 27 de junho, deu-se a primeiN ,~udança ministerial, exatamente na Secretaria da Guerra. Luiz Pereira da 

ft ~ rega de Souza Coutinho que mais tarde será seu companheiro na Cons-
1 Ulnte, substituiu o general Jo,aquim de Oliveira Álvares. 

C Em 3 de julho, criou o Ministério da Justiça, que passou a ser dirigido por 
p aetano Pinto de Miranda Montenegro, até então na pasta da Fazenda. 
~ra esta José Bonifácio trouxe Martim Francisco. Tinha agora a coadjuvá-lo 0 Irmão e d • ' ·t · t' ~ , xercendo a supervisão direta e tres areas v1 a1s para a concre lza. 

Çao da Independência· os negócios interiores as relações externas e a adm· · ~ . · ' lnlstraçao f1nanceira. 
A partir daí já não há mais dúvida de que sua ascendência não se exer

~~ apenas .s?bre a vontade do Príncipe. Tem, efeti~amente, o coman~o P<:>lí
da 

0 
e ad~m1st~ativo do Rein?·Unido que se encamm~a para o ato af1rmat1vo 

emanc1paçao. As providencias que adota, tanto mterna quanto externa-

dmente, a atividade sutil e conciliadora que exerce, ora afirmando sua autori-
ade o f ' · 1 ' ' ra transacionando quando isto se az necessano, reve am o carater revol · , · 

uc,~nano de sua atuação. 
Se e certo que sua atividade cresce depois de setembro, provendo tudo 

d~anto se faz necessá_rio para materializ~r a lnde.pen.dênci.a, e fa~er ,emergir 
s escolhos do dommio colonial um pa1s organizado e lme, nao e menos 

verdade que o sentido revolucionário de suas iniciativas se acentúa exata
mente, no período que precede o Sete de Setembro. 

Entre janeiro e setembro, um de seus primeiros atos é a criação do 
Conselho de Procuradores, (1) episódio com o qual, terminando por vencer 
as resistências e as dubiedaaes de Gervásio Pires Ferreira em Pernambuco, 
consegue unir em torno do Príncipe uma forma embrionária de represen
tação POpular. Instala-o a 2 de junho e sua primeira providência no dia ime---111 Decr t d 

e 0 e 16 de fevereiro, reproduzido nesta coletónea. 
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diato é exatamente a convocação de uma Assembléia Constituinte e legisla
tiva, ato inequívoco de soberania. Prepara e discute no Conselho as "lnstru· 
ções" que regulam o processo de escolha dos futuros deputados brasileiros, 
revelando-se aí, claramente, suas divergências doutrinárias com ledo. 

Em março, (1
) tinha aplainado as divergências internos, estendendo ao 

Brasil a anistia que as Cortes Constituintes tinham concedido em Portugal e 
nas ilhas. Em 18 de junho, institucionalizo o Júri para o julgamento dos crimes 
de imprensa. Tinha por fim "evitar que, ou pela imprensa, ou verbalmente, ou 
de outra qualquer maneira, propaguem e publiquem os inimigos da ordP.m e 
da tranqüilidade e da união, doutrinas incendiárias e subversivas, princípios 
desorganizadores e dissociáveis que, promovendo a anarquia e a licença, 
ataquem e destruam o sistema". Prevenia, no entanto, que, por serem "as leis 
antigas a semelhantes respeitos", "muito duras e impróprias das leis liberais 
dos tempos em que vivemos", os juízes de Direito deveriam regular-se, "para 
esta imposição, pelos arts. 12 e 13 do Tit. 29 do Decreto das Cortes de Lisboa 
de 4 de junho de 1821". (2) 

A Bernardo de São Paulo, evidenciando o grau de dissenção interna 
que lavrava nas províncias, trazia-lhe enormes problemas e será sempre mo
tivo de preocupações, enquanto estiver no Governo. A vinda de Martim Fran
cisco paro o Ministério está diretamente vinculada aos problemas paulistas. 
Ao lado disso, que representava uma inequívoca demonstração de prestígio 
dos Andradas perante o Príncipe, José Bonifácio promove a destituição da 

··Junta de São Paulo, e manda que se promova a eleição de um novo Go
verno,aproveitando-seas eleições para os deputados à futura Constituinte. (3) 

Sua atenção com os problemas da chamada "instrução pública"- hoje 
diríamos, sua atividade de educador e pedagogo - revela-se também no 
Governo. Por decreto de 10 de julho, separa as cadeiras de Fisiologia e Ana
tomia da Academia Médico-Cirúrgica da cidade do Rio de Janeiro, nomean
do professor para a primeira. Em 15 de julho, por novo decreto, eleva a 200 
mil réis o ordenado de dois empregados da Biblioteca Nacional, instituição 
que será sempre objeto de seus desvelos. Da mesma maneira como na Consti
tuinte discutiu os problemas educacionais, apresentando inclusive memória 
sobre estabelecimento de Universidades no Brasil, em 1831, quando de sua 
volta à Câmara, ainda intervirá nos debates sobre os problemas educaionais. 

Tal como já tinha determinado que, na ausência do Príncipe, quando de 
sua viagem a Minas, o expediente fosse despachado pelos Ministros reunidos 
em Conselho, referenda, em 14 de agosto, decreto estipulando que o Conse
lho de Estado se reúna sob a presidência da Princesa Real, durante a viagem 
do Regente a São Paulo. Será este o último decreto referendado por José 
Bonifácio, antes da Independência. O seguinte é datado de 18 de setembro, 
mais de um mês portanto de intervalo do anterior. 

111 Decreto de 23 de março, reproduzido nesta obra. 
121 Decreto de 18 de junho, incluído neste trabalho. 
131 Decreto de 25 de junho, constante desta coletdnea 
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A partir daí, no entanto, n-ão cessará mais sua atividade política e ad
ministrativa para consumar a Independência apenas proclamada. Em 18 de se
tembro, baixa o ato que a formaliza. O Decreto que nesta data sub
mete ao Príncipe é um roteiro das mais amplas providências internas. Come
ça com um ato de conciliação: concede anistia ampla e irrestrita, exluídos os 
que já se achassem com processo em curso; determina a saída, no prazo de 
q.uatro meses, dos portugueses que não aderissem à causa da lndependên
cra. Nesta mesma data, por outro ato, "determina o tope nacional brasiliense 
e a legenda dos patriotas do Brasil". Dá ao país o seu escudo de armas. Dois 
dias depois, regula os uniformes dos criados da Casa do Príncipe Real, e em 
seguida proíbe aos particulares o uso da cor verde nas librés de seus cria
dos. Conta Vasconcellos Drummond, a esse respeito, um episódio que é bem 
ilustrativo do caráter do Patriarca: "Os uniformes da Casa Real eram de cor 
escarlate para grande gala, e azul ferrete com gola escarlate para pequena. 
O Imperador, por um decreto, mudou para cor verde, conservando os 
mesmos bordados para a grande e a pequena gala. José Bonifácio e eu 
fomos os primeiros que nos apresentamos na Corte, 7 dias depois, com uni
forme verde. Acerca do matiz houve uma desinteligência entre o Imperador e 
José Bonifácio. S.M. entendia que o verde do decreto era escuro, ou como 
vulgarmente se chama, garrafa, cor da Caso de Bragança, e o ministro que 
era verde claro, símbolo da primavera eterna do Brasil. Prevaleceu a opinião 
do Imperador e eu a segui, mas José Bonifácio permaneceu na sua, e a farda 
que trazia era de pano de cor verde claro. (1) 

Em 28 de outubro José Bonifácio subscreve o decreto de demissão cole
tiva do Ministério. Segundo aihda Vasconcellos Drummond, desde 26 deixara 
as funções. A 30 seria reintegrado. É desse mesmo autor a descrição dos atos 
que levaram os dois irmãos de volta ao Ministério: 

" ... O Imperador conhecia bem o caráter firme de José Bonifacio, mas 
sabia ao mesmo tempo que o venerando ancião era por extremo sensível às 
demonstrações de afeto popular. Preparou ele mesmo essa demonstração e 
não lhe custou muito, porque essa era vontade quase unânime dos habitantes 
do Rio de Janeiro. 

José Mariano de Azeredo Coutinho tomou a presidência do Senado da 
Câmara Municipal, e esta corporação, em nome do seu município, pediu por 
urroa representação a reintegração dos dois irmãos, José Bonifácio e Marfim 
Francisco, ao ministério. . 

... O Conselho de Procuradores de Província, o clero e outros corpos do 
Estado fizeram iguais representações. O povo se pós em marcha para o ca
minho velho de Botafogo, onde se achava José Bonifacio. O movimento era 
grande. Todas as classes de cidadãos tomaram parte. O Imperador saiu de 
São Cristóvão eram 4 horas da tarde, e veio ao Rócio, onde morava José Boni
fácio, e não o achando quase que foi levado pela multidão para o lado do 
Catete. Ao chegar à Glória encontrou-se com José Bonifácio, que vinha tra
zido pelo povo. O jovem Imperador e o velho Ministro ambos se abraçaram e 

111 DRUMMOND, A.M. de Vasconcelos. Anotações à suo biografia. Annaes da Biblioteca Nacional, v. 13. p. 44. 
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ambos derrubaram lágrimas de ternura. Vieram ao Rócio, e do balc:ão da 
casa de José Bonifácio, este e o Imperador falaram ao povo. Dali foi Sua 
Maiestade para o teatro, onde o entusiasmo público foi extraordinário.(') 

O Patriarca voltava forte e prestigiado ao Governo. Reodquiriro os con
dições necessários poro o grande obro do consolidação que lhe permitiria 
adotar, quando necessário, medidos de forço. A partir daí redobrará, cada 
vez mais, a tenacidade com que, superando obstáculos às vezes intransponí
veis, ganharia o guerra de libertação, materializando o Independência. É o 
que revelam seus atos e proclamações. 

Mos talvez tenham decorrido dessa ouro de força e de prestígio de que 
se viu cercado, neste momento, os atos pelos quais mais tarde foi dura e 
tenazmente acusado de absolutista, granjeando inimigos e obrigando-o a 
constantes intervenções paro se defender na Constituinte. Essas iniciativas 
foram a devassa que mandou abrir, pelos acontecimentos de 30 de outubro, 
e as deportações que se seguiram, acusações de que se defenderá no exílio 
e em 1831, dizendo que os que se retiraram o fizeram espontaneamente, 
tanto que pediram e lhes foram concedidos os passaportes. 

Muito se poderia alegar em defesa de José Bonifácio pelas duas medi
das. Seria mitificá-lo, porém, demonstrar que não errou. Errou, sem dúvida, e 
provavelmente em mais de uma oportunidade, pois era humano e sujeito, 
como homem, às mesmos tentações que costumam se acentuar nas criaturas, 
à medida que sobem em poder e prestígio. Mas isto serve apenas para 
demonstrar a medida incomensurável de suo enorme grandeza moral. Sentia
se de suas pequeninas faltas. Tanto que se defendeu, sempre que acusado. A 
justificação que produzia, mesmo em 1831, já no fim da vida, era mais uma jus
tifica!iva para a sua própria consciência, do que para os inimigos. 

E no fim de 1822, quando as dificuldades na Bahia se acentuam, que o 
Patriarca tem a verdadeira e precisa intuição do papel que lhe cabe. Passara 
a época da conciliação. Por duas vezes, no decorrer de 1822, conceduo 
anistia. Mas nem isso arrefeceu o radicalismo colonizador. Usa então ~·e 
todos os poderes. Dois atos são particularmente significativo~. O decreto rle 
11 de dezembro, pelo qual mando -seqüestrar todas as mercadorias, bens, 
prédios e embarcações dos súditos portugueses, e a decisão do mesmo dato, 
pela qual convido o comércio "a dor mais latitude nas suas especulações, 
abstendo-se de relações com Portugal" (2l 

Em 1823, outras preocupações iriam absorvê-lo. Ao lodo das medidas 
tomadas no campo militar, que já prenunciavam a vitória das armas, dedica
se à construção interno do novo Império. Participa da Assembléia, onde inte
gra a Comissão de Constituição, de que era relator Antonio Carlos. É eleito 
Vice-Presidente em maio e Presidente em junho. A amplitude de seus encar
gos não diminui, antes aumenta o seu dinamismo. 

111 Op. Cll. p. 
121 Decisão n9 156. do M1nistério do Império. publicada nesta obra. 
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O que a esse respeito mais impressiono, porém, é a quantidcde de atos 
de sua autoria, em pouco mais de 17 meses de Ministério. Em 1822, refe
rendou 34 decretos e 73 decisões ministeriais. Em 1823, 9 decretos e 30 deci
sões. No período em que esteve em exercício, assinou portanto 149 atos. Se 
a este número somarmos as cartas-régias, proclamações, manifestos e alva
rás que lhe são atribuídos, o número atinge a quase duzentos. Ultrapassa de 
muito essa cifra, contudo, se fizermos o cômputo dos expedientes das pastas 
do Império e Estrangeiros, como avisos, instruções e portarias. 

Não houve, a rigor, campo de atividade que não tivesse merecido a sua 
atenção. Proíbe o uso de malhas finas, para a preservação da fauna marinha; 
prescreve medidas sobre colonização e sobre aldeamento de índios; proíbe 
o uso de cera nas luminárias; dispõe sobre a aula de nu; estabelece registros 
dos atos de suas repartições, monda publicar os atos do Governo; proíbe o 
acumulação de vencimentos; concede datas de terras. 

Tomando posse a 16 de janeiro de 1822, já a 21, pela decisão n" 11, 
manda submeter ao conhecimento do Príncipe as leis das Cortes Portu
guesas. Em 4 de maio, consuma a rebeldia do Reino. A decisão n" 40, do 
Ministério do Reino, datada de 4 de maio, é o ato que se convencionou cha
mar "o decreto do cumpra-se". Por esta decisão "determina que não se dê 
execução a nenhum decreto das Cortes Portuguesas, sem que tenha o 
cumpra-se de Sua Alteza Real". 

A estatística dos atos publicados basta para mostrar a preeminência do 
Patriarca sobre os demais Ministros. Desde a sua posse, em 16 de janeiro, até 
31 de dezembro, as cinco Pastas existentes expediram cerca de 170 deci
sões. Desse total 73 couberam a José Bonifácio. 

O episódio de 28 de outubro de 1822, porém, não tardaria a se repetir. 
Em julho de 1823 os impulsos absolutistas de D. Pedro o levariam ao último e 
definitivo rompimento com o Patriarca. A instalação e o funcionamento da 
Assembléia, obra e criação de José Bonifácio, o inibiam na desenvoltura do 
Poder irrestrito a que estava acostumado, marca indelével de seu tempera
mento. Como todo déspota, não lhe faltaram os momentos de renúncia, 
?rrependimento e generosidade. Mas estes constituíram a exceção no con
IUnto das tendências voluntariosas. José Bonifácio não era como Antônio 
Carlos um liberal extremado. É quase certo que Martim Francisco represen
to_sse o simbiose perfeita dos dois extremos. Tinha do mais velho a circunspe
çoo, o espírito moderado, o hábito da reflexão, a que aludia José Bonifácio. 
Mas sabia dar, no calor do debate, todo o ardor de que o primeiro era 
capaz. 

Como José Bonifácio representava a ten .. dêncio oposta a Antônio 
C:ulos, muito mais volúvel como reconhecerá no discurso em que se confes
sou republicano quando jovem, manteve sempre uma linha de admirável coe
rência. Essa quase obstinação em perseguir sempre os mesmos meios, criando 
a pertinácia que faz as grandes e duradouras obras, não serviria nunca a D. 
Pedro. Por isso o rompimento se tornou inevitável. 
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Quando deixou o Ministério, tinha consolidada uma obra que se espelho 
admiravelmente no texto frio da linguagem oficial de seus atos ministeriais. 
Tinha aliado à rotina e à burocracia típicas da administração herdada com 
todos os vícios ibéricos um exemplo notável de criatividade. Dos atos minu
ciosos que fazem do formalismo uma componente do ofício público, mas que 
raramente aparecem no balanço final das grandes obras, até as criações 
audaciosas e duradouras que o consagram como administrador. Foi um 
modelo de Ministro. Mas não foi apenas Ministro, foi Estadista. 

OCTACIANO NOGUEIRA 
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DECRETO DE 13 DE FEVEREIRO DE 1822 

Marca os vencimentos dos Secretários de Estado do Brasil. 

Tendo as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portu
guesa, por Decreto de 21 de outubro de 1821, estabelecido aos Secretários 
de Estado o ordenado de 4:800$0CO: Hei por bem, revogando o Decreto de 
31 de outubro do dito ano, que os Secretários de Estado das diferentes 
Repartições do Brasil vençam desde o dia 16 de janeiro próximo passado o 
mesmo ordenado de 4:800$000, deixando de perceber durante o exercício 
do seu cargo quaisquer ordenados, pensões, soldos ou vencimentos, que por 
outro título percebessem da Fazenda Pública, segundo se acha determinado 
no dito Decreto das Cortes. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, do Con
~elho de Sua Majestade, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Fazenda e Pres;dente do Tesouro Público, o tenha assim entendia e faça exe
cutar com os despachos necessários. 

Paço, em 13 de fevereiro de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CUB, 1822, Parte segunda, p. 6 
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DECRETO DE 16 DE FEVEREIRO DE 1822 

Cria o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil. 

Tendo Eu anuido aos repetidos votos e desejos dos leais habitantes 
desta Capital e das Províncias de S. Paulo e Minas Gerais, que Me reque
reram houvesse Eu de conservar a Regência deste Reino, que Meu Augusto 
Pai Me havia conferido, até que pela Constituição da Monarquia se lhe 
desse uma final organização sábia, justa e adequada aos seus inalienáveis 
direitos, decoro e futura felicidade; porquanto, de outro modo este rico e 
vasto Reino do Brasil ficaria sem um centro de união e de força, exposto aos 
males da anarquia e da guerra civil, e desejando Eu, para utilidade geral do 
Reino-Unido e particular do bom povo do Brasil, ir de antemão dispondo e 
arreigando o sistema constitucional, que ele merece, e Eu jurei dar-lhe, for
mando desde já um centro de meios e de fins, com que melhor se sustente e 
defenda a integridade e liberdade deste fertilíssimo e grandioso País, e se 
promova a sua futura felicidade: Hei por bem mandar convocar um Conselho 
de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, que as representem interina
mente, nomeando aquelas, que têm até quatro Deputados em Côrtes, um; as 
que têm de quatro até oito, dous; e as outras daqui para cima, três; os quais 
Procuradores Gerais poderão ser removidos de seus cargos pelas suas res
pectivas Províncias, no caso de não desempenharem devidamente suas obri
gações, se assim o requererem ou dous terços das suas Câmaras em verea
ção geral e extraordinária, procedendo-se à nomeação de outros em seu 
lugar. 

Estes Procuradores serão nomeados pelos eleitores de paróquia juntos 
nas cabeças de comarca, cujas eleições serão apuradas pela Câmara da 
Capital da Província, saindo eleitos afinal os que tiverem maior número de 
votos entre os nomeados, e em caso de empate decidirá a sorte, proceden
do-se em todas estas nomeações e apurações na conformidade das Instru
ções, que mandou executar Meu Augusto Pai pelo Decreto de 7 de março de 
1821, na porte em que for aplicável e não se achar revogada pelo presente 
Decreto. 

Serão as atribuições deste Conselho: 19; aconselhar-Me todas as 
vezes, que por Mim lhe for mandado, em todos os negócios mais importantes 
e difíceis; 29, examinar os grandes projetos de reforma, que se devam fazer 
na Administração Geral e particular do Estado, que lhe forem comunicados; 
39, propor-Me as medidas e planos, que lhe parecerem mais urgentes e van
tajosos ao bem do Reino-Unido e à prosperidade do Brasil; 49, advogar e 
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zelar cada um dos seus Membros pelas utilidades de sua Província respectiva. 
Este Conselho se reunirá em uma sala do Meu Paço todas as vezes que 

Eu o mandar convocar, e além disto todas as outras mais, que parecer ao 
mesmo conselho necessário de se reunir, se assim o exigir a urgência dos 
negócios públicos, para o que Me dará parte pelo Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino. 

Este Conselho será por Mim presidido, e às suas Sesões assistirão os 
Meus Ministros e Secretários de Estado, que terão nelas assento e voto. 

Para o bom regime e expediente dos negócios nomeará o Conselho por 
pluralidade de votos um Vice-Presidente mensal dentre os seus Membros, que 
Poderá ser reeleito de novo, se assim lhe parecer conveniente, e nomeará de 
fora um Secretário sem voto, que fará o protocolo das Sessões, e redigirá e 
escreverá os projetos aprovados e as decisões que se tomarem em·Conselho. 
logo que estiverem reunidos os Procuradores de três Províncias, entrará o 
Conselho no exercício das suas funções. 

Para honrar, como devo, tão úteis cidadãos: Hei por bem conceder-lhes 
0 tratamento de Excelência, enquanto exercerem os seus importantes empre
gos; e mando outrossim que nas funções públicas preceda o Conselho a 
todas as outras corporações do Estado, e gozem seus Membros de todas as 
Preeminências de que gozavam até aqui os Conselheiros de Estado no Reino 
de Portugal. José Bonifácio de Andrada e Silva, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros, o tenha assim entendido e 
faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 16 de fevereiro de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

c::--
ll~. 1822. Parte 2o. p. 6, 7 e 8. 
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DECRETO DE 23 DE MARÇO DE 1822 

Estende ao Reino do Brasil o perdão concedido aos réus no Reino de Por
tugal por ocasião do juramento das bases da Constituição. 

Tendo as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portu
guesa, por assinalar o faustíssimo dia do juramento das bases da Consti
tuição, determinando, por Decreto de 20 de março de 1821, que no Reino de 
Portugal e Ilhas adjacentes fossem perdoados os réus das culpas declaradas 
no mesmo Decreto, com as exceões que nele se especificam: Hei por bem, 
estendendo aquela beneficente determinação ao Reino do Brasil, que no re
ferido indulto se entendam compreendidos todos os réus, que neste Reino 
estiverem nas circunstâncias mencionadas no citado Decreto. A Mesa do 
Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e o faça publicar, para que 
chegue à notícia de todos, e se execute como nele se contém. 

Paço, em 23 de março de 1822. 

Com a rubrica do Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Cl/B, 1822, Parte segunda, p. 12. 
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DECRETO DE 23 DE MARÇO DE 1822 

Encarrega o Conselho de Ministros do despacho do expediente durante a 
ausência do Príncipe Regente na Província de Mmas Gerais. 

Tendo de ausentar-Me por motivos ponderosos desta Capital por mais 
de uma semana, e desejando que nesse tempo não cesse o expediente or
dinário dos negócios, nem se deixem de tomar prontas providências acerca 
da segurança e tranqüilidade assim pública, como particular dos seus habitan
tes, cuja felicidade desveladamente promoverei em todo o tempo: Hei por 
bem que o Conselho de Meus Ministros e Secretários de Estado continue nos 
dias prescritos, e dentro do Paço como até agora debaixo da presidência do 
Meu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, no despacho 
do expediente ordinário das diversas Secretarias de Estado, e Repartições 
PÚblicas, que será expedido em Meu nome, como se Presente fôra; inclumbin
do-lhes, outrossim, de tomarem logo todas as medidas necessárias que com 
urgência requererem a tranquilidade pública e a salvação do Estado, de 
tudo o que Me darão imediatamente parte, para Eu o aprovar e ratificar, 
Pois confio da sua probidade, justiça e zelo pelo bem público, que nada 
obrarão que não seja conforme as leis existentes, e aos sólidos interesses da 
razão do Estado. O Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
0 tenha assim entendido e faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 23 de março de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--cu a. 1822. Porte segundo. p. 12 e 13. 
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DECRETO DE 2 DE MAIO DE 1822 
Divide em duas a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 

Guerra, ficando a Repartição dos Negócios Estrangeiros debaixo da direção 
do Ministro e Secretário dos Negócios do Reino. 

Havendo EI-Rei, Meu Augusto Pai, pelo Decreto e Instruções de 22 de 
abril de 1821, em que houve por bem prover acerca do Governo e Adminis
tração deste Reino do Brasil, estabelecido, entre outras sábias providências, 
que ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros; desli
gando este ramo da Repartição dos Negócios da Guerra, a que andava 
anexo. E cumprindo, segundo o espírito das citadas Instruções, dar toda a lati
tude e estabilidade àquela Providência, a fim de que a escrituração e expe
diente dos Negócios Estrangeiros fiquem efetivamente independentes de 
outros quaisquer, cessando os inconvenientes de se acharem, como se acham 
promiscuamente escriturados, e expedidos por uma só Secretaria, e nos mes
mps livros, negócios diferentes e quase incompatíveis: E merecendo outrossim 
a Minha Real consideração o que a este respeito Me representou o Oficial
maior atual de ambas as Repartições, Semeõo Estelita Gomes da Fonseca, 
que insta para ser aliviado de uma responsabilidade cumulativa, e por outros 
motivos igualmente atendíveis: Hei por bem, dividir em du_as a Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, passando a Repartição dos 
Negócios Estrangeiros, a formar uma Secretaria absolutamente desligada da 
da Guerra, debaixo da direção do Meu Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e Estrangeiros, com o sobredito Oficial-maior, que ainda 
serve em ambas as Repartições, e com aquele pequeno número de Oficiais, 
suficiente ao serviço da mesma, que forem nomeados e escolhidos pelo 
respectivo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Passa
rão, portanto, para esta nova Secretaria de Estado todas as as atribuições e 
objetos da sua competência de que esteve de posse no tempo em que as mes
mas Secretarias já estiveram separadas em Lisboa, bem como todo o expe
diente, papéis e livros que lhe são relativos, desentranhando-se dos registros 
da Guerra, como já se acha determinado por Portaria de 13 de março deste 
ano, todos os negócios que por sua natureza lhe pertencem, e que na confor
midade deste Meu Real Decreto ficam pertencendo exclusivamente a esta 
nova Secretaria de Estado. José Bonifácio de Andrada e Silva do Conselho 
de Sua Majestade, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estran
geiros, o tenha assim entendido, e faça executar expedindo os despachos 
necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de maio de 1822. 

Com a rubrica do Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822. Parte segunda, p. 14 e 15. 
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DECRETO DE 28 DE MAIO DE 1822 

Anexa a Vara de Juiz do Crime do Bairro da Sé à de S. José e a do 
Bairro da Candelária à de Santa Rita. 

Tomando em consideração que o Ouvidor desta Comarca do Rio de Ja
neiro, pelo tempo que lhe consomem as correições e diligências extraordiná
rias, não pode, sem detrimento das partes, servir ao mesmo tempo, a Vara de 
Juiz do Crime do Bairro da Sé; e que o Juiz de Fora desta Cidade, por serem 
muitas as obrigações inerentes ao seu lugar, igualmente não pode bem 
desempenhar estas com as da Vara de Juiz do Crime do Bairro da Cande
lária, que anda unida ao referido lugar: Hei por bem, removendo estes incon
venientes em benefício do público, que de ora em diante fique a Vara de Juiz 
do Crime do Bairro da Sé anexada à do Bairro de S. José; e a de Juiz do 
Crime do Bairro da Candelária à do Bairro de Santa Rita. A Mesa do Desem
bargo do Paço o tenha assim entendido, e o faça executar com os despachos 
necessários. 

Paço, em 28 de maio de 1822. 

Com a rubrica do Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CLiB, 1822, Parte segunda, p. 18. 
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DECRETO DE 1 t DE JUNHO DE 1 822 

Convoca para o dia 2 de ;unho o Conselho de Procuradores das Provín-
c ias. 

Urgindo a salvação do Estado que se instale quanto antes o Conselho 
de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, que mandei criar pelo meu 
Real Decreto de 16 de fevereiro do ano que corre: Hei por bem mandar 
convocar para o dia de amanhã os já eleitos e aqui residentes, não obstante 
faltarem ainda os de uma Província para a literal execução do citado Decre
to. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, e do 
Co~lho de Sua Majestade Fidelíssima El-Rei o Senhor D. João VI, e Meu 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino do Brasil e Estran
geiros, o tenha assim entendido, e faça executar. 

Paço, em 19 de junho de 1822. 

Com a ~brica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, I B22, Parte segunda, p. 19. 
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DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1 822 

Manda convocar uma Assembléia Geral Constituinte e Legislativa 
composta de Deputados das Províncias do Brasil, os quais serão eleitos pelas 
Instruções que forem expedidas. (*) 

Havendo-me representado os Procuradores Gerais de algumas Provín
cias do Brasil já reunidos nesta Corte, e diferentes Câmaras, e Povo de 
outras, o quanto era necessário, e urgente para a mantença da Integridade 
da Monarquia Portuguesa, e justo decoro do Brasil, a Convocação de uma 
Assembléia luso-Brasiliense, que investida daquela porção. de Soberania, 
que essencialmente reside no Povo deste grande, e riquíssimo Continente, 
Constitua as bases sobre que se devam erigir a sua Independência, que a 
Natureza marcare, e de que já esta·.-a de posse, e a süa Uniãü com todus us 
outras partes integrantes da Grande Família Portuguesa, que cordialmente
deseja: E Reconhecendo Eu a verdade e a força das razões, que Me foram 
ponderadas, nem vendo outro modo de assegurar a felicidade deste Reino, 
manter uma justa igualdade de direitos entre ele e o de Portugal, sem pertur
bar a paz, que tanto convém a ambos, e tão própria e de Povos irmãos: Hei 
por bem, e com o parecer do Meu Conselho de Estado, Mandar convocar 
uma Assembléia Geral Constituinte e legislativa, composta de Deputados 
das Províncias do Brasil novamente eleitos na forma das instruções, que em 
Conselho se acordarem, e que serão publicadas com a maior brevidade. 
José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, e do Conse
lho de Sua Majestade Fidelíssima EI-Rei o Senhor D. João VI, e Meu Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios do Reino do Brasil e Estrangeiros, o 
tenha assim entendido, e o faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 3 de junho de 1822. 

Com rubrica do Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

1*1 Vide as instruções datada~ cie 19 deste mês e ano, nú coleção das Decisões. 

CLIB, 1822. Parte segunda. p 21. 
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DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 1822 

Proíbe a acumulação em uma só pessoa de mais de um emprego, e exige 
dos funcionários públicos prova de assíduo exercício para pagamento dos 
respectivos vencimentos. 

Não tendo sido bastantes as repetidas determinações ordenadas pelos 
Senhores Reis destes Reinos na Carta Régia de 6 de maio de 1623; no Alvará 
de 8 de janeiro de 1627; no Decreto de 28 de julho de 1668, e mais Ordens 
Régias concordantes com eles, pelos quais se proíbe que seja reunido em 
uma só pessoa mais de um ofício ou emprego, e vença mais de um ordenado: 
resultando do contrário manifesto dano e prejuízo à Admmistração Pública e 
às partes interessadas, por não poder de modo ordinário um tal empregado, 
ou funcionário público, cumprir as funções, e as incumbências de que é dupli
cadamente encarregado, muito principalmente sendo incompatíveis esses ofí
cios e empregos: e acontecendo ao mesmo. tempo, que alguns desses empre
gados, e funcionários públicos, ocupando os ditos empregos e ofícios rece
bem ordenados por aqueles mesmos, que não exercitam, ou por serem incom
patíveis, ou por concorrer o seu expediente nas mesmas horas, em que se 
acham ocupados em outras repartições: Hei por bem, e com o parecer do 
Meu Conselho de Estado, excitar a inteira observância das sobreditas deter
minações, para evitar todos estes inconvenientes, ordenando que os presi
dentes, chefes e magistrados das repartições a que são adidos esses funcio
nários, não consintam, debaixo de plena responsabilidade, que eles sejam 
pagos dos respectivos ordenados, ou sejam metidos nas folhas formadas 
para esse pagamento, sem que tenham assíduo exercício nos seus ofícios e 
empregos: e que isto mesmo se observe, ainda mesmo com aqueles que tive
rem obtido dispensa régia para possuírem mais de um ofício, ou emprego na 
forma permitida no citado Alvará de 8 de janeiro de 1627, pois que essa 
graça não os dispensa por modo algum do cumprimento das funções e incum
bências inerentes aos seus ofícios, e empregos. José Bonifácio de Andrada e 
Silva, do Meu Conselho de Estado, e do de Sua Majestade Fidelíssima EI-Rei 
o Senhor D. João VI, Meu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino do Brasil e Estrangeiros o tenha assim entendido, e o faça executar e 
cumprir com os despachos necessários. 

Paço, em 18 de junho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Parte segunda, p. 22 e 23. 
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DECRETO DE 1 8 DE JUNHO DE 1 822 

Cria Juízes de Fato para iulgamento dos crimes de abusos de liberdade 
de imprensa. 

Havendo-se ponderado na Minha Real presença, que mandando Eu con
vocar uma Assembléia Geral Constituinte e Legislativa para o Reino do Brasil, 
cumpria-Me necessariamente e pela suprema lei da salvação pública evitar 
que ou pela imprensa, ou verbalmente, ou de outra qualquer maneira propa
guem e publiquem os inimigos da ordem e da tranqüilidade e da união, dou
trinas incendiárias e subversivas, princípios desorganizadores e dissociáveis; 
que promovendo a anarquia e a licença, ataquem e destruam o sistema, que 
os povos deste grande e riquíssimo Reino por sua própria vontade esco
lheram, abraçaram e Me requereram, a que Eu anuí e proclamei, e a cuja 
defesa e mantença já agora eles e Eu estamos indefec:tivelment'3 obrigados: 
E considerando Eu quanto peso tenham estas razões e procurando ligar a 
bondade, a justiça, e a salvação pública, sem ofender a liberdade bem enten
dida da imprensa, 'llle desejo sustentar e conservar, e que tantos bens tem 
feito à causa sagrada da liberdade brasílica, e fazer aplicáveis em casos 
tais, e quanto for compatível com as atuais circunstâncias, aquelas instituições 
liberais, adotadas pelas Nações cultas: Hei por bem, e com o parecer do 
Meu Conselho de Estado, determinar provisoriamente o seguinte: 

O Corregedor do Crime da Corte e Casa, que por este nomeio Juiz de 
~ireito nas causas de abuso da liberdade da imprensa, e nas Províncias, que 
tiverem relação, o ouvidor do crime, e o de Comarca nas que a não tiverem, 
nomeará nos casos ocorrentes e a requerimento do Procurador da Coroa e 
Fazenda, que será o Promotor e Fiscal de tais delitos, 24 cidadãos escolhidos 
d~ entre os homens bons, honrados, inteligentes e patriotas, os quais serão os 
Ju1zes de Fato, para conhecerem da criminalidade dos escritos abusivos. 

Os réus poderão recusar destes 24 nomeados 16: os 8 restantes porém 
Procederão no exame, conhecimento, e averiguação do fato; como se pro
Cede nos conselhos militares de investigação, e acomodando-se sempre às 
formas mais liberais, e admitindo-se o réu à justa defesa, que é de razão, 
nece'Ssidade c uso. Determinada a existência de culpa, o Juiz imporá a pena. 
E Por quanto as leis antigas a semelhantes respeitos são muito duras e impró
prias das idéias liberais dos tempos, em que vivemos; os Juízes de Direito 
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regular-se-ão para esta imposição pelos arts. 12 e 13 do tit. 29 do Decreto 
das Cortes de Lisboa de 4 de junho de 1821 que mando nesta última parte 
aplicar ao Brasil. Os réus só poderão apelar do julgado para a Minha Real 
clemência. 

E para que o Procurador da Coroa e Fazenda tenha conhecimento dos 
delitos da imprensa, serão todas as tipografias obrigadas a mandar um 
exemplar de todos os papéis, que se imprimirem. 

Todos os escritos deverão ser assinados pelos escritores para sua res
ponsabilidade: e os editores ou impressores, que imprimirem e publicarem pa
péis anônimos, são responsáveis por eles. 

Os autores porém de pasquins, proclamações incendiárias, e outros 
papéis não impressos serão processados e punidos na forma prescrita pelo 
rigor das leis antigas. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho 
de Estado, e do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima EI-Rei o Senhor D. 
João VI, e Meu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino do 
Brasil e Estra geiros, o tenha assim entendido, e o faça executar com os des
pachos necessários. 

Paço, em 18 de junho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Parte segunda, p. 23 e 24. 
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DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1822 

Cria um Governo Provisório de eleição popular na Província de S. Paulo. 

Sendo o primeiro dos Meus mais sagrados deveres vigiar sobre a salva
ção do Estado, união e tranquilidade dos povos que Me foram confiados, 
como Regente e Defensor Perpétuo do Reino do Brasil, não Me podia ser 
indiferente o modo ilegal e faccioso com que os chamados Povo e Tropa da 
cidade de S. Paulo, instigados por alguns desorganizadores e rebeldes, que 
POr desgraça da Província se acham entre os Membros do seu atual Gover
no, se tem ultimamente comportado: Querendo pois dar pronto remédio a 
tais desordens, e atentados que diariamente vão crescendo: Hei por bem, 
cassar o presente Governo, e ordenar que os eleitores de Paróquias convo
~ados nas cabeças dos Distritos segundo o Meu Decreto de 3 do corrente e 
Instruções a ele anexas, depois de procederem à nomeação dos deputados 
Para a Assembléia Geral Constituinte e legislativa deste Reino do Brasil, 
Passem imediatamente a nomear um Governo Provisório legítimo composto 
de um presidente, um secretário e cinco membros, cuja apuração se fará 
Pelo mesmo método com que se devem apurar a nomeação dos deputados 
Para a Assembléia Geral na Câmara da Capital, a qual passará logo a dar
lhe posse. A este novo Governo Provisório assim nomeado e instalado, fica 
competindo toda a autoridade e jurisdição que exercerá segundo as leis 
existentes na parte civil, econômica, administrativa e policial, como uma Dele
gação do Meu Poder Executivo. As autoridades a quem competir a execução 
deste Decreto o tenham assim entendido e façam cumprir debaixo da sua 
maior responsabilidade. 

Paço, em 25 de junho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CLIB, 1822, Porte segundo, p. 25 e 26. 
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DECRETO DE 3 DE JULHO DE 1822 

Cria a Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. 

Considerando a necessidade que há de facilitar o expediente dos multi. 
plicados negócios que pesam sobre a Secretaria de Estados dos Negócio> 
do Reino: Hei por bem, com o parecer do Meu Conselho de Estado, aplicar a 
este Reino do Brasil, por ser mui conforme com as atuais circunstâncias dele, 
a disposição do Decreto de 23 de agosto do ano próximo passado, das 
Cortes de Portugal, e criar uma Secretaria de Estado dos Negócios da Justi
ça, a qual pertencerá a expedição de todos os negócios designados nos §§ 
59 e 69 do mencionado Decreto, ficando pertencendo em todo o seu vigor à 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, os §§ 29, 39 e 49 dele. José 
Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, e do Conselho 
de Sua Majestade EI-Rei o Senhor D. João VI, e Meu Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios do Reino do Brasil, o tenha assim entendido e faça 
executar com os despachos necessários. 

Paço, em 3 de julho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte segundo, p. 26 e 27. 
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DECRETO DE 1 O DE JULHO DE 1822 

Separa os cadeiras de Fisiologia e Anatomia da Academia Méd''CI-Cirúr
gica do Cidade do Rio de Janeiro e nomeia lente paro aquela. 

T amando em consideração as vantagens que resultam da separação das 
cadeiras de Fisiologia e Anatomia, que são atualmente regidas por um só 
lente: Hei por bem, separar as ditas Cadeiras e nomear para lente da de 
Fisiologia, com o respectivo ordenado, a Domingos Ribeiro dos Guimarães 
Peixoto, pelos conhecimentos e qualidades que nele concorrem, continuando 
a de Anatomia a ser regida por Joaquim José Marques. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado e do Conselho de Sua Majes
tade, e Meu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino e Estran
geiros, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos neces
sários. 

Paço, em 10 de julho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CliB. 1822. Porte segundo, p. 28. 
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DECRETO DE 1 5 DE JULHO DE 1 822 

Eleva a 200$000 o ordenado de dois empregados da Biblioteca 
Nacional. 

Atendendo ao que Me representaram Manoel José Maria e José Maria 
Nazareth, ocupados em serviço da Biblioteca Nacional, sobre a diminuição 
que tiveram os seus vencimentos, que não podia assim bastar para a sua indis
pensável subsistência: Hei por bem, que da data deste em diante vença cada 
um deles o ordenado de 200$000, como empregados da mesma Biblioteca. 

O Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e Presi
dente do Tesouro Público o tenha assim entendido, e faça executar com os 
despachos necessários. 

Paço, em 15 de julho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB, 1822, Parte segunda, p. 29. 
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DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1822 

Sobre os serviços prestados à causa do Estado Cisplatino e do Brasil em 
geral. 

Querendo manifestar o alto apreço de que se fazem dignos os serviços 
Prestados a favor da causa do Estado CispiQtino e do Brasil em geral: Hei 
Por bem, ordenar que todas as pessoas residentes naquela Província, que se 
tenham comprometido pelo seu patriotismo e brio nacional, e que para o fu
turo se comprometerem de uma maneira resoluta, enérgica e decidida, sejam 
atendidas, e consideradas como naturais do Brasil, gozando dos mesmos 
foros e privilégios que a estes forem concedidos pela futura Constituição 
Política deste Reino; e Hei outrossim por bem, que todos os empregados mili
tares ou civis, em caso (não esperado) de se verem forçados a deixar a 
Pátria, fiquem percebendo duas terças partes dos ordenados que dantes 
gozavam, e os que o não forem, vencerão uma pensão proporcionada para 
os seus alimentos, enquanto a uns e outros não forem concedidas sesmarias e 
rnais vantagens nas Provínr.ias que escolherem para seu estabelecimento. As 
autoridades civis e militares, a quem pertencer a execuç3o deste Decreto, 
a~sim o tenham entendido e façam executar, se as circunstâncias assim o exi
grrem. 

Paço, em 20 de julho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

-Cus 1s2 ' 2, Parte segunda, p. 31. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECRETO DE 26 DE JULHO DE 1 822 

Suspende o Alvará de 22 de outubro de 1821, no porte em que concede 
à Irmandade do Santo Cruz desta Cidade o levantar prédios no terreno de 
que está de posse, desde o lgre;a do mesmo Irmandade até o mor. 

Tendo-Me representado a Câmara desta Cidade os inconvenientes que 
resultariam da inteira execução do Alvará de 22 de outubro de 1821, pelo 
qual fui servido conceder à Irmandade da Santa Cruz a continuação da pos
se em que já estava tanto do terreno em que se acha situada a Igreja da 
mesma Irmandade, como do que continua até o mar, com a faculdade de 
pod<:lr ali edificar em seu benefício: Hei por bem, atendendo ao cômodo pú
blico, que muito sofreria se não se conservasse desembaraçada aquela parte 

· da praia, suspender a execução do referido Alvará, na parte somente em 
que autoriza a Irmandade para levanta,. prédios no indicado terreno; ficando 
em tudo o mais em seu inteiro vigor. José Bonifácio de Andrada e Silva, do 
Conselho de Sua Majestade e do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secre
tário de Estado doe Negócios do Reino e Estrangeiros, o te ha assim e te -
dido, e faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 26 de julho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Parte segunda, p. 33. 
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DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1822 

Declara as Instruções de 19 de junho deste ano, sobre a eleição de Depu
tados à Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Reino do Brasil. 

Desejando prevenir qualquer dúvida que possa suscitar-se sobre a ver
dadeira inteligência do art. 69 do Cap. 59 das Instruções para as Eleições 
dos Deputados da Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Reino do 
Brasil, Hei por bem que do Colégio Eleitoral de cada uma das cabeças de 
Distrito se remeta à Câmara da Capital da respectiva Província, e à Secreta
ria de Estado dos Negócios do Reino, uma lista dos nomes de todos os vota
dos por cada Eleitor com o número dos votos, que cada um tiver, para se apu
rarem na Câmara mencionada, os Deputados da Província. E Hei, outrossim, 
Por bem declarar, para o mesmo fim de evitar embaraços e delongas, que a 
qualidade de ter domicílio certo por quatro anos na Província, exigida no art. 
69 do Cap. 29, para ser eleitor, deve ser considerada como requisito necessá
rio para eleitor, enão para deputado. E porque pode acontecer que o 
mesmo indivíduo seja nomeado por duas Províncias para ser deputado, em 
cuja hipótese ordena o art. 89 do Cap. 49, que prefira a nomeação daquela 
onde tiver domicílio o nomeado, devendo a outra proceder a nova escolha. 
Determino, com o fim de abreviar a instalação da Assembléia, que, em lugar 
da nova eleição a que no sobredito artigo se manda proceder, seja Depu
tado o que se seguir em maioria de votos ao que saiu nomeado. E quando 
também aconteça ser eleito Deputado algum dos que se acham como tais nas 
_Cortes de Lisboa. Ordeno que, até à chegada daquele Deputado, o supra, 
Interinamente, o imediato em maioria de votos, devendo, porém, cessar o seu 
exercício na Assembléia logo que o ausente tiver chegado a esta Corte. 
José Bonifácio de Andrada e Silva, do meu Conselho de Estado e do Con
selho de EI-Rei e o Senhor Dom João VI e o meu Ministro e Secretário de 
E~tado dos Negócios do Reino do Brasil e Estrangeiros, assim o tenha enten
dido, e faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 3 de agosto de 1822. 

Com a rubrica de S.A.R. o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrade e Silva. 

~rte segunda, p. 113. 
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ADITAMENTO 

DECRETO DE 3 DE AGOSTO DE 1822 

Cria o lugar de Ajudante da Biblioteca desta Corte. 

Atendendo ao que Me representou o Padre Felisberto Antônio Pereira 
Delgado: Hei por bem Fazer-lhe Mercê de o Nomear Ajudante do Biblio
teca Pública desta Corte, vencendo de ordenado anual 200$000, p.ago pela 
respectivo Folha do Tesouro Público; ficando incumbido do conservação e 
orronjomento dos manuscritos do mesmo Biblioteca, e do prontificação do 
seu catálogo; tendo igualmente o seu cargo a impressão daqueles, que disto 
forem dignos pela sua raridade e distinto merecimento, dos quais fará subir o 
Minha Real Presença pelo Secretaria de Estado dos Negócios do Reino o 
competente relação com as precisos notas críticos sobre o sua utilidade e 
excelência, afim de receber para esse destino a Minha Real Aprovação. José 
Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado e do Conselho de 
Suo Majestade Fidelíssima o Senhor Rei D. João VI, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino do Brasil e Estrangeiros, e que serve o cargo 
de Mordomo-Mor, o tenho assim entendido e faço executor com os despa
chos necessários. 

Paço, em 3 de agosto de 1822. 

Com o rubrica do Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822 Parte segunda, p. 115 
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DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1822 

Determina que, na ausência do Príncipe Regente, presida a Princesa Real 
ao despacho do expediente e às sessões do Conselho de Estado. 

Tendo de ausentar-Me desta Capital por mais de uma semana, para ir 
visitar a Província de S. Paulo, e cumprindo, a bem dos seus habitantes e da 
segurança e tranqüilidade individual e pública, que o Expediente ordináno 
dos Negócios não padeça com esta Minha Ausência temporária: Hei por 
bem que os Meus Ministros e SecrP.tários de Estado continuem, nos dias pres
critos e dentro do Paço, como até agora, debaixo da Presidência da Prin
cesa Real do Reino Unido, Minha Muito Amada e Prezada Esposa, no Despa
cho do Expediente ordinário das diversas Secretarias de Estado e Repar
tições Públicas, que será expedido em Meu Nome, como si presente fora: E 
Hei por bem outrossim que o Meu Conselho de Estado possa igualmente con
tinuar as suas Sessões nos dias determinados ou quando preciso for, debaixo 
da Presidência da mesma Princesa Real, a Qual fica desde já autorizada 
para com os referidos Ministros e Secretários de Estado Tomar logo todas as 
medidas necessárias e urgentes ao bem e salvação do Estado; e de tudo Me 
dará imediatamente parte para receber a Minha Aprovação e Ratificação, 
pois Espero que nada obrará que não seja conforme às leis existentes e aos 
sólidos interesses do Estado. O Ministro e Secretário de Estado dos Negó
cios do Reino e Estrangeiros o tenha assim entendido e faça executar com os 
despachos necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo. 

CliB, 1822, Porte segunda, p 42. 
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DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1822 

Nomeia um Ministro e Secretário do Estado especial, para acompanhar a 
Sua Alteza o Príncipe Regente à Província de S. Paulo, e assistir ao despacho e 
expedir as respectivas ordens. 

Tendo de visitar a Província de S. Paulo, onde Me será necessano um 
Ministro e Secretário de Estado, que assista ao despacho, referende ou expe
ça em Meu Real Nome as ordens e providências que Eu Houver por bem 
transmitir-lhe a bem daqueles Povos, e não Querendo privar a Princesa Real 
do Reino Unido, Minha Muito Amada e Prezada Esposa, de algum dos atuais 
Ministros e Secretários de Estado, que debaixo de Sua Presidência ficam 
nesta Corte, onde são indispensáveis: Hei por bem Nomear a Luiz de Sal
ddhha da Gama, Veador da mesma Princesa Real, para acompanhar-Me e 
desempenhar interinamente junto à Minha Real Pessoa, durante a Minha 
Ausência desta Capital, as funções de Meu Ministro e Secretário de Estado. 
José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros, o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos e participações necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Parte segunda, p. 43. 
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1822 

Concede anistio geral poro os passados opiniões políticos; ordeno o dis
tintivo - Independência ou Morte- e o saído dos dissidentes. 

Podendo acontecer que existam ainda no Brasil dissidentes da qronde 
causa da sua Independência Política, que os Povos proclamaram e Eu Jurei 
Defender, os quais ou por crassa ignorância, ou por cego fanatismo pelas 
antigas opiniões espalhem rumores nocivos à união e tranqüilidade de todos 
os bons brasileiros; e até mesmo ousem formar prosélitos de seus erros: 
Cumpre imperiosamente atalhar ou prevenir este mal, separando o~ pérfidos, 
expurgando deles o Brasil, para que as suas ações e a linguagem das suas 
opiniões depravadas não irritem os bons e leais brasileiros, a ponto de se 
atear a guerra civil que tanto Me esmero em evitar: E porque Eu desejo 
sempre aliar a bondade com a justiça e com a salvação pública, suprema Lei 
das Nações: Hei por bem e com o parecer do Meu Conselho de Estado, 
Ordenar o seguinte: Fica concedida anistia geral para todas as passadas opi
niões políticas até a data deste Meu Real Decreto, excluídos todavia dela 
aqueles que já se acharem presos, e em processo: Todo o português euro
peu, ou o brasileiro, que abraçar o atual sistema do Brasil, e estiver pronto a 
defendê-lo usará por distinção da flor verde dentro do ângulo de ouro no 
braço esquerdo, com o legenda- INDEPENDÊNCIA OU MORTE- Todo 
aquele, porém, que não quiser abraçá-lo, não devendo participar com os 
bons cidadãos dos benefícios da sociedade, cujos direitos não respeito, 
deverá sair do lugar em que reside dentro de 30 dias, e do Brasil dentro de 
quatro meses nas cidades centrais, e dois meses, nas marítimas, contados 
do dia em que for publicado este Meu Real Decreto nas respectivas Provín
cias do Brasil, em que residir; ficando obrigado a solicitar o competente 
passaporte. Se, entretanto, porém, atacar o dito sistema, e o sagrada causa 
do Brasil, ou de palavra ou por escrito, será processado sumariamente, e pu
nido com todo o rigor que as leis impõem aos réus de Lesa-Nação, e 
perturbadores da tranqüilidade pública. Nestas mesmas penas incorrerá todo 
aquele que, ficando no Reino do Brasil, cometer igual atentado. José 
Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, e do Conselho 
de Suo Majestade Fidelíssima El-Rei o Senhor D. João VI, e Meu Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros, assim o tenho 
entendido e faço executor, mondando-o publicar, correr e expedir por cópia 
aos Governos Provinciais do Reino do Brasil. 

Palácio do Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1822. 

Com a rubrica de Suo Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
CLIB. 1822. Parfe segundo. p. 46. 
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1822 

Determina o tope nacional brasiliense, e a legenda dos patriotas do 
Brasil. 

Convindo dar a este Reino do Brasil um novo Tope Nacional, como 1a 
Lhe Dei um Escudo d'Armas; Hei por bem, e com o parecer do Meu Conselho 
de Estado Ordenar o seguinte: O Laço, ou Tope Nacional Brasiliense, será 
composto das cores emblemáticas - Verde de primavera, e amarelo de 
ouro - na forma do modelo anexo a este Meu Decreto. A flor verde no 
braço esquerdo, dentro de um ângulo de ouro, ficará sendo a Divisa voluntá
ria dos Patriotas do Brasil, que jurarem o desempenho da legenda - INDE
PENDÊNCIA OU MORTE - lavrada no dito ângulo. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, e do Conselho de Sua Majes
tade Fidelíssima o Senhor Rei D. João VI, e Meu Ministro e Secretário de Esta
do dos Negócios do Brasil e dos Estrangeiros, o tenha assim entendido e o 
taça executor com os despachos necessários. 

Paço, 18 de setembro de 1822. 

Com o rubrico de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822, Parte segunda, p 47. 
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DECRETO DE 18 DE SETEMBRO DE 1822 

Dá ao Brasil um escudo de Armas. 

Havendo o Reino do Brasil, de quem Sou Regente, e Perpétuo Defensor, 
declarado a sua emancipação política, entrando a ocupar na grande família 
das Nações o lugar que justamente lhe compete, como Nação Grande, livre 
e Independente; sendo por isso indispensável que ele tenha um Escudo Real 
de Armas, que não só se distingam das de Portugal, e Algarves até agora reu
nidas, mas que sejam características deste rico e vasto Continente: E Dese
rando Eu que se conservem as armas que a este Reino foram dadas pelo 
Senhor Rei D. João VI, Meu Augusto Pai, na Carta de lei de 13 de Maio de 
1816, e ao mesmo tempo rememorar o primeiro nome, que lhe fora imposto 
no seu feliz descobrimento, e honrar as 19 Províncias compreendidas entre os 
grandes rios que são os seus limites naturais, e que formam a sua integndade, 
que Eu Jurei sustentar: Hei por bem, e com o parecer do Meu Conselho de Es
tado, Determinar o seguinte: Será de ora em diante o Escudo de Armas, des
te Reino do Brasil, em campo verde uma Esfera Armilar de ouro atravessada 
por uma Cruz da Ordem de Cristo, sendo circulada a mesma Esfera de 19 
Estrelas de prata em uma orla azul; e firmada a Coroa Real diamantina sobre 
o Escudo, cujos lados serão abraçados por dois ramos das plantas de Café e 
Tabaco, como emblemas da sua riqueza comercial, representados na sua 
própria cor, e ligados na parte inferior pelo laço da Nação. A Bandeira Na
cional será composta de um paralelogramo verde, e nele inscrito um quadrilá
tero romboidal cor de ouro, ficando no centro deste o Escudo das Armas do 
Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado e do 
Conselho de Sua Majestade Fidelíssima o Senhor Rei D. João VI, e Meu Minis
tro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros, o tenha 
assim entendido, e faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 18 de setembro de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Parte segunda, p. 47 e 48 
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DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1822 

Regula os uniforr.1es dos criados da casa do Príncipe Real. 

Sendo, além de dispendiosos, impróprios para o clima do Brasil os unifor
mes dos meus criados: Hei por bem, que da data deste Meu Real Decreto em 
diante sejam os referidos uniformes regulados da maneira seguinte: as fardas 
pequenas se comporão de casaca verde direita, mas não de Corte; canhões 
e gola com bordadura do padrão antigo das fardas pequenas; calção, meias, 
e colete branco, chapéu sem galão; presilha de ouro, e espadim ao lado com 
boldrié de cinto: as fardas grandes terão igual feitio, e bordadura do mesmo 
padrão; porém as nove casas dos botões da frente serão bordadas na mesma 
igualdade das dos canhões, além de outras nove casas, que lhes correspon
dam em simetria na mesma frente; assim como uma pequena flor no fechar 
das abas; e o chapéu sem galão, e plumas brancas. Os meus criados de 
galão de ouro não terão mais de uma farda, da mesma cor e feitio, de ca
nhões e gola das suas respectivas fardas pequenas; calção, meias, e colete 
branco; espadim; e chapéu sem plumas nem galão; o que tudo se acha de
signado no figurino que se fará público a este respeito; podendo igualmente 
ser admitido o uso de botas, e de calças brancas. José Bonifácio de Andrada 
e Silva, do Meu Conselho de Estado, e do Conselho de Sua Majestade E/ 
Rei o Senhor D. João VI, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino e Estrangeiros, e que serve o cargo de Meu Mordomo-Mor, o tenha 
assim entendido, e faça executar. 

Paço, em 20 de setembro de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncip~ Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB 1822, Parte segunda, p. 48 e 49. 
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO DE 1822 

Proíbe que os particulares usem da cor verde nas librés de seus criados. 

Tendo pelo Meu Real Decreto de 20 do corrente mês reservado a cor 
verde para as casacas, capotes e reguingotes das librés da Minha Real Casa: 
Hei por bem Ordenar que de ora em diante nenhum particular possa mais 
usar da dita cor nas librés dos seus criados, exceto em canhões, forros, meias 
e vestias: Declarando, porém, que por este Meu Real Decreto não fica 
derrogado o especial privilégio, de que gozam as pessoas com quem tenho 
devido, de usarem da cor verde nas librés de seus criados. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado e do Conselho de El Rei Meu 
Augusto Pai, e Meu Ministro e Secretário de Estado da Repartição dos Negó
cios do Reino e Estrangeiros, servindo o cargo de Meu Mordomo-Mor, o 
tenha assim entendido, e faça executar expedindo as ordens necessárias. 

Palácio do Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte segundo, p. 53 e 54. 
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DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1822 

Manda que se use nos Tribunais e mais repartições públicas do título de 
Majestade Imperial. 

Havendo-Me os Povos desta Capital, e de várias outras Províncias deste 
Império, unânime, e solenemente Aclamado Imperador Constitucional, e 
Defensor Perpétuo do Brasil, adiantando-se já ao veto geral das outras; e 
devendo haver novo tratamento, que seja digno de tão Alta Dignidade, e por 
onde se regulem os Tribunais, e mais Repartições Públicas, de hoje em diante 
no expediente dos Alvarás, Provisões, e outros Diplomas, que passarem em 
Meu Nome: Hei por bem Ordenar, que, da data deste para o futuro, se use 
nos ditos Tribunais e mais Repartições Públicas geralmente do título de 
MAJESTADE IMPERIAL, quando no expediente dos negócios se referirem à 
Minha Augusta Pessoa: Que nas Provisões se principie pela fórmula seguinte: 
Dom Pedro, pela Graça de Deus, e unânime Aclamação dos Povos, Impera
dor Constitucional, e Defensor Perpétuo do Império do Brasil, Faço saber 
etc.: E que nos Alvarás se use da seguinte: Eu o Imperador Constitucional e 
Defensor Perpétuo do Império do Brasil, Faço saber etc. Os ditos Tribunais, 
repartições, e autoridades constituídas, a quem pertencer a execução deste 
Meu Decreto Imperial, o tenham assim entendido, e façam executar. 

Paço, em 13 de outubro de 1822. 

Com o rubrico de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Parte segunda, p. 64. 
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1822 

Cria o lugar de Bibliotecário da Biblioteca Pública desta Corte. 

Atendimento ao merecimento e distintas qualidades, que concorrem na 
pessoa do Padre Mestre Frei Antônio de Arrabida, Meu Confessor: Hei por 
bem Fazer-lhe Mercê de o Nomear Bibliotecário da Biblioteca Pública desta 
Corte, cujo emprego exercerá debaixo das Minhas Imperiais e imediatas 
ordens. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, e que serve o 
cargo de Meu Mordomo-Mor, o tenha assim entendido e faça executar. 

Palácio do Rio de Janeiro em 23 de outubro de 1822. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CUB, 1822. Po,•e segundo, p. 116. 
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1822 

Determina que o Aiudante da Biblioteca Pública desta Corte substitua o 
Bibliotecário nos )eus impedimentos. 

Havendo por Decreto de 3 de agosto, do corrente ano, Nomeado ao 
Padre Felisberto Antônio Pereira Delgado para o emprego de Ajudante da 
Biblioteca Pública desta Corte, ficando incumbido do arranjamento e conser
vação dos seus respectivos Manuscritos: Hei por bem Determinar que, além 
desta incumbência privativa, ele no exercício do seu emprego não só coadju
ve ao Bibliotecário que se acha nomeado por Decreto da data deste nos 
trabalhos pertencentes a esta Repartição, mas também que possa preencher 
as funções que competem ao mesmo Bibliotecário e suas atribuições, quando 
este por qualquer impedimento não possa exercê-las pessoalmente. José 
Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Império, e que serve o cargo de Meu 
Mordomo-Mor, o tenha assim entendido e faça executar. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de outubro de 1822. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Parte segunda, p. 116. 
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DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1822 

Concede a José Bonifácio de Andrada e Silva e outros as suas demissões 
de Ministros e Secretários de Estado. 

Tendo em consideração as representações que' Me têm feito por vezes 
os Meus Ministros e Secretários de Estado de todas as Repartições, pedindo
Me as suas demissões, e Querendo Eu Mostrar em tudo a minha constitu
cionalidade em não obrigar alguém a servir empregos de tanta responsa
bilidade contra a sua vontade: Hei por bem conceder-lhes as suas demissões, 
Agradecendo-lhes os serviços que até agora têm prestado a este Império. E 
para os substiTuírem nos seus diversos cargos Nomeio os seguintes: para 
Ministro e Secretário de Estado do Império e Estrangeiros, ao Barão de 
Santo Amaro, não só por Esperar dele bom desempenho, mas muito principal
mente por gozar da opinião de seus concidadãos, que ultimamente acabam 
de dar-lhe um testemunho público, elegendo-o para Deputado à Assembléia 
Geral Constituinte e legislativa do Brasil, cargo que exercerá até decisão 
final da mesma Assembléia Geral; para Ministro e Secretário dos Negócios 
da Justiça, ao Desembargador Sebastião Luiz Tinoco da Silva, pela sua reco
nhecida inteireza e inteligência; para Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Fazenda, ao Desembargador do Paço João Ignácio da Cunha, 
pela sua reconhecida aptidão e honra; para Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios da Guerra, ao Coronel João Vieira de Carvalho, pelos seus 
conhecimentos militares e probidade, e, finalmente, para Ministro e Secretá
rio de Estado dos Negócios da Marinha, ao Capitão de Mar-e-Guerra Luiz 
da Cunha Moreira por iguais motivos. José Bonifácio de Andrada e Silva, do 
Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Império, o tenha assim entendido e o faça executar, expedindo os despachos 
necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1822. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CLIB. 1822. Porlt• I<'Qundo p 68 
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DECRETO DE 1' DE DEZEMBRO DE 1822 

Crio o Imperial Ordem do Cruzeiro. 

Desejando Eu assinalar por um modo solene e memorável a época da 
Minha Aclamação, Sagração e Coroação, como Imperador Constitucional 
do Brasil, e Seu Perpétuo Defensor, por ser a mais importante para esta 
monarquia, acabando de firmar a sua Independência, representação políti
ca, e futura grandeza e prosperidade, manisfestando-se assim ao mesmó 
tempo à face das Nações o brio, amor e lealdade do grande Povo que Me 
elevou, por unânime espontaneidade, ao Grau Sublime de Seu Imperador 
Constitucional: E sendo prática constante e justa dos Augustos Imperantes, e 
particularmente dos Senhores Reis Meus Predecessores, Criar novas Ordens 
de Cavalaria, para melhor perpetuarem as épocas memoráveis de Seus 
Governos, e com especialidade de Meu Augusto Pai o Senhor D. João VI, Rei 
de Portugal e Algarves; que, pela sua feliz chegada às plagas deste Império, 
renovou, e ampliou a antiga Ordem da Torre e Espada, em 13 de Maio de 
1808; e alguns anos depois, Criou no dia 6 de Fevereiro de 1818, em que fora 
Aclamado na Sucessão da Coroa, a Ordem Militar da Conceição: Por todos 
estes ponderosos motivos; e por Querer outrossim aumentar com a Minha 
Imperial Munificência os meios de remunerar os serviços que Me têm presta
do, e houverem de prestar os Súditos do Império, e os beneméritos Estrangei
ros, que preferem estas distinções honoríficas a quaisquer outras recom
pensas; e também para poder Dar mais uma prova da Minha Alta Conside
ração e Amizade às personagens da maior gerarquia e merecimentos, que 
folgarem com este Meu Sinal de estimação: Hei por bem lem alusão à posi
ção geográfica desta vasta e rica região da América Austral, que forma o 
Império do Brasil, onde se acha a grande Constelação do Cruzeiro, e igual
mente em memória do nome que teve sempre este Império, desde o seu 
descobrimento, de -Terra de Santa Cruz) Criar uma nova Ordem Honorífi
ca, denominada- IMPERIAL ORDEM DO CRUZEIRO,- a qual será 
governada e regulada interinamente pelos artigos seguintes, que servirão de 
base aos estatutos gerais e permanentes, que se hajam de fazer para o futuro. 

I. A Mim, e aos Imperadores que Me sucederem no Trono do Brasil, 
pertence o Título e Autoridade de Grão-Mestre desta Ordem Imperial. 

11. O expediente dos negócios da Ordem é confiado a um Chanceler 
que despachará imediatamente Comigo. 

111. A Ordem constará: 19 de Cavaleiros, cujo número será ilimitado; 29 
de 200 Oficiais efetivos e 120 honorários; 3<? de Dignitários, dos quais serão 
30 efetivos e 15 honorários; 49 de oito Grão-Cruzes efetivos e quatro 
honorários. 

IV. As pessoas da Minha Imperial Família, e os Estrangeiros a quem, por 
sua alta gerarquia e merecimentos, Eu Houver por bem Conferir as 
condecorações desta Ordem, serão reputados supranumerários, e não 
prestarão juramento. 
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V. Os Membros honorários da Ordem, de qualquer dos graus não pode
rão passar ao grau superior, antes de serem efetivos nos antecedentes. 

VI. Depois da primeira promoção, cujas nomeações dependem da 
Minha Imperial Escolha e Justiça, ninguém poderá ser admitido a Cavaleiro, 
sem provar ao menos vinte anos de distinto serviço militar, civil ou científico, 
exceto nos casos de serviços extraordinários e relevantíssimos, que mereçam 
da Minha Imperial Munificência dispensa neste artigo fundamental. 

Vil. Estabelecida regularmente a Ordem, nenhum Cavaleiro poderá 
passar a Oficial, sem contar quatro anos de antiguidade no seu grau: para 
poder este ser promovido a Dignitário, deverá ter três anos de Oficial; e 
para Grão-Cruz cinco anos de Dignitários. Aos Militares, porém, estando em 
campanha, cada ano de guerra lhes será contado por dois de serviço ordiná
rio para este fim. 

VIII. A Insígnia desta Ordem será, para os simples Cavaleiros uma Estre
la da forma que mostra o padrão, que com este baixa; esmaltado de branco, 
decorada com Coroa Imperial, e assentando sobre uma Coroa emblemática 
das folhas de tabaco e café, esmaltadas de verde. Terá no centro, em cnmpo 
azul celeste, uma Cruz formada de dezenove Estrelas esmaltadas de branco, 
e na circunferência deste campo, em círculo azul ferrete, a legenda
Benemerentium Premium- em ouro polido. A medalha no reverso, em lugar 
da Cruz, terá a Minha Imperial Efígie em ouro e campo do mesmo metal, com 
a seguinte legenda no círculo azul ferrete- petrus I. Brasiliae imperator. 
D.- Os Oficiais da ordem, os Dignitários e Grão-Cruzes usarão também da 
Chapa que se observará no padrão em n. 1, e da forma abaixo prescrita. 

IX. Os Cavaleiros usarão da Insígnia, ou Venera enfiada em fita azul 
celeste, atada em uma das casas do lado esquerdo do vestido ou farda, de 
que usarem, como se pratica na Ordem de Cristo. Os Oficiais usarão, além 
disto, da Chapa ou bordado no lado esquerdo do vestido ou farda. Os 
Dignitários, além da Chapa no vestido ou farda, trarão a Insígnia pendente 
de fita larga ao pescoço. Finalmente, os Grãos-Cruzes além da Chapa 
trarão a tiracolo as bandas ou fitas largas de azul celeste com a Medalha da 
Ordem. 

X. Nas funções solenes da Ordem, virão todos os Membros dela orna
dos de Manto branco, com cordões e alamares de cor azul celeste, e com a 
Insígnia bordada sobre o ombro esquerdo, no Manto, conforme as suas 
graduações. 

XI. Esta Ordem gozará de todos os privilégios, foros e isenções de que 
goza a Ordem de Cristo, no que não for contrário à Constituição do Império. 

XII. Aos Grãos-Cruzes da Ordem competirá o tratamento de exce
lência, quando já o não tenham pelas graduações em que estiverem; assim 
como aos Dignitários o tratamento de senhoria. 

XIII. Aos Grãos-Cruzes, que falecerem, se farão as honras funerais 
militares, que competem aos Tenentes Generais; aos Dignitários as dos 
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Brigadeiros; aos Oficiais as dos Coronéis; e finalmente aos Cavaleiros a dos 
Capitães. E quando vivos, se lhes farão as continências militares, correspon
dentes às graduações acima mencionadas. 

XIV. No 1° dia de Dezembro, aniversário da minha Coroação, haverá, 
na Capela Imperial da Corte, a Festa da Ordem; e no mesmo dia, se publica
rão as novas promoções da mesma. A esta Festa assistirão todos os Membros 
da Ordem, que se acharem dentro de três léguas da Corte. 

XV. Esta Ordem Imperial, para prêmio dos serviços dos seus Membros, e 
para conservação do seu esplendor e dignidade, terá uma dotação 
proporcionada aos seus nobres e importantes fins, estabelecendo-se um 
número certo de tenças e comendas de diversas lotações, na forma que deli
berar a Assembléia Legislativa do Império do Brasil. 

XVI. Todos os que forem promovidos aos diferentes graus desta Ordem, 
prestarão juramento solene, nas mãos do Chanceler da Ordem, de serem 
fiéis ao Imperador e à Pátria, de que se fará assento em um livro destinado 
para este fim. 

XVII. As nomeações serão feitas por Decretos, assinados pelo Grão
Mestre e referendados pelo Chanceler da Ordem, que expedirá depois o 
competente diploma para servir de título ao agraciado, o qual terá prestado 
previamente o juramento acima mencionado, por si, ou no caso de legítimo 
impedimento, por seu bastante procurador, depois de obtida para isto a 
licença necessária; do que tudo se fará assento, tanto no livro da matrícula, 
como no reverso do diploma. 

XVIII. Na Chancelaria da Ordem não se levarão emolumentos alguns, 
mais do que o feitio e registro dos diplomas. Ficam porém obrigados os 
agraciados a dar uma jóia qualquer, a seu arbítrio, para a dotac;ão de uma 
Ca1xa de Piedade, destinada para mantença dos 1'v\embros pobres ao 
Ordem, ou que por casos fortuitos ou desgraços caírem em pobreza. 

XIX. Finalmente, todo e qualquer Membro desta Ordem que cometer, o 
que Deus não permita, algum crime contra a honra e contra o juramento 
prestado, será expulso da Ordem, perderá todos os foros, privilégios e isen
ções, e ficará inibido para sempre do uso da Insígnia da mesma Ordem, 
havendo sentença condenatória pelo Juiz competente. 

O Chanceler da Ordem Imperial do Cruzeiro, os Meus Ministros e 
Secretários de Estado das diferentes Repartições, e todas as autoridades 
constituídas, a quem o conhecimento e execução deste Meu Imperial Decre
to possa pertencer, assim o tenham entendido, e façam cumprir e executar. 

Palácio do Rio de Janeiro, em ]9 de Dezembro de 1822, ] 0 da Indepen
dência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB. 1822. Pari" segundo. p. 83.84.85 e 86. 
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DECRETO DE 1' DE DEZEMBRO DE 1822 

Manda substituir pela Coroa Imperial a Coroa Real que se acha sobre
posta, no escudo das Armas. 

Havendo sido proclamada com a maior espontaneidade dos Povos a 
Independência Política do Brasil, e a sua elevação à categoria de Império 
pela Minha solene Aclamação, Sagração e Coroação, como seu Imperador 
Constitucional e Defensor Perpétuo: Hei por bem Ordenar que a Coroa 
Real, que se acha sobreposta no Escudo das Armas, estabelecido pelo Meu 
Imperial Decreto de 18 de Setembro do corrente ano, seja substituída pela 
Coroa Imperial, que lhe compete, a fim de corresponder ao qrau sublime e 
glorioso, em que se acha constituído este rico e vasto Continente. José Boni
fácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado e Meu Ministro e Se
cretário de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, o tenha assim en
tendico, e faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 1 <? de dezembro de 1822, 1 <? da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB 1822. Porte segundo p. 87. 
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DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 1 822 

Manda que os empregados diplomático~ do Império usem de farda verde. 

Havendo por Decreto de 20 de Setembro do ano que corre, estabe
lecido o novo uniforme dos Criados da Minha Imperial Casa: E devendo, por 
identidade de razões, merecer a mesma alteração o uniforme dos Emprega
dos Diplomáticos: Hei por bem que, dora em diante, os Empregados Diplomá
ticos, que se acharem no serviço do Império, em lugar de farda azul, possam 
usar de fardas verdes direitas; da forma regulada no citado decreto de 20 de 
setembro; conservando, porém, o bordado do padrão antigo. José Bonifácio 
de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, assim o tenha entendido, e 
faça executar. 

· Palácio do Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1822, 19 da Independência 
e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Parte segunda, p. 94 e 95. 
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DECRETO DE 1 O DE DEZEMBRO DE 1 822 

Manda que, nos diplomas assinados pelo Imperador, depois da data, se 
acrescente o número dos anos decorridos desde a sua Aclamação. 

Sendo conveniente memorizar a gloriosa época da Independência do 
Brasil, e a sua elevação à categoria de Império: Hei por bem que nos Diplo
mas dora em diante publicados em Meu Augusto Nome, e que forem por Mim 
rubricados ou assinados, se acrescente, depois da sua data, o número dos 
anos que decorrerem depois da mencionada época, a qual deverá contar-se 
desde o memorável dia 12 de outubro do presente ano, em que, por espontâ
nea unanimidade dos Povos, se celebrou o solene Ato da Minha.Aclamação. 
José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Império, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 1 O de dezembro de 1822, 19 da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CL-IB, 1822, Porte segundo, p. 96. 
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DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1822 
Manda seqüestrar as mercadorias, prédios e bens pertencentes a vassa

los de Portugal_ 

Sendo bem patentes os escandalosos procedimentos e as hostilidades 
manifestas do Governo de Portugal contra a liberdade, honra e interesses 
deste Império, por cavilosas insinuações, e ordens do Congresso demagó
gico de Lisboa, que, vendo infrutuosa a horrível idéia de escravizar esta rica 
e vasta região, e seus generosos habitantes, pretende oprimí-los com toda 
espécie de males e horrores da perfídia e da guerra civil, que lhe tem suscita
do seu bárbaro vandalismo: e sendo um dos Meus principais deveres, como 
Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo deste grandioso Império, 
empregar todas as Minhas diligências, e providenciar com as medidas mais 
acertadas, não só para tornar efetiva a segurança e respeitável a defesa do 
País, pondo-o ao abrigo de novas e desesperadas tentativas, de que possam 
lançar mão seus inimigos: mas também para privar, quanto seja possível, aos 
habitantes daquele Reino, que continuam a fazer ao Brasil uma guerra fratrici
da, dos meios e recursos, com que intentam tiranizar os meus bons e honra
dos súditos, para manterem seu pueril orgulho e fantástica superioridade: Hei 
por bem Ordenar, que se ponham em efetivos seqüestros: 19 Todas as 
mercadorias existentes nas Alfândegas deste Império, e pertencentes aos 
súditos do Reino de Portugal; 29 Todas as mercadorias, ou a sua importância, 
que existirem em poder de negociantes deste Império; 39 Todos os prédios 
rústicos e urbanos, que estiverem nas mesmas circunstâncias; e 49 Finalmente, 
.as embarcações ou parte delas, que pertencerem a negociantes daquele 
Reino: sendo porém excetuadas deste seqüestro as Ações do Banco Nacio
nal, as das Casas de Seguro, e as da Fábrica de Ferro da Vila de Sorocaba. 
José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachos necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1822, 19 da Indepen
dência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
CLIB, 1822, Porte segundo, p. 96 e 97. 
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DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 1822 

Declara os dias de Gala no Império. 

Havendo El Rei de Portugal e dos Algarves, Meu Augusto Pai, ordenado 
pelo seu Decreto de 8 de outubro passado, que o dia dos Meus anos não 
fosse mais festejado naqueles Reinos: por uma justa retribuição, e por assim o 
exigir a honra e o decoro da Nação, e Império Brasílico; Hei por bem 
Mandar, que deixem também de ser dias de Gala neste Império todos 
aqueles que o eram em atenção ao nascimento e nomes das pessoas da Famí
lia Real dos ditos Reinos de Portugal e Algarves; a exceção dos dias natalício 
d'EI Rei e da Rainha Meus muito amados e prezados Pais, que serão sempre 
de Grande Gala, porém sem arrumamento de Tropa; para que os Povos do 
Brasil e de todo o mundo civilizado conheçam, que Sei respeitar, apesar da 
injustiça e falta de consideração, com que Fui tratado, os deveres de bom 
Filho; e para que os dias, que ficam sendo de Gala, cheguem ao conheci
mento de todos, baixa com este a Tabela junta, assinada por José Bonifácio 
de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Meu Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros. O mesmo José Bonifácio 
assim o tenha entendido, e faça executar com os despachos necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro, aos 21 de dezembro de 1822, 1<? da Inde
pendência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

TABELA DOS DIAS DE GALA 
Grande Gala 

Janeiro 1 <?- Cumprimento de bons anos a Suas Majestades Imperiais. 
22.- Natalício de Sua Majestade a Imperatriz. 
Fevereiro 26.- Dia em que Sua Majestade Imperial Proclamou no Rio 

de Janeiro o Sistema Constitucional. 
Março 31.- Primeira oitava da Páscoa. 
Abril 4.- Natalício de Sua Alteza Imperial e Senhora Princesa D. 

Maria da Glória. 
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25.- Natalício de Sua Majestade a Rainha de Portugal e Algarves, 
Augusta Mãe de Sua Majestade Imperial. 

1 

Maio 13.- Natalício de Sua Majestade El Rei de Portugal e Algarves, 
Augusto Pai de Sua Majestade Imperial. 

Junho 5.- Procissão de Corpo de Deus na Capela Imperial. 
Outubro 12.- Natalício de Sua Majestade Imperial, e Sua Aclamação. 
19.- Nome do mesmo Augusto Senhor. 
Novembro 15.- Nome de Sua Majestade a Imperatriz. 
Dezembro 19- Aniversário da Sagração e Coroação de Sua Majesta

de Imperial, e Festa dos Cavaleiros do Ordem Imperial do Cruzeiro. 
8. - Conceição de Nosso Senhora. 
26.- Primeira oitava do Natal. 

PEQUENA GALA 

Janeiro 6. - Dia de Reis. 
Março 7.- Chegado de Sua Majestade Imperial a esta Corte. 
11.- Nascimento de Sua Alteza Imperial a Senhora Infanto D. Januária. 
30. - Domingo de Páscoa. 
Maio 29.- Procissão de Corpo de Deus. 
Junho 6.- Coroação de Jesus. Festa dos Comendadores na Capela 

Imperial. 
Agosto 15.- Assumpção de Nosso Senhora. 
Setembro 14.- Exaltação de Santa Cruz, e Festa dos Cavaleiros de 

Cristo na Capela Imperial. 
19.- São Januário. 

Novembro 5.- Chegado de Suo Majestade Imperial oo Brasil. 
Dezembro 25.- Dia de Natal. 
31. - São Silvestre. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1822- José Bonifácio de Andrada 
e Silva. 

CliB, 1822, Porte segundo, p. 102 o 104. 
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DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1822 

Encarrega o Banco do Brasil de formar o plano de uma loteria, para com 
o benefício dela auxiliar as despesas do Teatro de São João. 

Tendo reconhecido a impossibilidade que tem o proprietário do Teatro 
de São João de continuar a pôr em cena espetáculos, que sejam dignos de 
oferecer-se ao público desta Corte, não só pelo alcance em que ele se acha 
para com os seus credores, mas pelos diminutos interesses que lhe provém 
das representações: e Desejando Eu, proteger este estabelecimento pelos 
atendíveis e conhecidos motivos porque os teatros são favorecidos em todas 
as Nações civilizadas: Hei por bem, Tendo em vista a sua necessária conser
vação, que o Banco do Brasil concorra a tão justos fins, e tome a seu cargo 
formar sobre o fundo competente o plano de uma loteria, cuja administração 
e regulamento Sou Servido, incumbir-lhe; devendo o mesmo Banco legalizar 
as contas do sobredito proprietário, Fernando José de Almeida, e suprir 
igualmente do produto da nova loteria o excedente das despesas do Teatro, 
conservando em caixa o resto líquido para o aplicar no futuro ao mesmo fim 
do suprimento dos gastos, a que não chegarem os lucros procedentes das 
representações. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de 
Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império e Estran
geiros, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos neces
sários. 

Paço, em 26 de dezembro de 1822, J9 da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822. Parte segunda, p. 105 e 106. 
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DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE ·1 823 

Concede à Câmara da Cidade do Rio de Janeiro o tratamento de - Ilus
tríssima. 

Desejando distinguir com um testemunho autêntico da Minha particular 
consideração os serviços prestados pela Câmara desta Cidade do Rio de 
Janeiro, em desempenho da Comissão, de que foi encarregada, como órgão 
de seus leais e briosos habitantes, que reclamaram a continuação da Minha 
Augusta presença no Brasil, por ser o meio único para se conseguir a felicida
de e glória deste Império: Hei por bem fazer mercê à Câmara da Cidade do 
Rio de Janeiro do tratamento de Ilustríssima, de que ficará gozando. José 
Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secre
tário de Estado dos Negocias do Império e Estrangeiros, o tenha assim enten
diçJo e faça executar. 

Paço, em 9 de janeiro de 1823, 2<? da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-=---
CLIB, 1823. Porte I, p 4. 
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DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1823 

Concede aos Batalhões que pegaram em armas no Campo da Aclama
ção poderem trazer a insígnia da Imperial Ordem do Cruzeiro nas suas ban
deiras. 

Sendo um dos mais gratos, e principais deveres de um bom Monarca 
honrar e agraciar aqueles súditos, que mais se têm distinguido no serviço da 
Nação, e do Estado, mui principalmente nas crises, em que a vitória parecia 
~uito duvidosa, como faz hoje um ano aconteceu nesta Corte e Província 
com as briosas tropas brasileiras, a quem deve o Brasil o começo da sua glo
rioso Independência, e a quem Eu devo também ter subido pela espontanei
dade, e geral aclamação destes povos ao Trono Imperial d·este riquíssimo, e 
vasto Império, apesar das infames baionetas européias, que quiseram susten
to~ então, e ainda pretendem, mas em vão, defender em algumas Províncias o 
sistema desorganizador das Cortes de Lisboa; Hei por bem conceder aos 
Corpos de 19 e 29 linha, que pegaram em armas no Campo da Aclamação, 
neste memorável dia, aos que se ajuntaram, na outra banda, e finalmente aos 
que das Províncias de S. Paulo, e Minas marcharam em defesa Minha e deste 
Império, a insígnia dos Cavalheiros da Ordem Imperial do Cruzeiro, a qual 
trarão atada por cima de suas bandeiras, conservando-a assim, até que não 
exista nestes corpos praça alguma, que tivesse pegado em armas por esta 
ocasião, e motivo. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de 
Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império e Es
trangeiros, o tenha assim entendido, fazendo a conveniente participação ao 
Chanceler da Ordem para seu conhecimento, e execução. 

Paço, em 9 de janeiro de 1823,29 da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1823. Porte I. p. 4 e 5. 
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DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 1823 

Sobre as condições com que podem ser admitidos no Brasil os súditos de 
Portugal. 

Por quanto, depois dos opressivos e injustos procedimentos de Portugal 
contra o Brasil, que motivaram a sua Independência Política, e absoluta 
separação, seria contraditória com os princípios proclamados, indecorosa, e 
até arriscada a admissão franca dos súditos de Portugal em um País, com o 
qual aquele Reino se acha em guerra: devendo pois não só acaurelar todas 
as causa~ de desassossego e discórdia, mas também manter a honra e 
dignidade do brioso povo, que se tem constituído em Nação livre e indepen
dente: Hei por bem determinar: ]9 que de ora em diante todo e qualquer 
súdito de Portugal, que chegar a algum dos portos do Império com o intuito 
de residir nele temporariamente, não possa ser admitido sem prestar previa
mente fiança idônea do seu comportamento perante o Juiz territorial; fi
cando então reputado súdito do Império, durante a sua residência, mas sem 
gozar dos foros de cidadão brasileiro: 29 que se acaso vier com intenção de 
se estabelecer pacificamente neste País, deverá à sua chegada em qualquer 
Porto apresentar-se na Câmara respectiva, e prestar solene juramento de 
fidelidade à causa do Brasil e ao seu Imperador; sem o que não será admiti
do a residir, nem gozará dos foros de cidadão do Império. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 14 de janeiro de 1823, 29 da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-=-----
CLIB, 1823, Parte 1, p. 6 
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DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1 823 

Explica o Decreto de 26 de Dezembro do ano passado, que concedeu 
uma loteria para o Teatro de S. João. 

Tendo-Me representado o proprietário do Teatro de S. João, Fernando 
José de Almeida, que sobre a inteligência do Decreto de 26 de Dezembro 
do ano próximo passado, em que fui servido conceder uma loteria em bene
fício do mesmo Teatro, se tinham suscitado dúvidas que demoravam a sua 
execução: Hei por bem declarar que a loteria, de que trata o referido Decre
to, se entende uma nova, além das 10 que já lhe foram concedidas, e que o 
produto dela deve ser unicamente aplicado a satisfazer o alcance em que o 
Teatro se acha. A Junta do Banco do Brasil o tenha assim entendido, e 
execute. 

Paço, em 17 de janeiro de 1823, 2<? da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB. 1823, Parte I, p. 7. 
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DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1823 

Explica o Decreto de 3 de Junho de 1822 sobre subsídio dos Deputados à 
Assembléia Constituinte. 

Tornando em consideração os dúvidas, que se têm oferecido, sobre o 
inteligência do§ 69 do Capítulo 49 dos instruções, o que se refere o Decreto 
de 3 de Junho do ano próximo passado, que mondo convocar uma Assem
bléia Geral Constituinte e Legislativo neste Império do Brasil, por onde se 
determino que ficarão suspensos todos e quaisquer outros vencimentos, que 
tiverem os Deputados, percebidos Pelo Tesouro Público, provenientes de 
empregos, pensões, etc.: Hei por berT) declarar que esta disposição é relativo 
somente àqueles vencimentos, que não são superiores aos que foram 
determinados poro os Deputados do mesmo Assembléia; pois que, não 
Podendo cidadão algum escusar-se de aceitar o nomeação, que nele 
recaísse, seria injusto privá-lo de um ordenado mais vantajoso, de que 
gozasse, pelos seus merecimentos, e serviços, ficando assim de pior condi
ção, que os outros, o quem o Noção não chamou poro o desempenho de tão 
augustos funções: bem entendido que os que gozam de maior ordenado, 
não podem perceber o que lhes competiria como Deputados. Mortim Francis
co Ribeiro de Andrada, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios do Fazendo, e Presidente do Tesouro Público, o 
tenho assim entendido, e faço executor com os despachos necessários. 

Poço, em 17 de fevereiro de 1823, 29 do Independência e do Império. 

Com o rubrico de Suo Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

::---
cus. 1823, Parte 1, p. 32. 
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DECRETO DE 18 DE FEVEREIRO DE 1823 

Declara que os brasileiros que estiverem estudando na Universidade de 
Coimbra não estão compreendidos na proclamação de 8 de Janeiro Último. 

Tomando em consideração os graves inconvenientes que resultariam de 
serem compreendidos na disposição da proclamação de 8 de Janeiro próxi
mo passado, os estudantes brasileiros, que atualmente freqüentam a 
Universidade de Coimbra, antes de completarem os seus estudos, e fazerem 
suas respectivas formaturas: Hei por bem, declarando a dita proclamação, 
que os filhos do Brasil, que se acham freqüentando a referida Universidade, 
se pelo governo de Portugal não forem obrigados a sair, não sejam compre
endidos no disposto da citada proclamação, tanto pelo prejuízo particular, 
que eles sofreriam na suspensão dos seus estudos, como pela falta atual de 
estabelecimentos literários, e de universidades neste Império do Brasil. José 
Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Estado, Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, o tenha assim 
entendido, e o faça executar com os despachos necessários. 

Paço, em 18 de fevereiro de 1823, 2C? da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1823, Parte I, p. 33. 
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DECRETO DE 24 DE FEVEREIRO DE 1823 

Eleva a 240$000 o ordenado de um Professor de primeiras letras da 
Corte. 

Atendendo ao que Me representou Luiz Antonio da Silva, Mestre de 
primeiras letras nesta Corte sobre o aumento do seu ordenado como já fora 
concedido a otttros em iguais circunstâncias; e tendo ouvido o Inspetor Geral 
dos Estabelecimentos Literários: Hei por bem que ao ordenado, que vence 
de 150$000, se aumente a quantia de 90$000, para que de ora em diante 
fique percebendo 240$000 anuais. A Mesa do Desembargo do Paço o tenha 
assim entendido, e lhe mande passar os despachos necessários. 

Paço, em 24 de fevereiro de 1823,29 da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

~ 

CL!B, 1823, Pcrte I. p. 39 e 40. 
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DECRETO DE 24 DE FEVEREIRO DE 1 823 

Eleva à categoria de Cidade todas as Vilas que forem Capitais de Provín
cias, e concede títulos honoríficos às Povoações da Vila Rica, S. Paulo, /tu, 
Sabará e Barbacena. 

Tendo Eu elevado este País à alta dignidade de Império, como exigia a 
sua vasta extensão, e riqueza, e tendo-me dado as Províncias de que ele se 
compõe grandes e repetidas provas de amor e fidelidade à Minha Augusta 
Pessoa, e de firme adesão à causa sagrada da Liberdade, e Independência 
deste Império, cada uma se_gundo os meios que lhe ministram sua população 
e riqueza: Hei por bem em memória, e agradecimentos de tantos e tão 
relevantes serviços, que mutuamente se têm prestado, concorrendo todas 
para o fim geral do aumento e prosperidade desta grandiosa Nação, elevar 
à categoria de Cidade todas as Vilas que forem Capitais de Províncias. E por
que mui especialmente se têm distinguido as Províncias de Minas Gerais e S. 
Paulo, como primeiras na resolução de sustentar, ainda à custa dos maiores 
sacrifícios, os direitos inauferíveis dos povos do Brasil contra os seus decla
rados inimigos, e algumas de suas povoações se avantajaram em testemunhos 
de denodado patriotismo; Sou servido conceder à Vila Rica o título de -
Imperial Cidade de Ouro Preto-; à Cidade de S. Paulo o de -Imperial 
Cidade de S. Paulo-; às Comarcas de ltu e Sabará o título de- Fi
delíssima- ;·e à Vila de Barbacena o de- Nobre e Muito leal Vila de Bar
bacena. - A Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e o exe
cute, fazendo expedir os despachos necessários. 

Paço, em 24 de fevereiro de 1823, 29 da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1823. Parte I, p. 40. 
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DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1 823 

Cria uma cadeira de gramática latina na freguesia de Mato-Dentro, 
comarca do Serro do Frio. 

Tomando em consideração o que me representaram os moradores da 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Mato-Dentro na Comarca do 
Serro do Frio, e expondo-me a necessidade de uma cadeira de gramática 
latina para instrução da mocidade; e, tendo ouvido sobre este objeto o 
Conselheiro de Estado, Procurador Geral da Província de Minas Gerais: Hei 
por bem, conformando-me com o seu parecer, criar na sobredita freguesia a 
mencionada cadeira com o ordenado que têm as outras na referida Provín
cia. A Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e faça exe
cutar com os despachos necessários. 

Paço, em 5 de março de 1823, 2<? da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. 

José Bonifácio de Andrada e Silva .. 

CLIB. 1823. Porte I, p_ 43. 
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DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 1823 

Designa o dia 17 do corrente mês para a reunião dos Deputados da 
Assembléia Geral Constituinte e Legislativa. 

Achando-se reunido nesta Corte o número de Deputados estabelecido 
nos§§ 119 do cap. IV das Instruções de 19 de Junho do ano próximo passado, 
a que se refere o meu Imperial Decreto de 3. do dito mês, pelo qual houve 
por bem convocar uma Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Impé
rio do Brasil; e convindo à felicidade geral do mesmo Império e dos meus 
fiéis súditos que não se retarde um só dia a instalação da referida Assem
bléia, a fim de se preencherem seus fins augustos: Hei por bem designar o dia 
17 do corrente mês, oelas 09 horas da manhã, paro a primeira reunião dos 
mesmos Deputados, no sa'lão que se acha pronto para as suas sessões, onde, 
começando pela nomeação do Presidente, formarão a Junto preparatória po
ro verificação de poderes e organizarão o regulamento interno da Assem
bléia, dando-me depois parte, por uma solene deputação, do dia que fôr as
sinado para a abertura dos seus trabalhos, a cujo ato é Minha imperial von
tade assistir pessoalmente. josé Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Con
selho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império e 
Estrangeiros, e Meu Mordomo-Mor, o tenha assim entendido, e faça as 
necessárias participações. 

Paço, em 14 de abril de 1823, 29 da lndepenência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1823, ~arte J9, p. 59. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 8 
- REINO - EM 19 DE JANEIRO DE 1 822 

Explica a Portaria de 15 do corrente sobre a publicação de impressos na 
Tipografia Nacional. 

Porquanto algum espíritc mal intencionado ooderá interpretar o Portaria 
expedido em 15 do corrente pelo Secretario do Estado dos Negócios do 
Reino o Junto Diretora do Tipografia Nacional, e publicado no Gazeta de 
17, em sentido inteiramente contrário aos liberolíssimos princípios de S.A. 
Real e o suo constante adesão ao sistema constitucional: Mqnoo o Príncipe 
Regente, pelo mesmo Secretario de Estado, declarar à reterido Junto, que 
não deve embaraçar o impressão dos escritos anônimos; pois pelos abusos, 
que contiverem, deve responder o autor, ainda que o seu nome não tenho 
sido publicado; e no falto deste, o editor, ou impressor, como se acho pres
crito no Lei, que regulou o liberdade do imprensa. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 19 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CUB, 1822, Porte 2". p. 8 e 9. 
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DECISAO DO GOVERNO N' 11 
- REINO - EM 21 DE JANEIRO DE 1822 

Manda submeter ao conhecimento de S.A. Real o Príncipe Regente as Leis 
das Cortes Portuguesas. 

Manda S.A. Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, prevenir ao Desembargador do Paço Chanceler-Mor do 
Reino, que de hoje em diante não deve fazer remessa a Repartição alguma, 
das leis, que forem vindo do Reino de Portugal, sem que elas sejam 
submetidas ao conhecimento do mesmo A.S., que achando-as análogas m 
circunstâncias deste Reino do Brasil, ordenará então a sua fiel observância. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Parte 2°, p. 10 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 12 
- REINO - EM 24 DE JANEIRO DE 1822 

Manda estabelecer um correio desta cidade para a /lha Grande e criar 
um Seminário e Casa de Misericórdia na mesma vila. 

Tendo sido presentes a S.A. Real o Príncipe Regente os ofícios do 
Governador Militar da Ilha Grande Manoel Joaquim Pereira da Silva, nas 
datas de 2 e 3 do corrente mês, relativos ao estabelecimento de um Correio, 
que a semelhança dos das Províncias interiores deve partir desta Capital três 
vezes cada mês, e a de um Seminário e Casa de Misericórdia, acompa
nhando as plantas destes edifícios e os seus orçamentos, na forma que havia 
representado o Dr. Jorge Antônio Chaeffer, a fim de ser este nomeado Físico
Mor da dito Vila, e da de Parati: e havendo o mesmo Senhor tomado em con
sideração a importância destes objetos: manda pela Secretaria do Estado 
dos Negócios do Reino participar ao mencionado Governador, quanto ao J9 
artigo, que Houve por Bem Ordenar que pela Secretaria do Estado dos 
Negócios da Fazenda se dêem as providências para o pronto estabe
lecimento, do referido Correio; e quanto ao 29, que a Mesa do 
Desembargado do Paço foça pôr em execução o requerido, e informado a 
bem dos ditos Seminários e Casa de Misericórdia, dando todas as mais provi
dências que merecem tão úteis estabelecimentos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 24 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822. Porte 2". p. li 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 1 3 
- REINO - EM 30 DE JANEIRO DE 1822 

Recomenda aos Governos Provisórios que promovam a união d111 todas as 
Províncias com suieição à Regência de S.A. Real. 

Tendo S.A. Real o Príncipe Regente determinado suspender a sua saída 
para Portugal por motivos de mui ponderosa consideração, como já se parti
cipou a todas as Províncias do Brasil pela Circular de 17 do corrente; e Dese
jando por todos os modos preparar e realizar a permanente felicidade dos 
povos, a cujo fim tanto importa que o espírito público seja dirigido de modo, 
que vá sempre de acordo com o Governo, que procura a ventura geral na 
conclusão da grande obra da nossa regeneração: manda o mesmo A.S. pela 
Secretaria do Estado dos Negócios do Reino recomendar com particular 
desvelo ao Governo Provisório da Província de ... que, tomando todas .a~ 
medidas que por sua ilustrada prudência e zelo pelo bem da Província jul~ar 
conveniente, promova por sua parte com a eficácia e discernimento que nas 
atuais circunstâncias demandam os negócios públicos, a importante união de 
todas as Províncias do Brasil com sujeição, à Regência de S.A. Real, até que, 
reunidos todos os Deputados do Brasil, se ultime pelas Cortes Nacionais a 
Constituição Política da Monarquia. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte 29, p. 11 
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DECISAO DO GOVERNO N' 1 5 
- REINO - EM 8 DE FEVEREIRO DE 1 822 

Manda que a Câmara Municipal desta Corte faça abrir uma subscrição 
em benefício do Estado. 

Tendo-Me ordenado S.A. Real o Príncipe Regente, por conhecer o 
exaltado patriotismo, que distingue o Corpo do Comércio desta Cidade, que 
eu convidasse seus honrados membros a contribuir cada um, segundo as suas 
faculdades, em favor da causa sagrada do bem geral da Nação; e sendo 
certo, que muitos cidadãos que não pertencem àquele Corpo não duvidarão 
auxiliar o Estado, a fim de ter as forças que lhe faltam, poro concluir a 
gloriosa obra da nossa Regeneração: Manda o mesmo Senhor, pela Secre
tona de Estado dos Negócios do Reino, que a Câmara desta Cidade faço 
abrir uma subscrição, para que todos os Cidadãos livres, seja qual for a clas
se a que pertençam, possam entrar em benefício do Estado com as quantias, 
que puderem; nomeando logo a referida Câmarc um Tesoureiro para a 
arrecadação dos Donativos, que se farão públicos pela imprensa, com os 
nomes dos contribuidores. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 8 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte 2°. p. 12 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 16 
- REINO - EM 11 DE FEVEREIRO DE 1 822 

Manda pagar pelo Tesouro Público as folhas dos empregados da 
Biblioteca Real. 

Tendo S.A. Real o Príncipe Regente ordenado que pelo respectivo folha 
do T escuro Público sejam pagos às pessoas empregados no Real Biblioteca 
os ordenados que até agora percebiam pelo folhas do Coso Real, e do parti
cular de Suo Majestade, e que pelo referido Tesouro Público·se continue o 
pagar os despesas do mesmo Real Biblioteca, constantes dos folhas mensais, 
assinados no formo do estilo pelo Podre Joaquim Domozo, ou pelo encarre
gado que suas vezes fizer, satisfazendo-se igualmente aquele tudo o que do 

. tempo anterior se lhes estiver devendo dos mencionados despesas: Mondo o 
mesmo A.S. pelo Secretario de Estado dos Negócios do Reino participar ao 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Fazendo esta Suo Real 
determinação, o fim de que pelo Repartição competente se expeçam os 
ordens necessários poro se verificarem com regularidade os sobreditos 
pagamentos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822. Parte 2•. p. 12. 
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DECISAO DO GOVERNO N' 24 
-REINO- EM2 DEMARÇODE 1822 

Ordena que o Rocio desta cidade se denomine - Praça da Constituição. 

Manda S.A. Real o Príncipe Regente pela Secretaria de btado dos 
Negócios do Reino participar à Câmara desta Cidade que, sendo-lhe 
presente o seu ofício de 26 de fevereiro deste ano dirigido a rogar-lhe que 
em memória dos gloriosos acontecimentos do dito dia no ano de 1821, 
ordenasse que o Rocio desta Cidade se denominasse - Rocio da 
Constituição: há por bem que tenha o título de - Praça da Constituição -
para que se perpetue. por mais este motivo na lembrança da posteridade, o 
fausto dia em que o Brasil recebeu o primeiro seguro penhor da sua 
felicidade permanente. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de março de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte 2", p. 18 
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DECISAO DO GOVERNO N• 25 
- REINO - EM 2 DE MARÇO DE 1822 

Sobre a venda de carne de porco e de carneiro. 

Manda S.A. Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino participar à Câmara desta cidade, em resposta ao ofício 
que dirigiu em data de 30 de janeiro próximo passado sobre a dúvida de ser· 
ou não compreendida a carne de porco e carneiro na Carta de lei de 11 de 
julho do ano passado, que mandou executar o Decreto das Cortes de 5 do 
mesmo mês, pelo qual se extinguiram todas as taxas das almotecerias, e 
condenações provenientes delas nos víveres que se vendem, que é 
compreendida na dita extensão de taxas a carne de porco e de carneiro. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de março de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Porte 19, p. 18 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 26 
- ESTRANGEIROS - EM 13 DE MARÇO DE 1822 

Manda escriturar em livros privativos todo o expediente pertencente a 
Repartição dos Negócios Estrangeiros. 

Porquanto convém a pronta expedição dos Negócios Estrangeiros, cuja 
direção passou ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, 
Posto que ainda de fato se achem complicados com a Secretario de Estado 
dos Negócios do Guerra, a que andovam anexm, estabelecer um método de 
escrituração separado, para se ter fácil e imediato conhecimento de tudo 
quanto se tem expedido por este ramo, e venha a expedir-se dora em diante; 
cumprindo evitar o inconveniente de se acharem os negócios de uma 
Repartição confundidos nos mesmos livros com os de outra mui diversa: 
manda o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado dos Negócios Estran
geiros, que o Oficial-maior dela Simeão Estelita Gomes da Fonseca destine 
imediatamente livros próprios para o Expediente dos Negócios Estrangeiros; 
Passando privativamente a estes novos livros todos os objetos, que forem 
desta Repartição, tanto os que se acharem promiscuamente escriturados nos 
Registros da Guerra, como as minutas e fragmentos que restarem dos papéis 
Diplomáticos, que se mandaram recolher a Lisboa, de maneira que estes 
objetos venham a ficar de fato independentes de outros quaisquer; dando 
regularmente, por esta Secretaria de Estado, conta do estado e progresso 
deste serviço. 

Paço, 13 de março de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Parte 29, p. 19 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 27 
- REINO- EM 13 DE MARÇO DE 1822 

Manda conceder datas de terrenos ao longo da nova estrada aberta na 
Província do Espírito Santo para a de Minas Gerais. 

r . 

Manda S.A. Real o Príncipe e Regente pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino participar ao Governo Provisório da Província do Espírito 
Santo que, tomando em consideração o que lhe expôs o Tenente-Coronel 
Inácio Pereira Duarte Carneiro, encarregado da abertura da estrada da 
referida Província para a de Minas Gerais, que se acha já quase acabada; 
Há por bem que ao longo da dita estrada se concedam datas de terrenos de 
quarto de légua com a condição de ficarem os possuidores obrigados aos 
consertos precisos para conservação da mesma estrada. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de março de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva . 

. } ! ' !·• 7''. p. 19 
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DECISAO DO. GOVERNO Nt 38 
- REINO -EM 27 DE ABRIL DE 1822 

Dá solução a várias dúvidas do Governo Provisório de Minas Gerais 
acerca das atribuições que competem ao mesmo Governo. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
~'?s Negócios do Reino, participar ao Governo Provisório da Província de 

•
1nas Gerais que, sendo-lhe presente com o seu Ofício de 20 do corrente os 

diversos quesitos sobre que o mesmo Governo pede Sua Real decisão, para 
poder dar uma perfeita execução à Portaria de 11, também do corrente: 
Houve por bem, em Conselho dos Ministros, resolver cada um deles da 
maneira que consta da relação inclusa assinada pelo Ministro e Secretário 
de Estado da referida Repartição. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de abril de 1822. 
José Bonifócio de Andrada e Silva. 

RElAÇÃO DOS QUESITOS FEITOS PElO GOVERNO PROVISÓRIO 
DA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS E DAS DECISOES 

QUE A CADA UM DElES DEU 
SUA AlTEZA REAl O PRÍNCIPE REGENTE, COMO SE REFERE NA 

PORTARIA DESTA DATA 
19 Se ao Governo compete a autoridade e jurisdição na parte Civil, 

Econômica, Administrativa e Política, que se achavam pelas leis anteriores a 
cargo de outras autoridades, etc.? 

Resposta: - O Governo Provisório tem as mesmas atribuições que a lei 
concedia aos Governadores Generais. 

29 Se pode o Governo continuar a inspecionar alguns artigos ou obje
tos, que pelas ordens anteriores estavam a carÇlO dos Governadores e 
Capitães-Generais, como são as Minas de prata do Abaeté, a Sociedade 
Mineralógica e as Coudelarias existentes nos Quartéis e Fazenda da 
Cachoeira, e outros? 

Resposta:- Sim. 
39 Se pode o Governo determinar e convocar a Junta das Justiças na 

Capital, na forma das ordens existentes, nomeando para Presidente dela 
algum Membro do Governo em lugar do Governador e Capitão General, 
que noutro tempo presidia? 

Resposta:- Pode, e presida o Presidente do Governo Provisório ou quem 
as suas vezes fizer. 
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49 Se pode o Governo passar cartas de sesmarias regulando-se pelas 
Leis e Ordens Réqias? 

Resposta: - Não convém por ora que se dêem mais sesmarias, sem que 
haja uma lei nova que regule geralmente de outro modo uma tão tmportante 
matéria. 

5? Se pode o Governo conceder licença a algum dos seus Membros até 
1 O dias para poder ir à sua casa, sendo necessário? 

Resposta:- Pode, pelo tempo necessário e que não cause detrimento à 
causa pública. 

6? Se pode o Governo, que tinha convencionado com o de S. Paulo um 
exame e demarcação de limites entre as duas Províncias, continuar e ultimar 
a mesma, nomeando Comissórios para isso? 

Resposta:- Sim. 
79 Se pode o Governo regular e dar nova forma à Secretaria do mesmo, 

nomeando até 4 Oficiais, que ordinariamente são indispensáveis, além do 
Oficial-Maior, acrescentando, o seu número, quando o exigir maior 
concorrência de serviço? 

Resposta: - Quando o extgtrem as circunstâncias poderão propor 
pessoa capaz a Sua Alteza Real, e no entanto supram a falta, os Praticantes 
da Junta da Fazenda Pública, ou algum Ajudante de Milícia, dando-se-lhe 
alguma pequena gratiticação. 

89 Se pode o Governo conceder alguma gratificação ao Secretário 
além do ordenado, como Deputado, ao Oficial-Maior 600$000, dous Oficiais 
a 300$000, e os outros dous a 200$000, cobrando-se todo o rendimento 
determinado nas Leis existentes da Secretaria para a Fazenda Pública, e satis
fazendo por esta os referidos ordenados? 

Resposta: - Além do ordenado, somente as próprias estabelecidas por 
Lei. 

9° Se pode o Governo considerar a Junta da Fazenda sujeita ao mesmo, 
determinar-lhe o que exigir a bem do serviço, em Portarias como até ao 
presente, ou se em ofícios e com que tratamento? 

Resposta: - Com o tratamento que competir ao Presidente do Governo, 
que será também Presidente da Junta, a qual ficará sujeita ao mesmo 
Governo, como o era aos Governadores e Capitães-Generais. 

10. Se pode o Governo por algum dos seus Membros presidir a Junta de 
Fazenda? 

Resposta:- Está decidido no parágrafo antecedente. 
11. Se pode o Governo !que para segurança das Rendas públicas deter

minou que todos os Tesoureiros e Administradores nomeados sem responsa
bilidade dos 11omeantes dessem fiança, e que os Ministros a exigissem em 
prazo certo e vigiassem a estabilidade das fianças) continuar a exigir o 
cumprimento de tais determinações? 

Resposta:- Pode e é conveniente. 
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12. Se pode o Governo para evitar o extravio do ouro fazer continuar a 
compra, que determinou do mesmo a 1$500 sendo de 22 quilates para cima, 
atendendo a que a geral estima lhe tem dado maior valor? 

Resposta: - Proponha o Governo os fundamentos, que teve para a 
alteração do preço para Sua Alteza Real mandar consultar ao Conselh~ da 
Fazenda, e decidir então. 

13. Se pode o Governo fazer vigorosa a suspensão, que fez do giro das 
notas da Caixa Filial do Banco do Brasil, enquanto se não estabelece Caixa 
de descontos para evitar o prejuízo e vexame público, ou se deve ordenar 
que girem como dantes? 

Resposta: - Informe o Governo o motivo que teve para esse proce
dimento, para com pleno e cabal conhecimento Sua Alteza Real decidir 
então. 

14. Se pode o Governo ratificar a suspensão, que havia ordenado dos 
por cento cobrados dos devedores fiscais, em prejuízo destes e a benefício 
dos empregados que percebam ordenados pela Fazenda pública? 

Resposta:- Cumpra-se a lei, e quando houver inconveniente represente. 
15. Se pode o Governo continuar a suspensão, que mandou fazer dos 

100$000 mensais, que se mandou concorrer para a Sociedade Mineralógica, 
até preencher certo número de ações, que serão sempre inúteis e 
prejudiciais à Fazenda Pública? 

Resposta: - Informe o Governo sobre o estado, o fim dessa Sociedade, 
para Sua Alteza Real decidir. 

16. Se deve o Governo considerar como subordinado ao mesmo o 
Governador das Armas, em tudo o que respeitar ao Serviço Público? 

Resposta:- Fica adiada esta decisão até a instalação do novo Governo. 
17. Se pode o Governo considerar as Ordenanças, ou Tropa de 39 

linha sujeita diretamente a ele ou ao Governador das Armas? 
Resposta:- Cumpra-se a lei à risca. 
18. Se pode o Governo passar Patentes aos Oficiais das Ordenanças, e 

de Milícias não pagos, precedendo as propostas na forma das leis atuais, 
iirando dependentes de confirmação? 

Resposta: - Pratique o Governo o mesmo que pratic.avam os Gover
nadores e Capitães-Generais. 

19. Se pode o Governo determinar tudo quanto for conveniente à civili
zação dos índios e segurança dos novos colonos situados nos lugares das 
Sete Divisões, ou conservar-se tudo debaixo da Inspeção da Junta particular 
1a civilização? 

Resposta:- Promova o Governo r: civilização dos índios, quanto lhe for 
Possível, dando as providências, que entender, e forem convenientes para 
tão interessante fim. 

20. Se pode o Governo fazer presidir a dita Junta por algum dos seus 
Membros em lugar dos anteriores Governadores e Capitães-Generais? 
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Resposta:- Sim, e deve-o fazer. 
21. Se o Governo poderá, em coso não esperado de alguma comoção 

popular, determinar ou dor os ordens ao Governador dos Armas, ou se deve
rá só participar-lhe os sucessos, e encarregar-lhe todo o direção, e 
operação dos forças? 

Resposta: - Até d instalação do novo Governo seja só por me1o de 
requisição. 

22. Se poderá o Governo, em coso urgente de alguma Província con
finante, que suplique algum auxílio, determinar e preparar este enquanto dá 
porte o Suo Alteza Real? 

Resposta: - Conforme o urgência, e sendo conveniente e necessário à 
tranqüilidade, e segurança geral, e ao bem do União dos Províncias do Reino 
do Brasil. 

23. Se o Governo poderá conservar o suspensão que determinou sobre 
o Fisicoto Cirúrgico? 

Resposta: - Sim. 
24. Se poderá o Governo fazer observar o novo método, que deu aos 

Portos de Sopucoí, e Rio Verde, com tonto utilidade do público e particular, 
sen1 prejuízo dos Rendas Públicos, obrigando-se o Câmara, e vários proprie
tários a segurar o rendimento atual à Fazendo Público com diminuição de três 
portes, e mais do contribuição que pagavam os povos pelo passagem dos 
ditos Rios? 

Resposta: - Pode continuar sendo em reconhecido bem do público, e 
sem prejuízo do Fazendo Nacional. 

25. Se pode o Governo, que havia estabelecido no Vila do Componho 
do Princesa uma Comissão poro conhecer dos extravios e furtos de direitos e 
rendimentos do Fazendo Público, dos Ausentes e Câmara, fazer que a mesmo 
Comissão ultime o diligência? 

Resposta:- Sim, poderá nomear os que o necessidade público exigir. 
26. Se o Governo, que alterou os ordenados dos Professores de Gramá

tico latino e Primeiros letras, em visto dos trabalhos respectivos aos seus 
empregos, provendo estes com 200$000 e aqueles com 300$000, poderá 
continuar o prover do mesmo formo? 

Resposta:- Visto ser este objeto muito interessante ao público, proponho 
o Governo o que parecer conveniente poro Suo Alteza Real tomar uma 
deliberação geral o todos os Províncias. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de abril de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Sil.va. 

CLIB, 1822, Parte 29, p. 28 a 31. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 39 
-REINO- EM 2 DE MAIO DE 1822 

Declara que a Fazenda de Santa Cruz passa a ser administrada pela 
Casa do Príncipe Regente. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino participar ao Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Fazenda, para que se expeçam as ordens necessárias, que Há 
por bem ordenar que pelo Tesouro Público se não paguem mais os orde
nados dos empregados da Fazenda de Santa Cruz, nem qualquer despesa 
ex~raordinária da mesma Fazenda, à exceção do que for dívida contraída 
ate a data desta Portaria, pois passa a referida Fazenda a ser administrada 
Pelo mesmo A.S. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB, 1822, Porte 2°, p. 32 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 40 
-REINO- EM 4 DE MAIO DE 1822 

Determina que não se dê execução a nenhum decreto das Cortes Portu
guesas, sem que tenha o - Cumpra-se - de Sua Alteza Real. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino participar à Mesa do Desembargo do Paço que Há 
por bem, derrogando o determinado no Aviso de 28 de agosto do ano próxi
mo passado sobre a execução que deviam ter neste Reino do Brasil as 
providências decretadas pelas Cortes Gerais, que nenhum Decreto das 
mesmas Cortes se execute sem Sua Alteza Real lhe por o - Cumpra-se -, 
depois de discutida em Conselho a aplicação que pode e deve ter no mesmo 
Reino. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de maio de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

Do mesmo teor às demais Repartições Públicas. 

CLIB, 1822, Porte 2°, p. 32. 
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DECISAO DO GOVERNO N• 41 
- REINO - EM 7 DE MAIO DE 1 822 

Declara que o Decreto das Cortes de 5 de maio de 1821 sobre o provi
mento dos benefícios eclesiásticos é somente obrigatório para o Reino de 
Portugal. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que a Mesa da Consciência e Ordens proceda à 
reforma da Consulta de 17 de agosto do ano passado, que foi resolvida em 8 
d~ novembro do mesmo ano. sobre o provimento da dignidade de Tesou
reiro-Mor da Catedral do Bahia, que vagou pelo acesso de José Fernandes 
da Silva Freire, fazendo subir à Real presença a referida Consulta poro o 
mesmo A.S. resolver novamente sobre aquele objeto, visto que o Decreto dos 
Cortes de 5 de maio do mesmo ano, sobre o provimento dos Benefícios 
Eclesiásticos, é somente obrigatório para o Reino de Portugal. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1822. 

José Bonifódo de Andrada e Silva. 

CliB, 1822, Parte 2Q, p. 32 e 33 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 42 
-REINO- EM 10 DE MAIO DE 1822 

Declara que não é preciso nomearem-se Substitutos dos Procuradores 
Gerais nem dos Deputados do Governo. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino acusar a recepção dos Ofícios n<?s. l2 e 13 de 27 do 
mês próximo passado, em que a Junta Provisória do Governo da Província de 
Minas Gerais expende os honrados e patrióticos sentimentos seus, e dos 
povos daquela Província pela Augusta Pessoa do Mesmo Senhor; e parti
cipando acharem-se próximas as eleições dos Procuradores Gerais de 
PrOvíncia, e dos Deputados do mesmo Governo, pede determinação acerca 
da substituição que poderia talvez ser necessária. E tendo Sua Alteza Real 
tomado na devida consideração o conteúdo nos ditos ofícios: Há por bem 
mandar declarar que não é preciso nomearem-se substitutos dos Procura
dores Gerais, nem dos Deputados do Governo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 10 de maio de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822, Parte 2°, p. 33 
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DECISAO DO GOVERNO N• 43 
- REINO - EM 11 DE MAIO DE 1 822 

Sobre a contribuição que devem pagar pela licença os vendedores de 
cal, telha, tijolo e madeiras. 

Sendo presente a Sua Alteza o Príncipe Regente o ofício de 25 do mês 
próximo passado, em que o Intendente Geral da Polícia interino, informando 
sobre o requerimento dos vendedores de cal, telha, tijolo e madeira, que se 
queixam de pagar duas contribuições pelas competentes licenças, declara 
qual seja a origem de semelhante procedimento, como se lhe ordenara por 
Portaria expedida em data de 17 do mesmo mês pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino: Manda o mesmo Senhor pela dita Secretaria de 
Estado participar ao sobredito Intendente, para sua inteligência, que os 
mencionados vendedores só devem pagar contribuição por uma licença, 
ainda que nos mesmos armazéns vendam outros gêneros. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 11 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--cus. 1822, Porte 2°, p. 33 e 34 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 45 
- ESTRANGEIROS - EM 14 DE MAIO DE 1822 

Fixa o número de empregados da Secretaria de Estrangeiros. 

Manda o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, participar ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Guerra para sua inteligência, que Há por bem, conceder passagem para 
servirem naquela Repartição, independentemente de novas nomeações, aos 
Oficiais da Secretaria de Estado, lsidoro da Costa e Oliveira Júnior, e José 
Joaquim Timoteo de Araujo, os quais, com o respectivo Oficial-Maior, e com 
Luiz Moutinho lima Álvares e Silva, já antecedentemente nomeado para 
Oficial da mesma Secretaria de Estado, completam o número de 4 Oficiais 
que Sua Alteza Real julga por ora suficientes ao seu expediente, pelo que 
acaba de excusar outras pretensões desta natureza. E manda outrossim 
participar que dos Porteiros existentes e seus Ajudantes, passam na mesma 
conformidade para o serviço dos NeÇJÓcios Estrangeiros somente os Ajudan
tes de Porteiro, Reginald0 Claro Ribeiro, e Antonio de Araujo Carvalho 
Perdigão. 

Paço, 14 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte 29, p. 35. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 47 
- REINO - EM 20 DE MAIO DE 1822 

Declara a autoridade que deve presidir o Colégio Eleitoral para nomea
ção do novo Governo de Minas Gerais. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Se<eretaria de Estado 
dos Negócios do Reino comunicar ao Governo Provisório de Minas Gerais, 
em resposta ao seu Ofício n<? 16 de 9 do corrente, que foi recebido hoje 
mesmo às 6 horas da tarde, que o Colégio Eleitoral para a nomeação dos· 
Membros, de que se deve compor o novo Governo da referida Província, 
deve ser presidido pelo Ouvidor interino da Comarca de Vila RicÇJ, visto não 
haver aí nenhum outro magistrado, e ser in':liferente para a boa eleição, o ser 
0 mesmo Colégio presidido por este, ou pelo Juíz de Fora. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 20 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. IB22. Porte 2°. p. 36 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 48 
- REINO - EM 22 DE MAIO DE 1822 

Nomeia uma Comissão para examinar o Teatro de S. João. 

Desejando Sua Alteza Real Príncipe Regente que o Teatro de S. João 
possa continuar como dantes no seu exercício, e que os habitantes desta 
Cidade não sejam privados de um divertimento, que servindo-lhes de 
inocente distração dos trabalhos da vida doméstica e pública, pode também 
concorrer mui eficazmente para reformar os costumes e aperfeiçoar a civi
lização: Há por bem nomear uma Comissão composta de Bernardo Avelino, 
atual Administrador do referido Teatro, e dos atores Pedro Fernandes, Paulo 
Rosquelhas e Miguel Vacani, para que debaixo da Presidência do Intendente 
Geral da Polícia não só promova meios de conciliar assim os interesses do 
mesmo Teatro, e das Companhias Nacional e Italiana, mas também haja de 
formar um plano para a reunião destas Companhias, à vista das condições 
que a última apresentou. E ordena que nesta conformidade o Intendente 
Geral da Polícia faça as necessárias participações, para que imediatamente 
se reúna a Comissão, e se consiga por meio dela fazer por uma vez cessar as 
dúvidas que a este respeito se tem suscitado. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 22 de maio de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte 29, p. 36 e 37. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 50 
- ESTRANGEIROS - EM 23 DE MAIO DE 1822 

Declara ao Intendente Geral da Polícia que os Ingleses pretendem abrir a 
sua Capela, no domingo 26 deste mês . 

. Tendo Alexandre Cuninghom, Deputado Cónsui-Gerol de Suo 
Mo1estode Britânico, participado que no domingo 26 do corrente pretendiam 
os Ingleses aqui estabelecidos abrir o suo Capela de conformidade do art. 
XII do Trotado de 1810 que lhes faculto o dor princípio ao seu Culto 
religioso, e sendo esta o primeiro vez que se obre nesta Cidade uma Igreja 
Protestante, podendo por isso acontecer que haja tal afluência popular, que 
mereço o atenção do Polícia, que deve prevenir os perturbações que 
resultam dos ajuntamentos: Mondo o Príncipe Regente pelo Secretario de 
Estado dos Negócios do Reino e dos Negócios Estrangeiros, que o 
Intendente Geral do Polícia tome os medidos necessários poro se conservar o 
boa ordem e sossego público nesse dia, mondando poro o ruo dos Borbonos, 
onde está situado o dito Capela, patrulhas rondontes do Guardo do Polícia 
encarregados de manter o tranqüilidade. 

Paço, em 23 de maio de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Parte 29, p. 37 e 38 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 52 
- REINO - EM 24 DE MAIO DE 1 822 

.Declara que sendo o Príncipe Regente Defensor Perpétuo do Reino do Bra
sil também o é da Província Cisplatina no mesmo Reino incorporada. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, participar a D. Lucas José Obes, que lhe foram 
presentes os seus dous ofícios de 22 do corrente, em um dos quais agradece 
em nome do Estado Cisplatino, a magnânima resolução do mesmo Senhor de 
se conservar no Brasil, por ser assim conveniente ao bem geral da 
Monarquia, e em outro se congratula de ter Sua Alteza Real tomado no 
fausto dia 13 do corrente mês o título de Defensor Perpétuo deste Reino, e 
lhe pede que o queira ser também do referido Estado Cisplatino. E, ouvindo 
com particular satisfação as respeitosas expressões em que os ditos ofícios 
são concebidos, Ordena que se lhe responda que, declarando-se Defensor 
Perpétuo do Reino do Brasil, também o é da Província Cisplatina no mesmo 
Reino incorporada. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 24 de maio ae 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silvo. 

CliB, 1822, Parte 2", p. 38 e 39 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 53 
- REINO - EM 27 DE MAIO DE 1822 

Explica o Decreto de 16 de fevereiro deste ano que criou um Conselho de 
Procuradores Gerais das Provfncias do Brasil. 

d Mand? _Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
p os, N~goc1os do Reino participar à Junta do Governo Provisório da 
drov1nc1a de Pernambuco, que lhe foram presentes os seus ofícios de 18 e 26 

e março deste ano. No primeiro louva a Junta, com expressões próprias do 
~-eu zelo pelo bem da Pátria, a grandiosa resolução, de Sua Alteza Real, 
lcar no Brasil, tão necessária para a união das Províncias entre si, como para 

a d?s deus Reinos; censura com inteligência e acerto a funesta medida de 
e_nvlar Portugal Tropas para o Brasil, e declara, por atiladas razões, inconve
~len~e ~ ~onstruosa a forma dada pelo Soberano Congresso aos Governos 

rovmc1a1s deste Reino. No segundo expõe os motivos que a determinam a 
demorar a execução do Decreto de 16 de fevereiro, até que chegue 
~es~lução das Cortes sobre este respeito. E tornando Sua Alteza Real na 

evlda consideração os referidos motivos, não entende que eles assentem 
~m sólid_as bases, e inclina-se a pensar que se derivam talvez de excesso de 
d esconf10nça, suscitada por alguns escritos indiscretos, mas que deve 

esvanecer-se pela marcha regular e constitucional do Governo, cujos 
tr~balhos constantemente se dirigem a fazer gozar o Brasil do fruto inesti
mavel da liberdade bem entendida, que só pode produzir a árvore preciosa 
da Constituição. 

. Não vê Sua Alteza Real, como parece à Junta, que se encontram as 
~lsposições do Decreto com as atribuições do Soberano Congresso, não 
p ave_nd? nele nada de legislativo. Achando-se à testo do Governo dos 
h~ovmc1os austrais do Brasil, e confiando que os setentrionais em breve se lhe 
ac de reunir, poro se formar de todos uma so família, julgou indispensável 

Paro o ocarto das providências, que lhe cumpre dar como Chefe do Poder 
~xec,uti~o, ter junto de si quem lhe mostrasse as necessidade~ das diferentes 
rov1nc10s, e lhe indicasse segundo os vários circunstâncias de cada uma os 

vem 'd· e 10s mais ocomodudos à natureza do mal. 
d Guiado por este luminoso princípio, decretou o formação do Conselho 
de Procuradores Gerais de Província, não poro fazer leis, porque estas são 

a competência exclusivo da Assembléia dos Representantes da Noção, mas 
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para julgar das que se fizessem nas Cortes de Lisboa, onde por desgraça 
sobejas vezes se entende que sem distinção pode servir no Brasil a legis
lação acomodada ao terreno de Portugal, e para promover dentro dos 
limites do Poder Executivo todas as reformas e melhoramentos de que tanto 
precisa este vasto territó~io, assaz e por longo tempo desprezado pelos que 
tinham rigorosa obrigação de cuidar do seu engrandecimento e prospe
ridade. 

Se os Ministros de Estado têm, pelo Decreto, assento e voto no 
Conselho, longe de ser esta prerrogativa, como receia a Junta, um meio de 
ressuscitar o despotismo ministerial, é antes um providente recurso que habi
lita os Procuradores a inquirir dos Ministros face a face as razões de 
qualquer medida tomada ou proposta, a rebater diretamente seus 
argumentos, e a convencê-los da falsidade de seus princípios, ou da sua má 
fé, não sendo ao mesmo tempo de esperar de pessoas, que devem ser esco
lhidas entre as mais distintas em luzes, probidade e patriotismo, que tanto 
degenerem pela nomeação honrosa da sua Província, que subscrevam 
cegamente à vontade dos Ministros, prejudicando os interesses dos seus 
constituintes, muito mais podendo estes removê-los desse mesmo cargo que 
lhes conferiram. Nem pode também dizer-se ilusório, como insinua a Junta, o 
direito consultivo dos Procuradores, por depender da vontade do Ministro a 
sua reunião em Conselho; porquanto, no Decreto expressamente se declara 
que se reunirão todas as vezes que o mesmo Conselho o julgar necessário, 
cuja declaração, ou antes, segundo a forma de o convocar para sessão, des
trói radicalmente a interpretação sinistra que se poderia dar à primeira, se 
fosse única, e como tal privativa do Ministério. 

Per!'uade-se pois Sua Alteza Real que a lição mais refletida do Decreto, 
e a maduw ponderação dos princípios liberais, que o motivaram, serão sufi
cientes a o-::abar todas as suspeitas da Junta, e a decidi-la a formar mais favo
rável juízo Jas suas disposições; devendo ficar segura a mesma Junta que 
Sua Alteza Peal não estranhou, nem estranhará nunca as reflexões que se lhe 
fizerem com tão sinceros e honrados sentimentos, e desinteressado desejo de 
acertar, pois unicamente se dirigem seus fervorosos cuidados e fadigas a 
sustentar os direitos inauferíveis deste riquíssimo Reino, formar a sua união 
com Portugal nas bases perduráveis da igualdade e da justiça, e promover 
enfim por todos os meios a felicidade geral, cujo supremo bem em vão se 
procurará sem a sujeição de todas as Províncias a uma autoridade central, 
como a Junta reconhece, e da qual Sua Alteza Real espera, pela firme 
confiança que tem em suas luzes e patriotismo, que o ajudará, pela parte que 
lhe toca, neste glorioso trabalho, de que depende a sorte futura do Brasil, 
digno por tantos títulos da mais elevada e permanente ventura. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de maio de 1822. 

CLIB, 1822, Parte 2Q, p. 39 e 40 José Bonifócio de Andrada e Silva. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 54 
- REINO - EM 31 DE MAIO DE 1 822 

Manda criar uma cadeira de francês, e outra de eloqüência e geografia 
no Seminário de S. Joaquim, extinguindo a de cantochão. 

1 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente, tomando em consideração o que 

he representou o Reitor do Seminário de S. Joaquim sobre a necess_idade de 
s,e estabelecerem duas aulas, uma de eloqüência e geografia, e outra da 
llngua francesa, suprindo estas a de cantochão, que pelas razões que aponta 
se faz inteiramente desnecessária: Manda pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino que o Inspetor Geral dos Estabelecimentos Literários 
faça estabelecer no referido Seminário a sobredita aula de língua francesa 
em_ lugar da de cantochão, que o mesmo Senhor há por bem que fique 
extinta; e que, logo que os respectivos Seminaristas se acharem prontos e 
aprovados no estudo de gramática latina, se estabeleça outro aula de 
eloqüência e geografia, quando paro esse fim tão louvável e útil concorram 
por meio de uma subscrição os benfeitores do mesmo Seminário. Quanto, 
porém, à gratificação que se acha estabelecida paro o sobredito Reitor, e 
que este julga mui diminuta em razão do seu trabalho, e graduação, será 
proporcionalmente aumentada quando as circunstâncias o permitirem, visto 
ser por ora impraticável esta providência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CLIB. 1822, Porte 2o. p. 41 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 56 
-ESTRANGEIROS- EM 15 DE JUNHO DE 1822 

Manda admitir a despacho nas Alfândegas os Navios Britânicos indepen
dente de certificado do Cônsul Português em Londres. 

O abaixo assinado do Conselho de Estado do Príncipe Regente, e do 
Conselho de Sua Majestade Fidelíssima, Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino do Brasil e dos Negócios Estrangeiros, acusa a recepção 
da Nota, que em data de 14 do corrente lhe dirigira o Sr. Henrique 
Chamberlain, Cônsul Geral de Sua Majestade Britânica, na qual referindo-se 
a uma conferência que tivera com o abaixo assinado sobre a notificação do 
Cônsul Português em Londres, de 7 de março último, relativa à exportação de 
petrechos navais para as Províncias Portuguesas Transatlânticas, e expondo 
a decisão que vocalmente a tal respeito lhe dera o abaixo assinado, deseja 
que esta lhe seja repetida literalmente: ao que tem de responder a Smc., 
assegurando-lhe de novo da parte de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, 
que os Vasos Britânicos que chegarem aos Portos do Brasil, que se acham, e 
se acharem sujeitos à Regência do mesmo Senhor, serão admitidos 
independentemente de despacho do Consulado Português em Londres, 
contanto que se observem as outras formalidades costumadas, e tragam os 
seus papéis em devida forma quanto aos mais requisitos; até que Sua Alteza 
Real nomeie um Cônsul Geral para aquela Cidade: declarando igualmente, 
como uma conseqüência do expendido, que os petrechos militares e navais 
assim importados da Grã-Bretanha não serão apreendidos ou arrestados, 
nem as partes interessadas punidas pela simples falta de licença do Governo 
de Portugal. 

O abaixo assinado aproveita com gosto esta ocasião de reiterar ao Sr. 
Henrique Chamberlain os protestos da sua consideração e particular estima. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de junho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. IB22. Porte 2°, p. 42. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 58 
- REINO - EM 21 DE JUNHO DE 1 822 

Manda que se ponha, na Coleta da Missa, a Legenda da fórmula junta 
em lugar da que até o presente se achava em uso. 

d ~an~a. Sua Alteza Real o Príncipe .Regente, pelo Secretario de Estado 
os egocros do Reino, que o Reverendo Bispo Copelão-Mór faço expedir 

os ordens necessários o todos os Freguezios e Conventos deste Bispado, 
poro se por, no Coleto do Missa, o legenda do fórmula incluso em lugar do 
que até ao presente se achava em uso rezar-se no mesmo Coleto. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo. 

FÓRMULA DA LEGENDA 

N Et Famulos tuos Papam Nostrum Pium, Antistitem Nostrum N, Regem 

0 
ostrum Joonnem, Reginam, Principem Regentem, Perpetuum Braziliae 
efensorem, et Príncipes cum Prole Regia, Populo sibi commisso etc. 

CLIB. 1822, Porte 2°, p. 49. 
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DECISOES DO GOVERNO N• 59 
- REINO - EM 11 DE JUNHO DE 1822 

Remete os Decretos de 7 e 3 do corrente, Proclamações e Instruções poro 
as eleições de Deputados à Assembléia Geral Constituinte. 

Manda S.A. Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, remeter ao Governo Provisório da Província d .... os 
exemplares inclusos dos Decretos de 1 e 3 do corrente, das Proclamações de 
S.A. Real, e do discurso dirigido ao mesmo A.S. pelos Procuradores Gerais 
Conselheiros de Estado, que se reuniram na primeira sessão do Conselho, e 
finalmente das Instruções a que se refere o citado Decreto de 3 do corrente, 
para as eleições dos Deputados da Assembléia Geral Constituinte e Legisla
tiva: E espera S.A. Real, pela confiança que tem nos patrióticos sentimento~ 
que anima o mesmo Governo, a favor da causa sagrada da união e indepen
dência deste Reino, que dará sem hesitação o devido cumprimento, pela 
parte que lhe toca, as Reais Determinações, de cuja observância e execução 
depende essencialmente a sólida felicidade do Brasil, fundada na posse 
segura dos seus sagrados direitos por tantas maneiras sagazmente isolados, 
mas que serão sempre protegidos e sustentados pelo seu Perpétuo Defensor. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

-164-



DECISAO DO GOVERNO Nt 60 
- REINO - EM 21 DE JUNHO DE 1 822 

Sobre a condição dos pretendentes a empregos públicos de aderirem à 
causa da união e Independência do Brasil. 

Sendo nas atuais circunstâncias indispensável conhecer escrupulosamen
~e as pessoas que votam com sinceros sentimentos a favor da causa sagradl.l 
da reunião e independência do Brasil, pelos quais se tornaram mais dignos 

el qualquer emprego público: Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente 
~e a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino que o Governo Provisório 

a Província d ... , quando tiver de informar sobre a justiça de qualquer 
pretensão, informe também sobre a adesão do pretendente à referida 
causa da união e independência deste Reino. E há outrossim por bem que o 
m~smo Governo faça constar às diferentes autoridades esta Real determina
~ao, para que igualmente a executem nas informações que fizerem subir a 

ua Real presença. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Do mesmo teor, em data de 24, aos Tribunais da Corte. 

--Cus, 1822, Parte 2a. P.5o. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 61 
-REINO- RESOLUÇAO DE CONSULTA DO TRIBUNAL 

DA REAL JUNTA DO COMIRCIO 
DE 2 DE JULHO DE 1822 

Concede a uma companhia privilégio exclusivo para o estabelecimento 
de um moinho de vapor na Província do Rio de Janeiro. 

Foi ouvido o Tribunal da Real Junta do Comércio sobre o requerimento 
de Antonio Gustavo Byurberg, Antonio Ferreira Alves e outros, interessados 
no moinho de vapor estabelecido nesta Cidade, girando debaixo da firma 
de-- Alves, Byurberg & Cio.- em que pedem várias concessões a bem do 
dito moinho: 

19 Que todas as máquinas, caldeiras, pedras, peneiras, etc., pertencen
tes ao moinho, tenham entrada livre de direitos da Alfândega. 

29 Que durante o espaço de 14 anos futuros ninguém possa erigir na 
Cidade ou Província do Rio de Janeiro moinho algum de vapor para moer tri
go, ou outro qualquer legume, sem consentimento por escriturados suplican
tes. 

39 Que convindo aos suplicantes vender ou fazer transpasse do projeta
do estabelecimento, o possa fazer com os mesmo privilégios exclusivos. 

49 Que os suplicantes possam escolher qualquer local que julguem con
veniente para edificar a casa do moinho, e armazéns competentes dentro da 
Cidade ou perto da mesma na beira-mar, para facilitar o transporte. 

59 Que sendo tal lugar pertencente à Real Coroa de Vossa Majestade, 
seja dado sem foro ou pensão alguma em propriedade aos suplicantes; e sen
do de particular, seja pago pelos suplicantes pelo seu justo valor, proceden
do-se a uma avaliação legal. 

69 Que o carvão de pedra que for necessário pnra trabalhar o moinho 
será isento de direitos na entrada da Alfândega. 

O Juiz Conservador dos privilégios do comércio informou contra, 
ponderando que os suplicantes pretendem uma lei proibitiva, que pode ser 
feita somente pelo Poder legislativo. 

Respondeu o Conselheiro Fiscal: Os moinhos de vapor, para que os 
suplicantes pedem proteção na proibição de farinhas estrangeiras, são 
seguramente dignos de proteção; porém o público e os povos imediatamente 
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exige:_m maior, e com aquela pro:bição eles Vlrao a sentir e a sofrer. A 
sançao que as nossas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes 
outc:_rgaram, e de que os mesmos suplicantes se lembram, parece não ter apli· 
caç.ao a este continente, porque em Portugal se fazia necessário proteger a 
ag.n~ultura, e a do trigo neste país, creio que nunca se poderia estender, 
maxl~e, sendo a proibição só de farinhas. Depois este artiÇJo parece exiÇJir 
aut.o~ldade legislativa; mas sobre tudo se consultará a Sua Alteza Real, o 
mais IUSto e acertado. 

_Respondeu o Juiz da Alfândega com o seu parecer negativo sobre a pre
~~ns~o da Proibição das farinhas estrangeiras, oferecendo o mapa compara
~vo 0 trigo em grão e farinha, e outro documento oficial da mesma Alfân

ega, de que se manifesta a insubsistência do fundamento requerido. 
. Parece ao Tribunal conformar-se às informações do Desembargador 

Ju 1 ~ Conservador interino desta Junta, e do Desembargador do Paço Juiz da 
~f~ndega, e igualmente à do Conselheiro Fiscal, para o efeito de Vossa 

a1estade Real se dignar de indeferir o requerimento dos representantes, vis
to que pretendem um odioso e impolítico monopólio contra o liberal sistema 
estabelecido pela Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, que admitiu nos por
tos do Brasil a entrada de todos os gêneros, fazendas, mercadorias, exceto 
~s notoriamente. estancadas, a todas as Nações em paz e har~onia com a 

oroa, o que fo1 definitivamente confirmado pelo Decreto, depo1s da paz ge
ral, d.e 18 de junho de 1814, cuja legislação não pode ser derrogado senão 
em Cortes, e nem ainda modificada sem evidente necessidade e reconhecida 
urgência neste Reino, o que se não verifica. Nem se pode considerar a pre
~e~te legislação do Supremo Congresso, que unicamente se decretou para o 
~mo d; Portugal, aplicável a este Reino do Brasil, e muito menos para uma 

se: Prov1ncia dele, que está em circunstâncias diversíssimas e ainda opostas, 
na~ sendo a cultura do trigo peculiar ao mesmo Reino, nem de gênero de pri
~~lra necessidade quanto à geral sustentação dos povos, bem que seja mui 
utli na Província do Rio Grande do Sul, da qual contudo não convém que fi
que dependente esta Capital e as mais cidades marítimas deste Continente, 
Pela notória insuficiência da população da Capital daquela Província no 
atual~ progressivo estado de população de todo o Reino, sendo só em futu
~0 P~n?do, quando crescer o número dos lavradores e capitalistas da dita 
rovlncla, objeto de deliberação no Corpo legislativo sobre os expedientes 

oportunos de animar e promover a agricultura nesse interessante ramo, cujo 
produto, aliás, é precário em más estações de alguns anos em que dá a fer
rugem e seca, que ocasionam notável diminuição na colheita, como proxi
~ame~te aconteceu, além do desvio de barcos pelo motivo de guerra na 
rontelra do Sul, que também tem sido causa de atraso da lavoura respectiva, 

etc. 

Parece mais ao Tribunal não ser deferível o requerimento dos suplican
tes na inteira conformidade das condições que propuseram, bem que seja 
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digno da real grandeza e proteção da indústria nacional, o conceder-se
lhes o favor compatível com as disposições dos Alvarás de 28 de abril de 
1809, de 6 de outubro de 1810, de 6 e 13 de julho de 1811 e de 21 de janeiro 
de 1813, visto ser de grande e reconhecida vantagem o estabelecimento que 
empreenderam, e seja político animar a indústrias e capitalistas estrangeiras, 
para fazerem à sua custa introdução de quaisquer semelhantes estabeleci
mentos econômicos. 

Parece finalmente ao Tribunal que Vossa Alteza Real se Há de dignar 
de deferir somente as condições 2<1 e 69, havendo por bem de mandar expe
dir ordem à Alfândega, para que se dêem livres de direitos de entrada todas 
as máquinas, caldeiras, pedras, peneiras, pertencentes ao laboratório do 
moinho de vapor, e igualmente todo o carvão de pedra que for necessário 
para consumo do mesmo moinho, com a fiscalização estabelecida para regu
laridade do expediente de semelhantes favores. Indeferindo, porém, Vossa 
Alteza Real ao mais requerido nas propostas condições, que não tem lugar 
quanto a implorado privilégio exclusivo por 14 anos, de ninguém nesta Cida
de ou Província do Rio de Janeiro poder erigir moinho de vapor para moer 
trigo, ou outro qualquer legume, sem consentimento dos suplicantes por escri
tura, por não ser esta permissão autorizada pelo sobredito Alvará de 28 de 
abril de 1809, que regulou este objeto, vis.to não ser de invenção nova a 
aplicação da potência comum do vapor ao moinho de trigo, achando-se 
rntroduzida semelhante aplicação aos moinhos de cana sem o requerido pri
vilégio; sendo contudo livre a venda do estabelecimento como propriedade 
dos suplicantes. Não tendo outrossim lugar a concessão das 49 e 59 condi
ções, por desnecessário o nelas suplicado, visto já se achar o estabeleci
mento fundado sem detrimento particular, ou público, segundo era, de boa or
dem. Vossa Alteza Real mandará o que for mais justo. 

Rio, 15 de junho de 1822. 

RESOLUÇÃO 

Como parece à Junta quanto à proibição das farinhas; e quanto à 29 
condição, concedo com a modificação de ninguém poder nesta Província 
estabelecer moinhos de vapor de idêntica construção dos suplicantes para o 
fim requerido. 

Paço, 2 de julho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822. Parte 29, p. 51 a 53. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 63 
- REINO - EM 4 DE JULHO DE 1822 

Aprova provisoriamente as providências tomadas pelo Governo Provisó
rio de Pernambuco a bem do serviço público. 

d ~anda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
os egócios do Reino acusar a recepção do ofício de 29 de maio próximo 

~assado, em que o Governo Provisório da Província de Pernambuco, levando 
0 

presença de Sua Alteza Real cópias das Portarias e Ofícios pelos quais 
most.ra as diversas providências que as circunstâncias imperiosas da Província 
~XIglram e foram dadas pelo mesmo Governo, como aumento de ordenado 
de alguns Empregados Públicos e do soldo da Tropa, alteração .do sistema 
Co or~anização das Alfândegas de algodão e da fazenda, e criação de 
t aldelras de 1 '?s. letras e gramática latina, pede a Real aprovação pelos jus
os e urgentes motivos alegados; e ficando o mesmo Senhor certo de todo o 
c~nteúdo do dito ofício: Há por bem anuir e aprovar o que se acha estabele
~1. 0 Pelo mencionado Governo, até que a Assembléia Geral legisle sobre 
01 S objetos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--cus. 1822. Pane 2a. p. 54. 
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DECISAO DO GOVERNO N• 65 
-REINO- EM 7 DE JULHO DE 1822 

Nomeia os colaboradores que devem auxiliar a José Antônio Lisboa na 
organização da Estatística desta Província de que se acha encarregado. 

Desejando Sua Alteza Real o Príncipe Regente que se ultime com a possí
vel exatidão e brevidade a Estatística desta Província, indispensável para o 
acerto de muitas e importantes providências: E tomando em consideração o 
que a este respeito lhe representou José Antônio Lisboa, encarregado daque
le trabalho por Aviso de 29 de maio de 1821: Manda pela Secretaria de Esta
do dos Negócios do Reino participar ao referido José Antônio Lisboa que 
Há por bem autorizá-lo por esta, para haver das diferentes Repartições 
os documentos e instruções necessários para o bom desempenho da sua 
Comissão; e que na data desta se expedirão Portarias aos três colaborado
res que apontou para o coadjuvarem no mencionado trabalho. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

RELAÇÃO DOS COLABORADORES QUE DEVEM AUXILIAR 
JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NO TRABALHO DA ESTATÍSTICA 

DESTA PROVÍNCIA. 

Aureliano de Souza e Oliveira, encarregado de auxiliar o lente jubilado 
do Comércio José Antônio Lisboa das seguintes partes da mesma Estatística: 
Topografia do país: Divisão civil, militar e eclesiástica: Defesa do país: 
Forças de terra, Estradas, Pontes e Canais: Monumentos e edifícios públicos: 
Fortificações: Arsenais do Exército. 

Frei Leandro do Sacramento, lente de Botânica e Agricultura, incumbido 
das seguintes partes: Agricultura: Fábricas: Histórias dos Três Reinos: Produ
tos naturais: Religião: Educação Pública. 

29 Tenente da Armada Antônio dos Santos Cruz, incumbido das seguin
tes: longitude e latitude exata dos lugares: Navegação: Forças navais: Impor
tação e Exportação. 

CLIB, 1822, Parte 2°, p, 55, 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 66 
- REINO - EM 9 DE JULHO DE 1822 

Declara a Vila de Sabará como cabeça do Distrito, nas Eleições para 
Deputados à Assembléia Geral Constituinte e Legislativa. 

f Sucedendo, pela pressa com que se publicaram as Instruções a que se 
re ere 0 Decreto de 3 de junho próximo passado sobre a convocação de 
um~ Assembléia Geral Constituinte e legislativa para o Reino do Brasil, não 
~e ~zer menção da Vila de Sabará no número das cabeças de Distrito da 
Srov,ncia de Minas Gerais: Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela 

ecretaria de Estado dos Negócios do Reino, que o Governo Provisório da 
~esmo Província proceda às participações de estilo para a reunião dos Elei
ores, contando a sobredita Vila no número daquelas que, para este efeito, fi

cam sendo cabeças de Distrito. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 9 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

=-----
CLIB, 1822, Parte 2o. p. 56. 

-171-



DECISAO DO GOVERNO N' 69 
-REINO- EM 10 DE JULHO DE 1822 

Declara o lugar que deve ocupar na Igreja o Governo Provisório da Pro
víncia quando concorrer com a Câmara a alguma festividade. 

Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente ofício do Gover
no Provisório da Província do Rio Grande do Sul de 8 de junho próximo 
passado, em que refere o procedimento da Câmara da Vila de Porto Alegre 
sobre o assento que deve ocupar na Igreja quando concorrer a qualquer 
festividade juntamente com o Governo; Manda o mesmo Senhor, pela Secre
taria de Estado dos Negócios do Reino, declarar, para servir de regra inalte
rável, que o Governo conserve o lugar que sempre lhe competiu; que logo 
abaixo dele se siga a Câmara; e que, da parte da Epístola e fora do Cruzei
ro, tenham lugar os Ajudantes de Ordem e de Campo, de que se compõe o 
Estado Maior. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte 2°, p. 59. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 71 
-REINO- EM 11 DE JULHO DE 1822 

Declara os Eleitores que devem nomear os Procuradores Gerais de Província. 

d Man,d~ Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
f ~s Negoc1os do Reino participar à Câmara da Cidade de Olinda que lhe 
01 presente o seu ofício de 8 de junho próximo passado, em que expõe acha

rem-se conformes em sentimentos todas as Câmaras do Província sobre a 
~xecução do Decreto de 16 de fevereiro último para a Eleição dos 
dr,ocuradores Gerais, havendo tão somente divergência de algumas na 

Uvlda que ocorre acerca da inteligência do mesmo Decreto, se deverão ser 
~odmeados por novos Eleitores, se pelos que serviram na eleição dos Depu
ta os para as Cortes de Lisboa; e Tomando o mesmo Senhor na devida es
lma. e reconhecimento os nobres e patrióticos votos, que a dita Câmara 
~xpnme, de amor e adesão à Sua Real Pessoa, e à causa nacional: Há por 

em declarar que o Decreto acima mencionado não determina qucis sejam 
os ;leitores que devem nomear os referidos Procuradores, deixando ao 
arb,trio dos povos a escolha da maneira que julgarem mais a propósito; que 
nesta e nas outras Províncias se tem servidos do dos Eleitores antigos; que 

d
contudo, quando estes não mereçam a confiança pública, fica livre a escolha 

e outros. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CLIB, 1822, Porte 2o, p 60. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 7 4 
- REINO - EM 12 DE JULHO DE 1822 

Manda incorporar nos próprios nacionais a livraria do Conde da Barca. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Re~ente pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino remeter ao Conselho da Fazenda a cópia do auto 
da arrematação da livraria do falecido Conde da Barca, cuja cópia vai assi
nada por Teodoro José' Biancardi, Oficial Maior da referida Secretaria de 
Estado. E Há por bem, que o mesmo Conselho faça incorporar a mencionada 
livraria nos próprios da Fazenda Nacional. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 12 de julho de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Parte 2°, p. 61 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 75 
-REINO- RESOLUÇAO DE CONSULTA DO TRIBUNAL 

DA REAL JUNTA DO COMlRCIO, 
DE 13 DE JULHO DE 1822 

Concede a Luiz Souvain e Simão Cloth privilégio exclusivo para uma má
quina de descascar café. 

Foi ouvido o Tribunal da Real Junta do Comércio sobre o requerimento 
d.e Luiz Souvain e Simão Cloth, pedindo que se lhes conceda priviléÇJio exclu
Sivo por 10 anos para uma máquina de descascar café de sua invenção. 

Informou o Deputado Inspetor das Fábricas: _Passando a ver a dita máqui-
~a, e ,fazendo examinar a sua construção pelo artista Gaspar José Marques, 
evo 0 presença de Vossa Alteza Real a sua exposição, à vista da qual, e do 
e~am~ feito, pelo qual se conhece que a máquina descasca e limpa dois 
a quelres de café em 10 minutos, parece-me que os suplicantes se fazem dig
nos da qraça que pedem. Vossa Alteza Real, porém, mandará o que for mais 
1usto. 

Respondeu o Conselheiro Fiscal: À vista da presente informação, não 
lenho que impugnar fiscalmente. 

Ih . Parece ao Tribunal conformar-se com o parecer, e informe do Conse-
eJro Deputado Inspetor das Fábricas, e que Vossa Alteza Real se Há de dig

nar conceder aos suplicantes o privilégio exclusivo por 10 anos, que pedem 
em seu requerimento, para que dentro dos mesmos possam eles só construir 
outras máquinas semelhantes à da sua invenção para descascar o café, 
aplicando-se as penas da lei estabelecidas contra os que fizerem, ou manda
rem construir outras maquinas semelhantes à da sua invenção sem sua li
~ença, no que tudo também conveio o Conselheiro Fiscal na sua resposta. 

osso Alteza Real Mandará o que for mais justo. 

Rio, 2 de julho de 1822. 

RESOLUÇÃO 

Como parece à Junta, limitando-se o tempo do privilégio a 5 anos. 

Paço, em 13 de julho de 1822. 

Com a Rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CliB. 1822. Porte 2o. P 61 e 62. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 76 
-REINO- RESOLUÇAO DE CONSULTA DA MESA 

DO DESEMBARGO DO PAÇO DE 17 DE JULHO DE 1822 

Manda suspender a concessão de sesmarias futuras até a convocação da 
Assembléia Geral Constituinte. 

Foi ouvida a Mesa do Desembargo do Paço sobre o requerimento em 
que Manoel José dos Reis pede ser conservado na posse das terras em que 
vive há mais de 20 anos com a sua numerosa família de filhos e netos, não 
sendo jamais as ditas terras compreendidas na medição de algumas ses
marias que se tenha concedido posteriormente. 

Responde o Procurador da Coroa e Fazenda: Não é competente este 
meio. Deve portanto instaurar o suplicante novo requerimento pedindo por 
sesmarias as terras de que trata, e de que se acha de posse; e assim se deve 
consultar . 

. Parece à Mesa o mesmo que ao Desembargador Procurador da Coroa e 
da Fazenda, com quem se conforma. Mas Vossa Alteza Real Resolverá o que 
houver por bem. 

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1822. 

RESOLUÇÃO 

Fique o suplicante na posse das terras que tem cultivado, e suspendam
se todas as sesmarias futuras até a convocação da Assembléia Geral Consti
tuinte e legislativa. 

Paço, 17 de julho de 1822. 

Com a rubrica de Sua Alteza Real o Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB 1822. Porte 2' p 62 P 63 
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DECISAO DO GOVERNO N• 77 
- REINO - EM 17 DE JULHO DE 1822 

Marco o diário que devem vencer os ordenanças dos Secretarias de Estado. 

Tendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente determinado que todas as or
denanças das diversas Secretarias de Estado vençam pelas Folhas das despe
~as das mesmas Secretarias, 240 réis diários: Manda pela Secretaria de Esta

o dos Negócios do Reino, participar esta sua Real determinação ao Minis
tro e Secretário d.e Estado dos Negócios da ... , para que assim o faça exe
cutar na sua Repartição. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--CliB, IB22. Parte 2a P 63 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 78 
- REINO - EM 18 DE JULHO DE 1822 

Sobre admissão dos o/unos no Academia Médico-Cirúrgica. 

Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente o ofício do Dire
tor da Academia Médico-Cirúrgica de 29 de junho próximo passado sobre o 
requerimento dos alunos da dita Academia para a separação das duas Ca
deiras de Fisiologia e Anatomia, que andavam unidas: Manda o mesmo Se
nhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, pa.rticipar ao referi
do Diretor que, tomando em consideraçãoo que expõe naquele ofício sobre 
a falta de luzes preliminares, com que entram ordinariamente os Alunos nas 
Aulas de Academia, Há por bem que nenhum mais seja admitido sem os co
nhecimentos precisos para bem entender as lições de Fisiologia, cuja 
Cadeira está já separada da Anatomia em virtude do Decreto de 1 O do 
corrente. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB, 1822. Porte 2°, p. 63 e 64. 
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DECISAO DO GOVERNO N• 83 
- REINO - EM 24 DE JULHO DE 1822 

Monda ficar a cargo da Repartição dos Negócios da Guerra a Escola do 
Ensino Mútuo desta Cidade. 

d ~anda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
Nos , ~gócios do Reino, remeter ao Ministro e Secretário de Estado dos 
~ ~goclos da Guerra a representação inclusa de Dionísio José Nicoláu 
d elnoud, Para que haja de expedir as ordens convenientes à continuação 
Co~ t~abalhos relativos ao estabelecimento da Escola do Ensino Mútuo nesta 

G
1 

a e, que fica pertencendo à referida Repartição dos Negócios da 
uerra. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 24 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-CLIB. 1822. Porte 2". p 65 
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DECISAO DO GOVERNO N' 85 
-REINO- EM 27 DE JULHO DE 1822 

Manda entregar o Convento do Bom Jesus para servir interinamente de 
Hospital dos Lázaros desta Cidade. 

Tendo a Junta Administrativa do Hospital dos lázaros representado a 
Sua Alteza Real o Príncipe Regente a necessidade de melhorar de sítio o mes
mo Hospital, pelos incômodo.s e prejuízos que sofrem os doentes na Ilha das 
Enxadas; e sendo mui digna de Sua Real consideração e piedade a sorte 
desgraçada dos referidos enfermos, que podem receber alguns alívios com a 
mudança do Hospital para lugar onde seja mais fácil tratá-los convenien
temente: Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino que o 
Ministro Provincial dos Menores Observantes da Província da Conceição, 
faça entregar à referida Junta o Convento do Bom Jesus, para ser inteiramen
te ocupado pelo mesmo Hospital, não só por haver nele todas as comodida
d.es necessárias, e lhe parecer que pode ser dispensado do uso a que atual
mente está destinado, mas também por estar certo que de muito bom grado 
se fará esta cessão, pelo útil e piedoso fim a que se destina. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB. 1822. Parte 2°, p. 66. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 88 
- REINO- EM 5 DE AGOSTO DE 1822 

Recomenda a circulação nas Províncias do período "Regulador Brasileiro
Luso". 

d Sua Alteza Real o Príncipe Regente, Tomando em consideração a utili-
ade que resultará a este Reino do Brasil da circulação dos periódicos e 

?utros escritos, nos quais não só se ofereçam ao público elementos de 
1 ~trução e armas para se destruirem os abusos conhecidos até aqui na 
e uc~ção pública mas também se confundem com argumentos enérgicos e 
patrioticos ·' , · d · d d d · · t os pnnc1p1os esorgan1za ores e opostos aos ver a e1ros m-
l eresses da grande causa do Brasil; e reconhecendo-se ter entre eles um 
Luga;, muito distinto o novo periódico denominado "Regulador Brasileiro
Nso , ~ublicado nesta Cidade: Manda pela Secretaria de Estados dos 

1 
egoclos do Reino remeter ao Governo da Província de ... os exemplares in

~ usos do 19 e 29 números do referido periódico, a fim de que o mesmo 
.~verno, quando inteirado dos importantes objetos de que se tratam, diri

gi ~s ao estabelecimento de uma Monarquia Constitucional como firme 
~e.n or de segurança pública, e a sustentar a dignidade e os interesses deste 
elno, não só facilite a sua circulação pelos povos da dita Província, mas 

promova pela parte que lhe toca a sua subscrição voluntária na forma 
anunciada nos respectivos prospectos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de agosto de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

-=-----
CLIB, 1822. Porte 2a. p. 68. 
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DECISAO DO GOVERNO N' 89 
- REINO- EM 5 DE AGOSTO DE 1822 

Ordena aos Governos Provinciais das Províncias que não dêem posse a 
empregados que vierem despachados de Portugal. 

Tomando em consideração Sua Alteza Real o Príncipe Regente como 
Defensor Perpétuo do Reino do Brasil, os inconvenientes que podem resultar 
do provimento de empregados ou ofícios públicos em pessoas despachadas 
para este Reino pelo Governo de Portugal, quando nas atuais circunstâncias 
é indispensável o mais exato conhecimento do caráter e opinião dos agracia
dos: Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino que o Gover
no Provisório da Província de ... não aceite, nem dê posse a empregado al
gum eclesiástico, civil, ou militar, que vier despachado de Portugal, cuja 
nomeação ou proposta pertence ao Mesmo Augusto Senhor na conformida
de das Instruções e Decreto de 22 de abril de 1821. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, I 822. Parte 2°, p. 68 e 69 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 91 
-REINO- RESOLUÇAO DE CONSULTA DO TRIBUNAL 

DA REAL JUNTA DO COM~RCIO 
DE 6 DE AGOSTO DE 1822 

Determina que o sal inglês pague 15% ad-valorem, e o das outras 
Nações os direitos estabelecidos na Carta Régia de 28 de janeiro de 1808. 

d doi ouvido o Tribunal da Real Junta do Comércio sobre a representação 
0 

overno Provisório da Província de S. Paulo, em que expõe as dúvidas de 
qu~ de novo ocorrem acerca da literal inteligência do Decreto de 11 de 
ma,o do ano passado sobre a importação do sal estrangeiro. 

R Informa o Juiz da Alfândega. Senhor, a clara e terminante disposição da 
. eal Resolução de 26 de novembro do ano passado, exarada na Consulta 
JUnta,_ parece acabar a questão que havia, a qual versava sobre a isenção 
~~s direitos do sal estrangeiro, sendo ampla e geral a disposição do Decreto 

11 d~ maio do mesmo ano; porquanto, determinando-se nele que o sal 
e~t~ang~1ro não é compreendido na citada disposição, segue-se por neces
sana. e JUrÍdica conseqüência que sendo aliviado o sal nacional dos direitos 
due tmha, fica o estrangeiro a este respeito com o direito que tinha na época 
d? ~romulgação do referido Decreto. A última legislação que regulou os 
ta'r~ltos do sal anterior a este, era o Alvará de 30 de maio de 1820 no§ 5° Es-

e que se deve observar porque não estando revogada quanto ao sal es-
tra · ' ' 

nge,ro, segundo a declaração da Real Resolução tomada na Consulta jun-
~a, d,eve ter plena observância e execução, e por conseguinte deve pagar na 

ro_vmcia de S. Paulo por entrada o sal estrangeiro 160 réis por alqueire, e as 
ma,s ~ontribuiçõe~ que ali houverem, segundo se colhe da cláusula última do 
~enc,onado §59 E exorbitante que ainda se carreguem mais 15% em virtude 

0 
Tratado de 1810. Esta foi a tarifa imposta por todos os direitos de entrada 

~~~gêneros de produção e indústria, auando para as mais nações é de 
o. O sal por estilo ficou-se regulando pelas tarifas referidas sem recorrer

se a de tantos por cento ad valorem, sem que os Ingleses se lembrassem do 
outro método aliás geral. Seria extraordinário e impraticável acumular diver
sas tarifas de direitos ainda que não houvesse o Tratado sem estarem c ' I I 

OnJuntamente determinadas. E se os Ingleses se lembrarem de requerer que 
no mesmo, sal devem só pagar 15%, não sei o que se lhes possa responder 
em contrario. Parece-me, portanto, sem recorrer a princípios gerais, aqui 
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escusados e inaplicáveis, por se não tratar de legislação nova, que a repre
sentação deve ser deferida, declarando-se que o pagamento deve ser dos 
direitos do sal naquela Província pela maneira acima apontada, Vossa Alteza 
Real contudo decidirá o que for justo. 

ParecA à Junta que está plenamente decidida esta questão novamente 
instaurada na representação da Junta do Governo Provisório de S. Paulo 
pela Real e imediata Resolução de 26 de novembro passado, tomada em 
Consulta deste Tribunal, pela qual Houve Vossa Alteza Real por bem deli
berar que o Decreto de 11 de maio do mesmo ano a respeito da isenção dos 
direitos do sal, não obstante a generalidade da sua disposição, se deve 
entender aplicável ao sal nacional importado em navios nacionais para qual
quer dos portos do Brasil. Esta Régia Resolução, conformando-se com o pare
cer da Junta, exclui desta graça o sal estrangeiro, reduzindo este gênero ao 
estado em que se achava antes da promulgação do mesmo Decreto, vigoran
do a tal respeito a disposição do§ 59 do Alvará de 30 de maio de 1820, pelo 
qual, se por uma parte deve o sal estrangeiro pagar os direitos que taxati
vamente ali se acham estabelecidos, por outra parte se vê que este gênero 
não está sujeito ao pagamento dos 15 e 24% ad valorem, o que não deve 
ser sobrecarregado na conformidade do mesmo Alvará, que se deve 
executar pelo Farol e prática das respectivas Alfândegas, visto que Vossa 
Alteza Real Houve por bem, Mandar generalizar a Resolução da referida 
Consulta; e assim se responderá à mesma Junta do Governo da dita Provín
cia, para subsistir esta legislação, enquanto se não derem a tal respeito as 
providências precisas para se fazerem os necessários regulamentos. Vossa 
Alteza Real porém decidirá o mais justo. 

Rio, 30 de julho de 1822. 

RESOLUÇÃO 

Pague o sal inglês 15% ad valorem, segundo o Tratado de 1810, e o 
das outras nações, segundo a Carta Régia de 1808. 

Paço, 6 de agosto de 1822. 
Com a rubrica de Sua Alteza Real. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB, 1822, Porte 2°, p. 69 o 71. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 94 
- REINO - EM 13 DE AGOSTO DE 1822 

Cria o lugar de Escrivão do Museu Nacional desta Corte sem vencimento 
algum. 

lhe Sua Alteza Real o Príncipe Regente Tomando em consid_eração ~ qu,e 
. representou o Conselheiro Inspetor Geral dos Estabelecimentos lltera

rl_?s, no seu Ofício de 6 do corrente sobre a necessidade de se nomear Escri
vao para o Museu Nacional desta Corte cujo lugar tem servido, sem título al
g~m, Francisco Antônio do Rego, desempenhando sempre dignamente as fun
~~es do d.it~ lugar: Há por bem nomear o referido Francisco Antônio d~ 

go, Escnvao do mencionado Museu, mas sem vencimento algum, como ate 
ago~a tem servido. O que assim se participa ao mesmo Inspetor Geral para 
sua Inteligência. 

p I, . 
a ac1o do Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CUB-. 1822. Parte 2o. p 72 e 73. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 99 
- REINO - EM 21 DE AGOSTO DE 1822 

Nomeia um Ajudante do Diretor do Jardim Botânico da Lagoa de Rodri
go de Freitas. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente Atendendo ao que lhe representou 
Joaquim Horris, natural de Batavia, Botânico e Jardineiro de profissão, que 
deseja poder com as suas luzes e conhecimentos ser útil à cultura do Jardim 
de Viveiro e aclimatação das plantas exóticas, estabelecido na Fazenda da 
Lagoa do Rodrigo de Freitas; e Reconhecendo o Mesmo Augusto Senhor, que 
o atual Diretor do dito Jardim, João Gomes da Silveira Mendonça por se 
achar ocupado em outras Comissões do serviço público, precisa de um Aju
dante, que com a sua inteira cooperação promova cada vez mais o progres
so daquele Estabelecimento; Manda pela Secretaria de Estado dos Negó
cios do Reino participar ao referido João Gomes da Silveira Mendonça que 
Há por bem Nomear o dito Joaquim Harris para o lugar de seu Ajudante na 
Administração do mencionado Jardim, em cuja cultura deverá igualmente ser 
reconhecido como primeiro Jardineiro; e Determina outrossim que o mesmo 
Diretor lhe mande dar para a sua habitação uma casa competente das que se 
acham vagas na sobredita Fazenda, ou que puder ser logo desocupada para 
esse destino. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e. Silva. 

CliB. 1822- Porte 2". p_ 76. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 101 
-REINO- EM 28 DE AGOSTO DE 1822 

Concede a Pedro Gendre vender o tabaco que fabrica no País com o títu
lo de Tabaco do Príncipe Regente. 

Havendo representado Pedro Gendre a Sua Alteza Real o Príncipe Re
gente, que tendo conseguido aperfeiçoar o tabaco que fabrica neste País, e 
~spe~ando levá-lo a estado de competir com o que se prepara na Europa, 
d ese1ava POder vendê-lo com o título de Tabaco do Príncipe Regente: Man-

.a 0 mesmo Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, parti
Cipar ao Suplicante Pedro Gendre que Há por bem conceder-lhe a Graça 
que pediu para que possa vender o tabaco com o referido título. 

p I, . 
a ac1o do Rio de Janeiro, em 28 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

cus-. 1822. Porte 2a. p 77 
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DECISAO DO GOVERNO N' 1 06 
- REINO - EM 13 DE SETEMBRO DE 1822 

Proíbe a introdução de mantimentos e petrechos de guerra no porto da 
Bahia, e em outros onde existam Tropas Portuguesas. 

Querendo Sua Alteza Real, o Príncipe Regente promover e segurar a 
tranqülidade pública deste Re1no por todos os meios que possa desconcertar 
quaisquer projetos dos que pretendam, descoberta ou solapadamente, aten
tar contra a união e independência do Brasil, apesar dos inconstestáveis 
direitos que tem, de procurar por este único meio a felicidade e futura gran
deza a que o chamam seus destinos: Manda o mesmo Senhor pela Secretaria 
de Estado dos Negócios do Reino que o Governo Provisório da Província de 
... expeça as ordens necessárias, para que não dêem despachos de saída a 
embarcações algumas carregadas de mantimentos ou petrechos de guerra, 
se.m que seus donos assinem termo de apresentar documento legal, que faça 
certo que a dita carga se não dirige ao porto da Bahia, nem a outro 
qualquer onde existam Tropas de Portugal, sob pena de se proceder contra 
eles criminalmente. E tomando Sua Alteza Real na mais séria consideração a 
urgente necessidade da defesa deste Reino, não só recomenda eficazmente 
ao referido Governo a execução desta Ordem, mas a tem por encarregada 
debaixo da mais rigorosa responsabilidade. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 3 de setembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Parte 2°, p. 80. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 1 07 
- REINO - EM 5 DE SETEMBRO DE 1822 

Sobre a recusa do Governo Provisório da Província do Maranhão em 
cumprir as Ordens do Príncipe Regente. 

Go Sendop presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente os dois ofícios do 
verno rov· , . d p , 

de m . d lsono a rovmcia do Maranhão nas datas de 4 de março e 8 

0 me 
010 ~corrente ano, no primeiro dos quais participa haver-se instalado 

do a~:ode .overno no dia 15 de fevereiro, remetendo um exemplar impresso 
põe q juramento e posse, a que se procedeu no dia 16, e no segundo ex
tes de ul~ ~chando-se o Governo ligado ao cumprimento da ordem dos Cor
oficia· ~ 0~ de 16 de agosto do ano passado, poro se dirigirem as relações 
em li 

1 ~ 0 
dita Província, com dependência única do Governo estab.;lecido 

Proviss, 
00

· como centro e sede da Monarquia, considerava-se o Governo 
dens or 10

1 ~ 0 mesma Província nas circunstâncias de não poder cumprir as ar
do Re~ue d e foram dirigidas por Sua Alteza Real na qualidade de Regente 
do da~~~ ? Br~sil; assim como havia sido privado o ex-Governador Bernar
tante d~ v~ 1 r? Pinto de igual cumprimento, como se manifesta do Ofício cons-

N ~ copia que remete. 

em se 
00 

aprovando pois Sua Alteza Real as reflexões do referido governo, 
contr ~~c,u:ar à observância fiel e pronta das suas Reais ordens, julgando-as 
do d~ ~ona~ ~om as das Cortes de Lisboa: Manda pela Secretaria de Esta
todo s · e~ocJos do Reino declarar-lhe que havendo as ditas Cortes inten
Colôn~scrfavlzar este Reino do Brasil, reduzindo-o à triste e antiga classe de 
Provín °' omentando para esse fim a rivalidade e as discórdias entre as suas 
na impcla\;.ara que pela falta de um centro comum de união e força se visse 
sua pr~ss 1 ~IJdade de sustentar a sua dignidade e categoria, e de aspirar à 
fatal e sper.1 ? 0 ~e e glória. E Havendo os povos deste Reino, obrigados pela 
clamad xperJencJa ~os ~scandalosos procedimentos das ditas Cortes, pro
nhor 

0 ~sua, poiJtJca Independência, constituindo ao mesmo Augusto Se
dado por erpetuo Defensor dos seus alienáveis direitos e prerrogativas, e 
tituint: P~ss~ ma~s enérgico sobre a convocação da Assembléia Geral Cons
tras s e ~glslatJva do Brasil, procurando as suas Províncias, umas após ou
e c;megun ~lhes permite a distância dos seus territórios, unir-se mutuamente 
que à rntuslasmo patriótico para conservar ilesa a dignidade nacional, de 
evidenteor~~ de ca,~ilos,as. sugestões pr~tendem d~~p.ojá-l?s, como tudo, é 
cios; nã P, dos papeis publ1cos, e pelas C1rculares d1ng1das as mesmas ProvJn-

0 e e esperar que o Governo Provisório da Província do Maranhão 
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deixe de atender aos sentimentos honestos do povo que dirige, para que, 
separando-se ignominiosa e injustamente do voto geral e unânime dos povos 
das outras Províncias, e acreditando somente as aquiavélicas e anárquicas 
persuasões dos 22 facciosos, de que se compõe o partido dominante das 
Cortes de Lisboa, e que tem tomado a detestável empresa de sufocar as opi
niões e os sentimentos dos outros deputados do Reino de Portugal, e de 
todos os do Brasil, se ofereça ao cumprimento das decisões das mesmas 
Cortes, com a aparente e fastigiosa idéia de ser considerada Província 
daquele Reino; muito mais se o dito Governo refletir no estado afrontoso e 
humilhante de coação e cativeiro, euqe se acha Sua Majestade o Senhor D. 
João VI, sem vontade livre para gozar das supremas atribuições que lhe 
competem como Chefe do Poder Executivo; e que é a Sua Alteza Real, como 
seu Hlho e Herdeiro, e como seu legítimo Delegado, a quem pertence 
propLJ\gnar pela dignidade e categoria deste Rino do Brasil, de que é 
Regente e Perpétuo Defensor, e manter ilesa a honra de seus povos, a 
conservação de seus direitos, e a união indissolúvel de suas Províncias. 

Confia, pois, Sua Alteza Real do referido Governo que, à visto de tão 
ponderosos motivos, concorra quanto em si possa, para a prosperidade e 
segurança deste Reino, unindo-se fraternalmente às outras Províncias que se 
acham já decididas a favor da causa comum, e cumprindo fielmente todas as 
ordens com que o mesmo Augusto Senhor Há por bem de providenciar aos 
·interessantes fins de sua tranqüilidade e glória. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Parte 2°, p. 80 a 82. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 111 
-REINO - RESOLUÇAO DE CONSULTA DO TRIBUNAL 

DA REAL JUNTA DO COMIRCIO 
DE 17 DE SETEMBRO DE 1 822 

~oncede a David Stevenson e outros, privilégio exclusivo e isenções para 
as sal~nas que projetam estabelecer nesta Cidade. 

de DFoi·~~vido o Tribunal do Real Junto do Comércio sobre o requerimento 
Platt OVI tevenson e Guilherme Wyglie, Ingleses de Noção, e Guilherme 
e outr~m que Pedem o privilégio exclusivo do Alvará de 18 de abril de 1819, 
em 0 llhs vdantagens, poro os salinos que projetam estabelecer nesta Cidade 
vador da 0 ~?~ceição, que possuem. Depois do informação do Juiz Conser
T ribu 1°~ Pnvilegios do comércio, e resposta do Conselheiro Fiscal, julgou o 
não sna 0 Real Junto do Comércio não ser admissível esta pretensão, por 

er nova a . - . 
lnvençoo que apresentam os supl1contes. 

Em 27 de agosto de 1822. 

RESOLUÇÃO 

Concedido · ·1' · 1 1 Ih P ' · do Rio d J . o pr1v1 eg1o exc usivo pe o seu me oromento no rov1nc10 
e onelro, por três anos, e a isenção de direitos por cinco anos. 

~aço, 17 de setembro de 1822. 
om a rubrica de Suo Alteza Real. 

-::-----_ 
cus 18 

' 22, Parte 29, p. 84. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 11 8 
- REINO - EM 2 DE OUTUBRO DE 1822 

Manda cessar o uso de cera para luminárias de qualquer festividade. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, participar ao Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da ... para que se expeçam as ordens necessárias, que Há por bem 
que de ora em diante cesse em todos os Tribunais o uso da cera para lumi
nárias de qualquer festividade, como até agora se praticava; devendo usar
se, em seu lugar, de lanternas para o referido fim, com menos dispêndio da 
Fazenda pública. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de outubro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Parte 2", p. 87. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 123 
- IMP~RIO- EM 15 DE OUTUBRO DE 1822 

Sobre a Aula do Nu na Academia das Belas Artes. 

N ~~nc Sua Majestade o Imperador pela Secretaria de Estado dos 

0~9~Cios :') Império participar ao Professor de Desenho Manoel Dias de 
IVelra pa ., · t 1· • · h' b A I d N - t h . ' 1 L sua 1n e 1genc1a, que a por em que a u a o u nao en a 

ma1s exer ' · , 
CICIO ate novas ordens do Mesmo Augusto Senhor. 

Palácio d R. . o 10 de Jane1ro, em 15 de outubro de 1882. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliBI-82 · 2. Pane 2a. P. 89. 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 125 
-ESTRANGEIROS- EM 18 DE OUTUBRO DE 1822 

Comunica aos nossos Encarregados de Negócios o Ato da Aclamação do 
Príncipe Regente como Imperador do Brasil. 

limo. Sr. - A estreiteza do tempo apenas me dá lugar para comunicar 
resumidamente a V. 59 o mais importante e majestoso acontecimento que 
acaba de ocorrer nesta Capital. 

Os Povos, sensíveis aos grandes benefícios que deviam ao Seu 
Magnânimo e Augusto Defensor Perpétuo, o aclamaram legal e solenemente, 
no glorioso dia 12 de outubro corrente, Imperador Constitucional do Brasil, 
da forma que V. 59 verá nos impressos inclusos. Sua Majestade Imperial 
conheceu que, uma vez que havia aceitado dos Brasileiros o Título e Encargo 
de seu Defensor Perpétuo, e uma vez que havia dado a sua Régia Palavra de 
firmar e defender a Independência e Direitos do Brasil, lhe cumpria conse
guintemente não Recusar a nova e preeminente Dignidade que só lhe podia 
dar a força e recursos necessários para a defesa e prosperidade deste Impé
rio, tão atraiçoadamente ameaçado pelos furores da anarquia. O que tudo 
participo a V. 59 para que, assim inteligenciado, se considere em ampla 
esfera de ação e possa tirar todo o partido das circunstâncias presentes. 

Deus guarde a V. 59 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Sr. Encarregado de Negócios na Corte de ... 

CLIB, 1822, Parte 2°, P. 9. 
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DECISAO DO GOVERNO N• 129 
- IMPeRIO - EM 2 DE NOVEMBRO DE 1 822 

Manda proceder a uma devassa a respeito dos atentados praticados 
nesta Capital. 

Sendo muito necessário, paro se manter o tranqülidade pública e 
co~seguir-se o glorioso êxito da sagrada causo do Brasil, dor pronto e 
energicas providências para se descobrirem os terríveis monstros desorgani
zadores da boa ordem, que intentavam encher de luto esta Capital, 
conspirando contra o Governo estabelecido, espalhando contra ele as mais 
atrozes calúnias, fomentando enfim o anarquia, e a guerra civil e cumprindo, 
Para desagravo dos fiéis cidadãos e a bem da segurança pública, impor-lhes 
as Penas correspondentes aos seus crimes, como exigem a justiça e a 
salvação do Império; Havendo igualmente, Sua Majestade Imperial anuído 
~~s .desejos e requerimentos do honrado e leal povo desta Capitai, cuja 
d' elrdade e decidido amor à Sua Augusta Pessoa merecem toda a atenção e 
d esv~los, para que não fiquem impunes os facciosos e inimigos da tranqülido
Me publica, traidores ao Império, como se manifesta da Proclamação inclusa: 
E anda o mesmo Augusto Senhor por sua imediata ordem pela Secretaria de 
~!ado dos Negócios do Império, que o Desembargador Francisco de França 

'~anda, procedendo, sem a menor perda de tempo, a uma rigorosa devassa 
~o re as penas já acusadas pela opinião pública, e seus partidistos, faça 
t0 ~0 publicar por editais que se vai abrir a sobredita devassa, convidando a 
do os os Cidadãos honrados e zelosos, sem exceção de classe, para irem 
q ep.or, com imparcialidade e com toda a liberdade e segurança, sobre 

0~~rsquer artigos ou circunstâncias que ilustrem e provem tão importante 
adlet~~ e faça aparecer a verdade em toda a sua luz; e à proporção que for 
M ~urrrndo as precisas noções, irá dando progressivamente parte a Sua 

Ojestade Imperial pelo mesma Secretaria de Estado, e pela da Justiça. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CtiBI-s2 ' 2, Parte 2°, P. 92 e 93 
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DECISAO DO GOVERNO Nt 130 
- IMP!RIO - EM 6 DE NOVEMBRO DE 1 822 

Manda retirar para fora desta Capital todos os indivíduos considerados 
pela opinião pública como hostis ao Governo. 

Sendo necessário para se preencher o importante fim, a que se dirigiu a 
Portaria de 2 do corrente mês, que se facilitem aos honrados e fiéis Cidadãos 
desta Capital os meios de deporem com imparcialidade e em toda liberdade 
e segurança a favor da verdade e contra os malvados desorganizadores da 
boa ordem e conspiradores do Governo estabelecido, a fim de que sejam 
patentes e de todos reconhecidos seus abomináveis crimes e atentados: 
Manda Sua Majestade Imperial, por sua imediata ordem, pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Império, que o Desembargador Fraocisco de França 
Miranda, faça remover para fora da Cidade e seu Termo, segundo a Lei, 
todos aqueles indivíduos que se acham já acusados pela opinião pública, 
assim como os seus infames partidistas e mais pessoas compreendidas na 
facção ultimamente forjada contra o Governo, para que, deste modo, se 
possa proceder a competente devassa sem aqueles obstáculos que a 
presença deles poderia oferecer aos ânimos de seus acusadores. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte 2°, P. 93 

-196-



DECISAO DO GOVERNO N' 132 
- IMP~RIO -EM 11 DE NOVEMBRO DE 1822 

Manda ao Governo e Câmaras das Províncias que devassem sobre os 
agentes e emissários do partido dos demagogos. 

Tendo-se felizmente descoberto pelo brioso e leal Povo e Tropa desta 
Corte, e pelos Procuradores Gerais das Províncias, no dia 30 de outubro, 
uma facção oculta e tenebrosa de furiosos demagogos e anarquistas, contra 
quem se está devassando judicialmente, os quais para se exaltarem aos mais 
lucrativos empregos do Estado sobre as ruínas do Trono Imperial e da 
felicidade do Brasil, ousavam temerários com o maior maquiavelismo, 
caluniar a indubitável Constitucionalidade do Nosso Augusto Imperador, e 
dos seus mais fiéis Ministros, incutindos nos cidadãos incautos mal fundados 
receios do velho Despotismo, que nunca mais tornará; ao mesmo tempo que 
com a maior perfídia se serviam das mais baixas e nojentas adulações, para 
Pretenderem iludir a vigilância de S.M. Imperial e do Governo: E constando 
ter sido um dos prévios cuidados dos solapados demagogos ganhar 
P~rtidários em todas as Províncias, para o que espalhavam emissários, que 
~b usassem do zelo, que elas devem ter pela sua liberdade Const-itucional, 
~ erdade que Sua Majestade Imperial tantas vezes Jurara e que tanto Tem 
/omov.i?o com todas as Suas Forças, como é patente ao mundo inteiro: 
d en.do 10 o Mesmo A.S. conhecido os traidores, e seus perversos e manhosos 

esJgnios, com que se propunham plantar e disseminar desordens, sustos e 
anarquia, abalando igualmente a reputação do Governo, e rompendo assim 
0 

sagrado elo, que deve unir todas as Províncias deste grandioso Império ao 
seu centro natural e comum, união donde somente lhe pode provir força, 
jrosp~ridade e glória: Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
mperlo que os Governos e Câmaras das Províncias, a quem esta for 
expedida, cuidem sem perda de tempo em vigiar e descobrir com todo 
esm~ro e atividade quaisquer ramificações deste infernal partido, indagando 
~uals sejam seus agentes e emissários, por meio da mais rigorosa devassa; e 
ogo que estejam suficientemente ilustrados, a este respeito, tomem imediata
mente com cautela e energia todas e quaisquer providências, que exigir a 
~a:z e sossego da Província e salvação do Estado, isto debaixo da mais 
rigorosa responsabilidade ao Imperador e à Nação; e de todo o seu justo 
Procedimento darão imediata conta pela competente Secretaria de Estado, 
Poro subir tudo à Augusta Presença de S.M. Imperial. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliBJ-822 · · Porte 2°. P. 94 e 95. 

-197-



DECISAO N9 133 
-ESTRANGEIROS- EM 12 DE NOVEMBRO DE 1822 

Sobre passaportes para o interior, concedidos a estrangeiros. 

Convindo que o despacho dos Estrangeiros para o interior deste 
Império, não prossiga como até agora com demasiada facilidade contra o 
que antes se observava principalmente para terras minerais, onde alguns com 
o título de Naturalistas, se têm dado mais ao exercício de garimpeiros e 
faiscadores e observando antes as forças do País, do que diferentes produtos 
da natureza: Manda S. M. Imperial pela Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros que na Intendência Geral da Polícia d'ora em diante além das 
formalidades ordinárias se proceda no ato da legitimação dos que assim 
pretenderem para ali despachar-se a mais escrupulosa indagação, fazendo
se~!hes exibir não só os precisos atestados de seus respectivos Cônsules da 
idoneidade de suas pessoas como os despachos de onde ultimamente vieram, 
declarando seus domicílios, e finalmente o lugar para onde pretendem ir e o 
fim que ali os conduz, prestando além disso, no caso de dúvida, fiança que 
responda pela sua conduta de que de tudo se fará menção na legitimação 
que se lhes der para com ela requererem a competente Portaria ou 
Passaporte pela dita Secretaria de Estado. 

Paço, em 12 de novembro de 1822 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, IB23, Porte 1° 
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DECISAO Nt 135 
- IMPlRIO - EM 14 DE NOVEMBRO DE 1822 

Dispensa as pessoas que entram nesta Corte, pelos Registros da Parai
buna e Rio Preto, de novas Guias de viagem quando se retiram. 

Atendendo S. M. o Imperador aos graves incômodos que sofrem as 
~.essoas que transitam da Província de Minas Gerais e S. Paulo para esta do 

10 de Janeiro, em serem obrigadas a tirar nesta Corte novas Guias quando 
~e retiram, bem que se achem munidas das que se lhes passam nos Registros 
da Paraibuna ou Rio Preto: Manda o mesmo A. S. pela Secretaria de Estado 

os Negócios do Império, que o Intendente Geral da Polícia faça cessar o 
~so de se passarem as ditas novas Guias; e que nas que lhe forem apresenta-

as Ponha gratuitamente a nota seguinte - Visto -: Cunha - para que possam 
fs referidas pessoas servir-se delas na sua volta sem novas despesas, a cujo 
em se expedirão pela intendência as precisas ordens e participações aos 
t ?mandantes ou Provedores dos indicados Registros para que deixem livre o 
;~tnsito às pessoas que lhes apresentarem as Guias com as mencionadas 

as do mesmo Intendente. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CiiB-'1823, Parte 19 
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DECISAO N• 136 
- IMPeRIO- EM 14 DE NOVEMBRO DE 1822 

Manda estabelecer no Porto da Estrela uma Comissão de Polícia, encarre
gada da expedição dos Passaportes aos Tropeiros e Mineiros. 

Sendo presente a S. M. o Imperador, quanto é pesada aos Tropeiros e 
Mineiros que chegam ao Porto da Estrela com os gêneros de seu comércio, a 
obrigação de vir a esta Corte tirar passaportes da Intendência Geral da 
Polícia, e quanto lhes será cômodo poder tirá-los no referido lugar: Manda, 
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império que o Intendente Geral 
da Polícia estabeleça naquele Porto uma Comissão por ela autorizada a 
passar-lhes os Passaportes necessários, ficando assim dispensados de os 
pedir à mesma Intendência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1823, Porte I o 
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DECISAO Nt 137 
- IMP~RIO - EM 1 8 DE NOVEMBRO DE 1 822 

Sobre os prejuízos que sofrem os negociantes pela concorrência dos 
mascates. 

Y'l Send.o presente a S. M. o Imperador a representação que a Câmara da 

1 

1 
a do R1o S. Francisco do Sul, em nome dos negociantes daquele Distrito, 

evou à Sua Augusta Presença, sobre o prejuízo que sofriam os mesmos 
ne~ociantes pela freqüência e abuso dos mascates: manda o mesmo A.S. 
Pe a Secretaria de Estado dos Negócios do Império que a referida Câmara 
Procure obstar a concorrência dos mencionados mascates por meio de 
rostu~as, ou por outra qualquer maneira justificada pelas leis, visto que S. M . 
. ~P~rlal não pode restringir a indústria de cada um dos cidadãos, por ser 
In elramente livre em um Governo Constitucional. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Cl!BJ-82 · 2. Porte 1° 
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DECISAO Nt 138 
- IMP!RIO - EM 20 DE NOVEMBRO DE 1822 

Remete o Cerimonial do Auto de Sagração de S.M. o Imperador. 

limo. e Exmo. Sr.- Tendo S. M. o Imperador determinado que o Auto de 
Sua Coroação e Sagração se celebre domingo J9 de Dezembro próximo 
seguinte; ordena-me que assim o participe a V. Ex<:~ remetendo-lhe um exem
plar do Cerimonial do mesmo Auto, para que V. Ex<:~ o faça observar pela par
te que lhe toca como Governador das Armas da Corte e Província do Rio de 
Janeiro. -Deus guarde a V. Ex<:~ 

Paço, em 20 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CERIMONIAL 

Da Sagração e Coroação do Imperador Pedro I, que deve ter lugar na 
Capela Imperial de Nossa Senhora do Monte do Carmo do Rio de Janeiro, no 
dia 11' de Dezembro deste ano. 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇOES GERAIS 

]9 Ao amanhecer do dia ]9 de Dezembro uma salva de Artilharia 
anunciará a Festa, outra a saída do cortejo, e se repetirão ao sinal de 
girândolas. 

29 Às 6 horas da manhã piquetes de Cavalaria rondarão no terreiro do 
Paço e suas vizinhanças para fazerem a polícia desses lugares até o fim da 
Ação. 

39 Da mesma sorte se colocarão sentinelas na boca da rua do Ouvidor, 
Igreja da Cruz, esquina da Praça do Peixe, Quartel da Artilharia montada, 
rua de S. José e rua da Cadeia. 

49 Das 8 horas da manhã em diante nenhuma carruagem nem cavaleiro 
poderá entrar no recinto marcado por estas sentinelas, senão aquelas que se 
dirigirem ao Paço e à Capela. 
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59 A rua da Cadeia é destinada para a passagem destas carruagens; a 
rua de S. José é reservada para sua volta. Nenhuma outra poderá transitar 
~or estas ruas desde a hora marcada até o complemento de toda a Função; 
fica também vedado geralmente o trânsito por elas a corroças e carros do 
serviço da cidade. 

. .69 As pessoas que forem ao Paço irão apear-se à porta lateral do lado 
dlre1to, e as que forem à Capela se apearão à portaria . 

. 79 Todas as carruagens se irão postar nos largos de Moura e da 
Misericórdia, havendo nesses sítios Piquetes para as pôr em ordem, e fazer 
desfilar sem confusão. 

89 A Tropa nesse dia marchará do lugar da sua reunião pela rua do 
Ou.vidor e entrando na Praça guarnecerá a Tea, e se postará da maneira 
mais conveniente para que o Povo goze da Função; no fim da qual desfilará 
Pelo mesmo caminho. 
. 99 O Ministro de Estado dos Negócios do Império, Mestre de Cerimô-

nia, ambos de acordo, tomarão todas as medidas necessárias para a interior 
e exterior ordem desta solenidade. 

10. Todas as autoridades se dirigirão a eles no concernente a este 
objeto; e nada se fará senão pelas suas ordens, e conforme as instruções. 

SEÇÃO 11 
DISPOSIÇOES PARTICULARES 

PAÇO 

11. As insígnias impP.riais devem estar na grande sala do Trono. 
b 12. A Coroa e o Cetro sobre a mesa do Trono, e as outras insígnias so-

re as mesas laterais. 

E 13. Na sala do Doce! estará sobre uma mesa para isto destinada o 
Mtoque do Condestável em uma salva. O Estandarte Imperial e a Insígnia do 
D Ordomo-Mor serão conduzidas por dois Reposteiros à porta da Sala do 

ocel, onde a receberão dois Moços da Câmara para as entregar às 
Pessoas competentes. 

d 14. Nesta mesma sala estará encostado à parede junto à porto do sala 
0 Trono o Pálio. 

. 15. O Mestre de Cerimônias entregará as Insígnias às pessoas que para 
ISso forem designados. 

C
, 16. O Estoque do Condestável lhe será entregue por um Moço da 
amara. 

1 17. Oito Moços da Câmara entregarão o Pálio às pessoas que o devem 
:var; feito o que se incorporarão ao Cortejo, e na volta o receberão no 
Mesmo lugar. Oito Reposteiros estarão no Cruzeiro à entrada da Capela-

or Para o receberem, encostarem ao lado da Epístola, e no fim da Ação o 
entregarem às mesmas pessoas. 
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18. O Estandarte Imperial e Insígnia do Mordomo-Mor serão igualmente 
entregues por Moços da Câmara. 

19. Tiradas as Insígnias se porá sobre a mesa do Trono uma escrivaninha, 
e outra sobre a mesa da casa do Docel; ambas para o fim de que abaixo se 
tratará. 

CAPELA 

20. Neste dia não se abrirão as portas da Capela antes das 7 horas da 
manhã. 

21. Nessa hora se porão sentinelas às portas exteriores e interiores. 
2?.. Na Capela só poderão entrar pessoas decentes. A T ea da parte da 

Epístola será reservada para as Senhoras. 
23. No Cruzeiro ninguém poderá entrar. Duas sentinelas defenderão as 

bocas das ditas. 
24. Duas alas de sentinelas postadas desde a porta principal da Capela 

até a entrada do Cruzeiro guardarão um espaço vazio para a passagem do 
Cortejo. Estas sentinelas se conservarão até o fim de toda a Cerimônia. 

25. Na Capela-Mor não entrarão senão as pessoas empregadas nos 
ministérios respectivos à Sagração e Coroação. Uma sentinela posta à porta 
que dó comunicação por detrás do Altar-Mor defenderá a entrada de todas 
as outras pessoas. 

·· 26. As Tribunas serão franqueadas às pessoas que S.M. Imperial houver 
por bem designar. 

27. Haverá um Camarim destinado ao Imperador; aí estarão postas 
antecipadamente as Vestes, de que S. M. Imperial se há de servir no ato da 
sua Sagração. 

28. Haverá uma cadeira de braços com estofado de veludo verde para 
o serviço do Imperador, como abaixo se dirá. E para o mesmo serviço haverá 
também um tapete, e almofadas necessárias. 

29. Do lado da Epístola haverá, igualmente, uma Credência, sobre a 
qual estará o Vaso da Oferenda, e se depositará parte das Insígnias 
Imperiais, que não tem lugar sobre o altar. E junto à mesma Credência estará 
uma mesa pequena coberta com pano de veludo verde, e almofada do 
mesmo, para sobre ela se por o Missal, que deve servir no Trono na ocasião 
do Juramento, como abaixo se dirá. 

DISPOSIÇÃO DE LUGARES 

30. O Trono do Imperador estará elevado quase a meio da parede da 
Capela-Mor, do lado do Evangelho, na mesma linha do Supedâneo do Altar. 

31. No ângulo direito do estrado do Trono, em posição oblíqua estará 
a cadeira rasa com duas almofadas de veludo, para o Condestóvel. 
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. 32. No pavimento, e junto ao estrado do Trono se seguirão na mesma 
linha as cadeiras rasas com uma almofada para o Mordomo-Mor, Camareiro
MCo~, ~amarista Reposteiro-Mor, Ministro de Estado da Justiça, e Mestre de 

enmonias. 
33. O Capitão da Guarda estará em pé sobre o estrado do Trono, por 

detrás do Condestável. 
34. O Alferes-Mor estará também em pé, defronte do Trono, junto à 

extremidade da quadratura do cabido. 
35. O Esmoler-Mor, e Copeiro-Menor se seguirão ao Alferes-Mor, 

tomando lugar aos lados da Credência, onde está o Vaso da Oferenda. 
36. O Porteiro da Câmara, e o Corregedor do Crime da Corte e Casa 

~sta.rã~ ? entrada do Coro do lado da Epístola; os Ajudantes do Mestre de 
enmon1a estarão do outro lado. 

37. O Prestes estará na extremidade do Presbitério do lado da Epístola. 
C 38. No Corpo da Igreja estará do lado direito do Trono o assento da 
d 0~~; e defronte bancos cobertos do pano verde para assento do Senado 

a amara desta Cidade, e dos Procuradores das outras Câmaras. 

SEÇÃO 111 
CERIMONIAS DA SAGRAÇÃO E COROAÇÃO 

Marcha do cortejo 

eis . 39. Para o Ato da Sagração e Coroação o Imperador vai pro
SIOnalmente do Paço para a Capela Imperial. 

C 4~. Recebida a Ordem do Imperador para começar a marcha do 
orte1o, o Mestre de Cerimônias a executará na forma seguinte: 

19 Uma guarda de Arqueiros marchará em primeiro lugar. 
29 Seguir-se-ão os Timbaleiros e Charamelas. 
3<? Todas as pessoas, que têm entrada na sala do Docel, e aquelas, 

~ue segundo o costume têm sido admitidas em outros atos análogos, irão 
epois, formando alas. 

49 Porteiros da Câmara de cavalo. 
59 Rei d'Armas, Arauto e Passavante. 

C . 6<? Moços da Câmara, e Oficiais da Casa, e Ajudantes do Mestre de 
erlmônias. 

79 A Corte formando alas. 
8<? Entre as alas da Corte as Insígnias Imperiais na ordem seguinte: 

Espada, Bastão e Luvas. 
O Manto Imperial. 
O Cetro. 
A Coroa. 

9<? O Mestre de Cerimônias. 
10. O Imperador debaixo do Pálio. 
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11. À direita do Imperador, e um passo adiante, irá o Condestável 
levando o Estoque na mão direita com a ponta levantada. 

12. Um passo atrás do Condestável irá o Mordomo-Mor, e depois 
dele em iguais distâncias o Camarista do Imperador, e o seu Capitão da 
Guarda. 

13. O Alferes-Mor, que leva enrolado o Estandarre Imperial, irá do la
do direito do Imperador 5 passos adiante do Condestável. 

14. Do lado esquerdo do Imperador irão o Camareiro-Mor, e o 
Reposteiro-Mor. 

15. O Senado da Câmara desta Cidade segue o Pálio. 
16. Duas alas de Arqueiros marcharão aos lados da Corte e do Pálio. 

Uma Guarda dos mesmos fechará o Cortejo. 
41. Entrando na Capela a Guarda dos Arqueiros, que vai na frente, irá 

postar-se de um e de outro lado à entrada da Capela-Mor, da parte de fora 
do gradamento. 

42. Os Timbaleiros e Charamelas ficarão à porta da Capela da parte de 
dentro. 

43. As pessoas, que não pertencem à Corte, pararão no Cruzeiro, 
aonde abrirão alas para passar o Cortejo. 

44. Os Porteiros da Câmara de Cavalo, Rei d'Armas, Arauto, e Passavan
te pararão junto aos degraus da entrada da Capela-Mor, ao lado da 
Epístola. 

45. Os criados da Casa Imperial, e a Corte, chegando aos Cancelos da 
Capela do Sacramento, formarão alas para a passagem do Imperador, tanto 
para esta, como para a Capela-Mor. 

46. Os Ajudante do Mestre de Cerimônias acompanharão as pessoas 
que conduzem as Insígnias Imperiais para serem depositadas umas no Altar, e 
outras na Credência para isso destinada. O Manto Imperial será levado ao 
Camarim. O Bastão e as luvas na mesma bandeja em que foram conduzidas, 
a almofada da Coroa, e o véu do Cetro será tudo posto sobre a Credência. 
As pessoas que conduzirem as Insígnias voltarão a tomarem os lugares que 
lhes competirem. 

RECEPÇÃO DO IMPERADOR 

47. logo que o Imperador chegar à porta da Capela, o receberá o 
Bispo Celebrante, na qualidade de Capelão-Mor; e feita a aspersão do 
costume se encaminharão todos à Capela do Sacramento a fazer oração. 

48. O Pálio fica aos Cancelos, assim como o Alferes-Mor: todas as ou
tras pessoas acompanharão Sua Majestade Imperial até o Altnr. 

49. Feita a oração se dirigirão à Capela-Mor. 
50. O Pálio será entregue aos Reposteiros. 
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51. Entram na Capela-Mor as pessoas para as quais estão designados 
lugares. A Corte, o Senado da Câmara e Procuradores vão tomar os que lhes 
estão assinados. 

. 52. O Imperador, caminhando mui devagar para dar tempo a que os 
Bispos Celebrantes e Assistentes tomem os seus respectivos assentos, sobe ao 
Presbitério, acompanhado do Condestável, Mordomo-Mor, e Reposteiro
Mor, que um passo atrás se formarão em linha do lado da Epístola, e do 
outro lado na mesma linha o Camareiro-Mor, o Camarista, o Ministro de 
Estado da Justiça e o Capitão da Guarda. O Mestre de Cerimônias um 
Pouco adiante dando a esquerda ao Altar. Por detrás da linha, e deste 
mesmo lado estará o Porteiro da Câmara. Esta mesma ordem se guardará, 
sempre que o Imperador se aproximar do Altar, menos o Ministro de Estado 
da Justiça. 

53. Aí ficando S.M. Imperial em pé no meio do círculo dos Bispos, assim 
Permanece até que o Celebrante pronuncia as palavras- Deo Grafias. 

54. Ditas as quais o Reposteiro-Mor tem chegado a cadeira. Senta-se lo
gho. S.M. Imperial, e assim ouve o discurso do celebrante, que começa ,Cum 
odie etc. 

55. Findo este o Imperador se levanta, e tirando o Reposteiro-Mor a 
cadeira, põe a almofada ao pé do Celebrante. 

56. Sobre esta almofada ajoelha o Imperador para prestar o juramento, 
que o Ministro de Estado da Justiça lê de joelhos à esquerda do Imperador 
acompanhando as palavras. - Sic me Deus adiuvet etc. com a imposição de 
am?as as mãos sobre o livro dos Evangelhos. Durante esta ação todos os 
assistentes se conservam em pé. 
D 57. Prestado o juramento, e dita a oração - Omnipotens· Sempiterne 

eus Creator ominium etc. - o Imperador se levanta, e acompanhado das 
Pessoas, que o cercam se retira pelo lado do Evangelho ao seu Camarim a 
tomar a Veste própria para receber as unções. 

SAGRAÇÃO 

A . 58. Voltando S. M. Imperial com o mesmo acompanhamento, os Bispos 
CSSistentes o vão receber ao canto do Altar, e o conduzem ao pé do 
E elebrante. Aqui o Imperador, afastando-se um pouco para a parte do 
vangelho, se prostrará sobre a alcatifa, e almofadas competentes, para 

nessa posição ouvir as Ladainhas e Preces até ao final da oração - Actiones 
nostras quae sumus Domine etc. 

59. Então o Imperador se levanta da sua prostração, e se retira um 
Pouco. O Celebrante se prepara para a Cerimônia; o Reposteiro-Mor retira 
as C:lmofadas, e põe outra em que S.M. Imperial ajoelha para receber as 
~nçoes. O Camarista desta os cordões das aberturas da Veste, o 

el::brante unge, e o Presbítero Assistente limpa com globos de algodão a 
unçao, e o Camarista fecha as ditas aberturas. 
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60. E tendo o Celebrante dito a Oração - Omnipotens Sempiterne Deus, 
qui Hazael, etc., - o Imperador se levanta, e acompanhado das mesmas 
pessoas, se retira ao Camarim, para mudar de Veste, e tomar o Manto 
Imperial. 

61. Entretanto o Celebrante se prepara, e principia a Missa. 
62. O Imperador revestido do Manto Imperial (cuja cauda sustenta 

sempre o Camareiro-Mor) e precedido das pessoas, que o acompanharam, 
entra no Presbitério pelo lado esquerdo do Altar, e fazendo a este reverên
cia sobe por esse lado do Trono aonde ouve a Missa até o fim do penúlti
mo Verso do Gradual. As pessoas, que o acompanham tomarão os seus 
respectivos I uga res. 

COROAÇÃO 

63. Acabado o sobredito Verso do Gradual, o Mestre de Cerimônias se 
apresenta defronte ao Trono, e fazendo reverência ao Imperador o adverte. 
S. M. Imperial desce do Trono, e acompanhado das pessoas já mencionadas 
se encaminha ao Presbitério, na extremidade do qual os dois Bispos Assisten
tes o recebem, e conduzem ao pé do Celebrante. Aqui, ministrando-lhe a 
almofada o Reposteiro-Mor, S.M. Imperial ajoelha para receber as Insígnias 
Imperiais. !O Camareiro-Mor larga a cauda do Manto Imperial todas as 
vezes que o Imperador chega ao Presbitério, e a toma nas voltas). 

64. O Celebrante recebendo a Espada desembainhada da mão do 
Diácono da Missa, e pegando-lhe pela base da folha, a entrega pelos copos 
ao Imperador, com estas palavras- Accipe gladium, etc.- Acabadas as quais 
torna o Diácono a embainhar a Espada, e o Celebrante cinge com ela o 
Imperador, dizendo- Accingere gladio tuo, etc. 

65. Depois se levanta o Imperador, desembainha a Espada, faz com ela 
alguns movimentos, e correndo-a sobre o braço esquerdo, como quem a lim
pa, a mete na bainha, e torna a ajoelhar. 

66. O Celebrante se levanta, vai tomar de cima do Altar a Coroa 
Imperial, e ajudado dos Bispos Assistentes a vem pôr na cabeça do Impera
dor, dizendo estás palavras- Accipe Coronam lmperii, etc. 

67. Acabadas estas recebe imediatamente o Celebrante da mão do 
sobredito Diácono o Cetro Imperial, e o entrega ao Imperador, proferindo -
Accipe virgam virtutis, etc. 

68. O Imperador se levanta revestido de todas as Insígnias; então o 
Celebrante do lado direito, e o primeiro Bispo Assistente à esquerda do 
Imperador, precedido das pessoas que o acompanharam, o conduzem até o 
Trono Imperial, aonde o assenta, e entronizo, proferindo o Celebrante estas 
palavras- Sta, et retine, etc. - E logo depondo a mitra, a virado para o Altar 
no mesmo Trono Imperial, levanta o hino- Te Deum Laudamus,- que o coro 
canta todo inteiro, ficando sempre o Imperador sentado com a Coroa na 

-208-



cabeça, e o Cetro na mão direita, e o Celebrante em pé com a cabeça des
coberta à sua direita, e depois dele o Bispo Assistente na mesma linha. As 
P~ssoas que acompanharam o Imperador tomam os seus lugares, e ficam em 
Pe, assim como toda a Corte, e todos os assistentes . 

. 69. Acabado o hino, e ditos os versículos e Orações, descem do Trono 

M
os Bispos, e fazendo reverência ao Imperador o Celebrante vai continuar a 

ISSO. 

1 70. Chegado o momento de se cantar o Evangelho, S. M. Imperial se 
evanta para o ouvir em pé. 

d 71. Lido o Ofertório o Mestre de Cerimônias avisa ao lmpeador, que 
Mescendo do Trono, e precedido das pessoas já designadas, do Esmoler-

or, e do Copeiro-Menor, que terá nas mãos o Vaso da Oferenda, se 
~ncaminhará ao Altar, e chegando ao Presbitério o Camarista lhe tirará a 

oroa, e sustentará nas mãos S. M. Imperial ajoelha em almofadas, e 
~ec~b:nd.o da mão do Esmoler-Mor a Oferenda a apresentará ao Celebran
e. elto Isto o Imperador recebe a Coroa, e volta ao Trono, seguido das 
~esm1 as Pessoas na mesma ordem em que foram, as quais depois tomarão os 
eus ugares. 

72. T.erminada a Oblata o Imperador recebe a turificação em pé. 
T 73. A Elevação, o Camarista tira a Coroa, e a põe sobre a mesa do 

rono, o Imperador ajoelha para fazer a adoração na forma do costume. 

p 74. Findo o Agnus Dei- o Imperador se levanta, e recebe por amplexo a 
az do primeiro Bispo Assistente, que lh'a comunica. 

T 75. Ao tempo da Comunhão o Imperador depõe o Cetro, desce do 
drono da mesma sorte, que o fez à Oferenda, e vai ajoelhar no primeiro 
B~grau do Altar, recebe a sagrada Eucaristia da mão, que primeiro beija, do 

spo Celebrante, e espera que ele o purifique pelo mesmo cálix. 

g 
76. Feito o que, o Imperador se levanta, e se retira ao Trono a dar 

raças. 

77. Acabada a Missa o Imperador toma a Coroa, e o Cetro, e se assenta. 

SEÇÃO IV 
JURAMENTO 

M 78. Posto tudo em silêncio o Mestre de Cerimônias conduz o Reposteiro-
obr ao pé do Trono, o qual aí recebe da mão do Prestes a pequena mesa, 

so r<> a I , . . I b T , 
d. - quo esta o livro dos Evangelhos para 1r co ocar so re o rono a 

1 r · ' 
elta do Imperador. Feito o que se retira. 

t 79. Depois disto o Mestre de Cerimônias conduz da mesma sorte o Minis-
ro fde Estado da Justiça, o qual posto no estrado do Trono, e fazendo 

Pro unda reverência ao Imperador, voltado algum tanto com a face para o 
corpo da Igreja, lê em alta voz a fórmula do Juramento do Imperador. 
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80. Ouvido o Juramento um dos assistentes do Mestre de Cerimônias 
conduz o Alferes-Mor, a quem acompanham o Rei d'Armas, Arauto e 
Passavante, precedidos de quatro Arqueiros, e todos se dirigem à pequena 
varanda levantada no Altar da Capela, e aí dando o Rei d'Armas as vozes do 
estilo, o Alfreres-Mor desenrolando o Estandarte Imperial, dirá em alta voz -
O MUITO AUGUSTO IMPERADOR PEDRO PRIMEIRO IMPERADOR 
CONSTITUCIONAL, PERPÉTUO DEFENSOR DO IMPÉRIO DO BRASIL ESTÁ 
COROADO, E ENTRONIZADO. VIVA O IMPERADOR. ' 

81. Dado este viva se retiram todos aos seus lugares, e se lançará uma 
girândola para começarem os repiques, e as salvas de artilharia. 

82. Entretanto o Mestre de Cerimônias faz introduzir na Capela-Mor por 
um dos seus Ajudantes, os Procuradores Gerais das Províncias; o Senado da 
Câmara desta Cidade, e os Procuradores das outras Câmaras, postos todos 
em linha nesta mesma ordem; e logo o mesmo Ministro de Estado da Justiça 
lerá também em alta voz o Juramento, que todos estes devem prestar na 
Augusta Presença do Imperador sobre o livro dos Evangelhos. 

83. Ouvido por todos o dito Juramento, subirá o que na linha estiver em 
primeiro lugar os degraus do Trono, ajoelhará, e pondo a mão direita sobre 
o dito livro, dirá em voz inteligível - Assim o juro - e levantando-se fará aí, e 
no pavimento ao pé do Trono, uma profunda reverência ao Imperador, e se 
retirará ao seu lugar. Todos os outros se seguirão, e farão todas as memas 
Cerimônias. 

84. logo que este Ato estiver concluído o Mestre de Cerimônias 
tomando as Ordens do Imperador, faz regressar todo o Cortejo na mesma 
ordem em que veio. O Bispo Capelão-Mor, os Bispos, e o Cabido 
paramentados acompanharão o Imperador no seu competente lugar. 

85. O Imperador tendo chegado à grande Sala do Trono, toma assento; 
e sendo aí introduzido o Senado da Câmara, e os Procuradores das outras 
Câmaras, o Ministro de Estado da Justiça lê a Ata do Juramento do lr.1pera
dor, e apresenta ao Imperador, que a assina. Feito isto, o Presidente do 
Senado lê a Ata do seu Juramento, e depois se retira da Sala do Doce!, paro 
assinar por todos aqueles que prestaram o dito Juramento. A assinatura dos 
outros assistentes, e demais pessoas, se fará nos Paços do Conselho nos dias 
seguintes, a horas indicadm. 

86. Durante toda a Cerimônia da Sagração e Coroação, não tem lugar 
beijar-se a mão do Imperador. 

87. Uma girândola dará sinal para a salva de Artilharia, que anuncia o 
complemento de toda a Cerimônia. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. - Barão de Santo Amaro. - O Bispo 
Capelão-Mor. - Monsenhor Fidalgo.- Frei Antônio d' Arabida. 

CLIB, 1823, Parte ] 0 
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DECISAO N• 141 
- IMP~RIO- EM 21 DE NOVEMBRO DE 1822 

Manda conceder sesmarias na Província de Santa Catarina às pessoas 
que estiverem nas circunstâncias de fazer estabelecimentos rurais. 

C Tendo representado o Governo Provisório da Província de Santa 
atarina, que requerera pela Mesa do Desembargo do Paço a faculdade de 

conceder sesmarias aos casais que residem na dita Província, e às mais 
~essoas que estiverem em circunstâncias de fazer estabelecimentos rurais; 
A anda S.M. Imperial pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, 
t~ndendo aos justos motivos em que se funda aquela representação, que 

~e a referida Mesa se concedam as sesmarias de que trata o mencionado 
overno, e que serão de 4 léguas, para o que fará expedir os despachos 

necessó rios. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

cus--'1822. Parte 2o. p. 108. 
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DECISAO Nt 142 
- IMPeRIO - EM 23 DE NOVEMBRO DE 1822 

Dispensa as pessoas que entram nesta Corte, pelo Registro de ltaguaí de 
novas guias de viagens, quando se retiram. 

Sendo presente a S.M. o Imperador o ofício do Intendente Geral de 20 
do corrente, em que pede se lhe declare se a providência dada, por Portaria 
de 14 deste mês, sobre os Passaportes dos que transitam das Províncias de 
São Paulo e Minas Gerais para esta do Rio de Janeiro pelos Registros da 
Paraibuna e Rio Preto, é aplicável aos que passam por ltaguaí: Manda o 
Mesmo Senhor pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, parti
cipar ao referido Intendente que a providência a citada Portaria 
compreende igualmente as pessoas que passam pelo Registro de ltaguaí. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1822, Porte 2", p. 109. 
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DECISAO Nt 144 
- ESTRANGEIROS - EM 26 DE NOVEMBRO DE 1 822 

Declara que os estrangeiros devem tirar passaporte de saída do País. 

pa Constando a S. M. Imperial que na Corveta Inglesa de Guerra saíram 
E /a .a Inglaterra, a 25 do corrente mês, sem passaporte da Secretaria de 
v s lado dos Negócios Estrangeiros, 3 passageiros espanhóis e um inglês, 
a e.ndo-se os ditos passageiros do especioso pretexto de estarem já 
~u~ldos com passaportes das Autoridades da sua Naçãoi o que não deve de 
a 

0
h 0 alg.um servir de fundamento para não solicitarem, no País em que se 

é c a,m: o Indispensável passaporte que lhe franqueie a livre saída dele, como 
e ~ratlca constante em todos os Países policiados, e por ser este o meio de 
Es~ 1 ~r abusos e fraudesi Manda S.M. lmoerial, pela referida Secretaria de 
C a 0 dos Negócios Estrangeiros, recomendar muito positivamente ao 
pror~n?l Governador da Fortaleza de Villegaignon que dê as necessárias 
d ~VIdencias, para que os Oficias encarregados do Registro do Porto não 

9 
eJxem sair pessoa alguma Nacional ou Estrangeira, seja em Embarcação de 

d~e~a ou mercante, sem aprese:~tar'3m passaporte ou Por,ta.ria da Sec~·etoria 
P 

stado a que pertencer a sua expedição, com a un1ca exceçao das 
essoas da · d · · - b d · Est . equ1pagem e ta1s nav1os, nao o stan o aos passage1ros 

C .range,ros o apresentarem passaportes ou certificados de seus respectivos 
N ons_ules, pois estes só servem para poderem ter ingresso no território da sua 
e ~ç~~· e nunca para poderem sair do território alheio, a cujas autoridades 

0 ICJa estão sujeitos. 

Paço, 26 de novembro de 1822. 

-CliB IB 
' 22· Parte 2'. P 109 e I 10. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO Nt 146 
- IMPeRIO - EM 27 DE NOVEMBRO DE 1822 

Remete a fórmula do ;uramento que S.M. o Imperador deve prestar no 
ato de sua Sagração e Coroação, e de que devem prestar os Procuradores 
Gerais, Senado da Câmara desta cidade e outras. 

Manda S.M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos 1'-Jegócios do 
Império remeter ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça 
os exemplares inclusos da fórmula do juramento que S.M. o Imperador deve 
•prestar no ato de sua Sagração e Coroação, e do juramento dos 
Procuradores Gerais da Província, Senado da Câmara desta Cidade e 
Procuradores das outras Câmaras, para que o mesmo Ministro faça distribuir 
os ditos exemplares pelo Povo, antes de começar o Auto da Coroação e 
Sagração do mesmo A.S. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Fórmula do Juramento que o Muito Augusto Imperador Pedro Primeiro, 
Imperador e Pérpetuo Defensor do Brasil deve prestar nas Mãos do Bispo 
Capelão-Mor Celebrante no ato de Sua Sagração e Coroação. 

Ego Petrus Primus, Deo annuente unanimique Populi voluntate, factus 
Brasiliae /mperator, ac etiam ejusdem Defensor Perpetuus, profiteor, ac 
promitto Re/igionem Catho/icam Aposto/icam Romanam observare, et 
sustinere. Promitto /mperii leges observare, casque sustinere juxta ordinem 
constitutionalem. Promitto /mperii integritatem, totis viribus defendere ac 
conservare- Sic me Deus adjuvet, et haec Soneto Dei Evangelia.-

TRADUÇÃO 

Eu Pedro Primeiro, pela Graça de Deus, e Unânime vontade do Povo 
feito Imperador do Brasil e seu Defensor Perpétuo, Juro observar, e manter a 
Religião Católica, Apostólica Romana; Juro observar, e fazer observar 
constitucionalmente as leis do Império; Juro defender e conservar com todas 
as minhas forças, a sua integridade. - Assim Deus me ajude, e por estes San
tos Evangelhos. 
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Fórmula do Juramento, que os Procuradores Gerais das Províncias, o 
Senado da Câmara do Rio de Janeiro, e os Procuradores das outras Câmaras 
prestarão na Presença do Muito Augusto Imperador Pedro Primeiro no ato da 
Sua Sagração, e Coroação. 

Por nós, e em nome do Povo que representamos: - Juramos observar, e 
g~ardar a nossa Santa Religião Católica, Apostólica Romana: - Juramos 
0 ediência às leis: - Juramos obedecer ao nosso legítimo Imperador 
~onstitucional, e Perpétuo Defensor do Império do Brasil Pedro Primeiro, e 
ofn me~ma maneira reconhecer como tais, todos os seus Sucessore~, ~ d_a sua 

I 
a.s~la: na forma da Sucessão; que for regulada pela Const1tu1çao do 

mpeno 

CUB-
. 1822. Parte 2". p. 111 e 112. 
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DECISAO N• 147 
-ESTRANGEIROS- RESOLUÇAO DE CONSULTA DA REAL 

JUNTA DO COMERCIO, AGRICULTURA, FÁBRICAS 
E NAVEGAÇAO, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1822 

Sobre os emolumentos que devem receber os Cônsules. 

Sobre a pretensão de Antônio Manoel Correia da Câmara em que roga
va se arbitrassem emolumentos, que fosse autorizado ao meio por cento e 
tonelagem, e quando nenhuma destas vantagens, o soldo de seu predecessor 
no lugar de Buenos Aires, e dando-se vista no Conselheiro Fiscal, oficiou este 
dizendo; 

"Tenho por muito justo que haja uma tabela regular de emolumentos 
fJUru u~ rru~sos Cunsuies nos puíses esirongeiros e quanto ao representante 
tendo lugar a atenção do objeto de seu ofício me parece ser aplicável o que 
se acha disposto na Tarifa junta no lugar respectivo; e quando seja 
necessário haver alguma informação sobre o estado e carestia de Buenos 
Aires o Conservador dos Privilégios do Comércio a poderá dar, ouvindo pes
soas que ali tenham residido ou ali tenham viajado, mas me parece dispen
sável à vista da sobredita Tarifa máxime recomendando-se a brevidade -
Saraiva". 

O Tribunal reconhecendo o muito que interessa ao bem geral que os fun
cionários públicos tenham um rendimento anál9go às suas circunstâncias e 
que os ponha a coberto de precisões e de viver em luta com a satisfação do 
seu dever e a tentação auxiliada com as faltas, e que esta necessidade se 
torna mais imperiosa nos que residem em países estrangeiros sem algum outro 
socorro por lhe ser vedada a agência comercial o que acresce a obrigação 
de mostrar uma decência externa segundo o lugar que ocupam, reconhece 
ao mesmo tempo que este rendimento segundo as idéias liberais não deve 
sair de imposto gravoso ao comércio qual é o meio por cento e a tonelagem 
apesar da praxe em outras nações, porque o comércio atualmente do Brasil 
precisa de auxílio e até mesmo de ser aliviado de alguns encargos que atual
mente o flagelam e que por isso faz inadimissível a pretensão nestes dois 
apontados meios. 

Que enquanto a Tarifa dos emolumentos, que sendo inaplicável a 
Tabela que acompanha por cópia esta Consulta que dava a lei em Portugal 
e que é verdadeira por ser transcrita de uma impressa, que confiden
cialmente foi dada para regulação na ocasião em que neste Tribunal se 
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tratou de novo Regimento dos Cônsules, que sendo organizado e aparecen
do algumas objeções ficou em suspenso pelas informações que a esse 
respeito se pediram por ordem superior a todos os que residem nas Nações 
Estrangeiras e a quem tocava o cumprimento da mesma lei, reconhece a 
necessidade de dar uma medida provisória, a qual parece ser, que receba 
dos portes em satisfação dos papéis que prontificar o mesmo salário que 
estiver em lei declarada no local em que residem para a satisfação dos 
Notários públicos por serem estes Oficiais de Fé Pública os que se 
assemelham em suas funções, e ser até o espírito da lei de 16 de Setembro 
de 1774 no§ 49 que sendo peculiar aquela disposição é firmada na Universal 
Lei do Justo. 

. Que na parte respectiva a percepção de Soldo do seu predecessor, que 
Ignoro inteiramente a existência de tal lugar e de haver quem anteriormente 
0 exercesse, e que em igual ignorância se acha sobre a quantidade e ordem 
com que foi dada, e por que estação fosse feito o pagamento. Que parece 
ser diminuto o ordenado que estava determinado na Europa de 600$000 a 
cada Cônsul e (jUe deve ser graduada conforme as circunstâncias do local e 
dos interesses nacionais que são respectivos, e a quantidade progressiva 
destes é o barômetro da graduação, mas ignorando o Tribunal a qualidade 
específico deste funcionário a saber, se é simplesmente cônsul ou se tem mais 
alguma relação diplomática como parece, visto que não tirou título por esta 
Esta_ção que é pela lei a Competente, nem por parte dele lhe foi transmitido 
a copia autêntica do seu Título lm;:>erial, e não recebeu alguma ordem direta 
das Secretarias de V.M. Imperial por onde possa saber a sua existência e 
graduação e negócios que lhe sejam a cargo, não tem portanto o Tribunal os 
necessários conhecimentos para formar o seu juízo providencial. 

Portanto parece ao Triounal que lhe deve ser pago pelas partes tão 
somente a quantia qÜe for taxada em lei para os Notários ou intérpretes no 
respectivo local, nos instrumentos, certidões, termos e mais papéis públicos 
~ue fizer expedir, e que deve ter um ardendo suficiente proporcionado ao 
Interesse público e qualidade de que estiver encarregado o qual será aquele 
que V.M. Imperial houver por bem ordenar. 

V.M. Imperial !\~andará o que entender mais justo. 

Rio. 16 de novembro de 1822. 

l . José Albano Fragozo - Marianno José Pereira da Fonseca - Antonio 
Ulz Pereira da Cunha -José da Silva Lisboa -José Caetano Gomes. 

Tarifa dos emolumentos que devem vencer os Cônsules de Portugal nos 
portos onde residirem, enquanto não se mandar o contrário, aprovada por 
Imediata Resolução de 9 de outubro de 1789, tomada em Consulta da Real 
Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação destes Reinos e seus 
domínios. 
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INGLATERRA, RÚSSIA 
As embarcações de 2 mastros pagarão de Consulado ...... . 
Ditas de 3 mastros ................................. . 
Pelo reconhecimento de qualquer nome ou firma .......... . 
Decisões de 1822 
Pela tradução de um para outro idioma, Português e Inglês, 
haverá por cada folha de papel inteira e regularmente es-
crita ............................................ . 
E assim a proporção não sendo completa. 
Por deferir ou tomar juramento na sua presença ........... . 
Os Vice-Cônsules cobrarão em tudo e por tudo os mesmos 
emolumentos, dos quais deverão pertencer metade ao Cônsul, 
por quem foram nomeados. 

FRANÇA 

As embarcações de 2 mastros pagarão de Consulado ...... . 
Ditas de 3 mastros ................................. . 
Pelo recolhimento de qualquer nome ou firma ............ . 
Pela tradução, etc .................................. . 
E assim a proporção, etc. 
Por deferir, ou tomar juramento na sua presença .......... . 
Os Vice-Cônsules, etc. 

ESPANHA 

As embarcações sem coberta pagarão de Consulado ...... . 
Ditas com coberta ................................. . 
Ditas de 2 mastros ................................. . 
Ditas de 3 mastros ................................. . 
Pela tradução, etc .................................. . 
E assim, etc. 
Para deferir e tomar juramento na sua presença ........... . 
Os Vice-Cônsules, etc. 

4$800 
9$600 
1$080 

3$600 

1$800 

4$800 
9$600 

$960 
3$840 

$960 

$800 
2$400 
4$800 
9$600 
4$000 

$320 

GÊNOVA, HAMBURGO, AMSTERDAM, ELSENEUR, ESTOCOLMO 

As embarcações de 2 mastros ........................ . 
Ditas de 3 mastros ................................. . 
Pelo reconhecimento, etc. . .......................... . 
Pela tradução, etc .................................. . 

4$800 
9$600 
1$200 
4$000 

E assim a proporção, etc. 
Por deferir e tomar juramento na sua presença . . . . . . . . . . . . . 1$600 

N.B. Para se reputar inteira e regularmente escrita uma folha de qualquer pa
pel traduzida, deve cada lauda conter 31 regras e cada regra 45 letras, 
contadas umas com outras, e nesta conformidade se vencerá o emolumento 
que lhe vai determinado. 
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RESOLUÇÃO 

Concedo o meio por cento e Tonelagem de costume sobre os navios 
estrangeiros e quanto aos nacionais só perceberá o Cônsul metade dos 
emolumentos, que devem pagar aqueles. Paço, 28 de novembro de 1822. 

Com a rubrica de S.M. o Imperador. 

::----_ 
cus 18 ' 22· Porte 29• p. 112 a 115. 
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DECISAO Nt 1 51 
- IMP!RIO- EM 5 DE DEZEMBRO DE 1822 

Manda que o Vi/o Nova do Príncipe e as outras da Comarca da Jacobina 
se unam ao Governo estabelecido na Vila da Cachoeira. 

Convindo muito que nas Províncias deste Império se estabeleça e 
conserve em só centro de união e de força, para se manter a uniformidade 
do Governo nos diferentes ramos de Administração Pública: Manda S.M. o 
Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que a Vila 
Nova do Príncipe, de Santana rlo Caeté, e as outras da Comarca de 
Jacobina se unam, quanto antes, ao Governo estabelecido na Vila da 
Cachoeira, enquanto o Mesmo A.S. sobre este objeto, não ordenar o 
contrário. 

E Há por bem S.M. Imperial agradecer e louvar a Câmara da mesma Vila 
de Caeté, e as outras que aderiram à Sagrada Causa do Império Brasílico, 
entre as quais foram as primeiras, o seu zelo e prontidão, em mandar seus 
Enviados, José Antonio Gomes e o Padre José de Souza lima, para, em nome 
da Câmara de Caeté, lhe dirigirem os puros votos da sua felicidade, 
obediência, amor e patriotismo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1822. Porte 2°, p. 116 e 117. 
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DECISAO N' 1 52 
- IMP!RIO - EM 5 DE DEZEMBRO DE 1 822 

Explica a Portaria que manda proibir o despacho de embarcações para 
portos do Império em que há Tropas Portuguesas. 

Sendo presente· o S.M. o Imperador o ofício do Governo Provisório do 
Província de Santo Catarina, de 16 de outubro deste ano, em que expõe três 
dúvidas, que se lhe ofereceram no execução do Portaria de 3 de setembro 
sobre despacho de embarcações poro portos do Brasil, onde se acham 
~op~s. Européias; ,Mondo o Mesmo Senhor pelo Secretario de Estado dos 

egoc1os do lmperio declarar ao referido Governo: 19 - que os Tropas 
P~rtuguesos, que estão em Montevidéu, e que praticaram atos de rebeldia 
sao por esse foto considerados inimigos; 29- que o assinatura do Mestre ou 
C~pitão no respectivo termo será por isso só suficiente, quando for pessoa 
a Onoda no país, aliás será obrigado o dor fiadores do terra: 39- oue os 
embarcações, que saírem em lastro, não prestarão fiança. E nesta conformi-
da?e fará o Governo cumprir o que se tem determinado sobre este objeto de 
mu, grave importância poro defeso e segurança deste novo Império. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo. 

CliBJ--82 · 2.Parte2°,pll6el17. 
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DECISAO Nt 1 54 
- ESTRANGEIROS - EM 8 DE DEZEMBRO DE 1 822 

Sobre o despacho de navios que vierem de portos onde ainda não há 
Cônsules Brasileiros. 

Sendo presente a S.M. o Imperador o requerimento de Samuel Mayer, 
Capitão da Galera Americana Superior, vinda de Cadiz, em que recorre do 
Desembargador do Paço Juiz da Alfândega, por ter recusado entrada ao seu 
Navio pela falta de virem os seus papéis sem despachos do Cônsul Português 
em o porto de Cadiz: E, certificado o mesmo A.S. pela própria informação 
do mesmo Juiz da Alfândega, a quem mandara ouvir, que fora efetivamente 
este um dos motivos porque não admitira a descarregar a sobredita Galera, 
e bem assim pelo não vir o manifesto da carga formalizado como o de outros 
Navios de Cadiz: Manda S.M. Imperial pela Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros significar explícita e positivante ao mesmo Juiz da 
Alfândega, visto tornar-se necessária uma ordem formal e terminante a este 
respeito, que a falta de legalizações ou despachos quaisquer dos Cônsules 
Portugueses, não deve de forma alguma servir de embaraço nos Portos do 
Império do Brasil à admissão dos Navios que a eles vierem comerciar; pois é 
bem óbvio, que estando a Nação Brasileira soberana e independente, seria 
a maior indignidade estarem as Alfândegas do Império, e a franqueza do seu 
Comércio e Navegação debaixo da dependência de Cônsules de um país tal 
como Portugal, de quem o Brasil está solenemente separado, devendo por 
conseguinte estes dois Estados considerarem-se mutuamente na mesma linho 
das Nações Estrangeiras; E porquanto o segundo motivo alegado pelo 
Desembargador do Paço Juiz da Alfândega como mais uma causa de ter 
denegado a entrada da dita Galera Superior, e consiste apenas em um mero 
vício do manifesto da carga, e não da sua essência, vindo por isso a ser igual
mente improcedente: Ordena S.M. Imperial que por tais fundamentos se não 
recuse a entrada requerida, e que esta Imperial Decisão sirva de regra paro 
o futuro em casos idênticos, observando-se com os Navios que vierem de 
portos, onde ainda não há Cônsules Brasileiros, o mesmo que se praticava 
antes do Alvará de 30 de maio de 1820. 

Paço, 8 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo. 
CLJB, 1822,Parte2°,p. I!Be 119. 



DECISAO Nt 155 
- IMP!RIO - EM 12 DE DEZEMBRO DE 1 822 

Determina que o Campo de Santana se denomine - Campo da 
Aclamação. 

S Tendo-se solenizado no Campo de Santana a Gloriosa Aclamação de 
f_.M. Imperial, com as mais excessivas demonstrações de sincero júbilo e 
lrme adesão à sagrada pessoa do Mesmo A.S., e querendo S.M. perpetuar 

P?r. um modo público a lembrança do lugar em que recebeu dos seus fiéis 
~udltos tão agradáveis provas de respeitosa afeição: Manda, pela Secretaria 
f e Estado dos Negócios do Império, que o Senado da Câmara desta Cidade 
f~zendo ~p~gar os letreiros que se acham nas esquinas do dito Camp~, os 

ça subst1tu1r por outros em que fique denominado- Campo da Aclamaçao. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1822. 

=-Ctrs 182 · 2. 2° Parte. p. 119. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO Nt 1 56 
- IMP!RIO - EM 12 DE DEZEMBRO DE 1822 

Convida o Comércio a dar mais latitude nas suas especulações, abstendo
se das relações com Portugal. 

S.M. o Imperador, Achando-se plenamente Convencido, e Inteirado das 
cavilações, e perfídias, com que o Congresso demagógico de Lisboa tem 
promovido todos os atos, e procedimentos do Governo daquele Reino, 
dirigidos contra a propriedade pública, e individual do Império do Brasil, e 
que tem dado lugar a novas Expedições armadas, e mantidas à custa de 
grandíssimos, mas inúteis sacrifícios, e igualmente das Ordens, marcadas com 
o cunho do mais bárbaro vandalismo, e desconhecidas na História dos Povos 
civilizados, de que tem sido munidos os Comandantes das mesmas 
Expedições, para saquearem, devastarem e reduzirem a cinzas esta vasta e 
rica por.ção da América Meridional; assim como de todos os princípios 
subversivos, e medidas tirânicas, com que não cessam de firmar as suas 
danadas intenções, para escravizar um Povo generoso, e magnânimo, que 
jurou ser livre e independente: E Estando o mesmo A.S. firme na heróica reso
lução de acautelar todos os males que ameaçam este Império, não só 
repelindo denodadamente as horríveis agressões de tais inimigos, mas 
castigando-os severamente, como exigem a Sua Alta Dignidade, e a Honra e 
Glória de Seus fiéis e amados Súditos: Julga do Seu dever o comunicar tão 
justas e sólidas reflexões a toda a classe de Cidadãos e especialmente ao 
honrado Corpo do Comércio, para que sendo por este reconhecidos os 
riscos e perigos, a que se expõe na continuação de suas relações comerciais 
com os Negociantes do Reino de Portugal, em conseqüência das Ordens, 
que têm sido expedidas a este respeito, dê nova direção, e maior latitude às 
suas especulações tais, como exige a respeitável e suprema Categoria, em 
que se acha constituído este País, como uma Nação Livre, Grande e Pode
rosa, abandonando por esse modo o estreito círculo das transações antigas, 
inteiramente opostas à vastidão do seu comércio; e, ficando na certeza de 
que o mesmo A.S. terá sempre em vista a grandeza, e sucessiva prosperidade 
deste Império, facilitará, quanto for possível, e protegerá com a maior 
energia e vigilância todas as especulações mercantis, dirigidas pelo 
Patriotismo, e bem entendido interesse particular, para conservação, 
progresso e esplendor do Brasil, e da Indústria Nacional. 

Paço, em 12 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e SilvO· 

CLIB, 1822. Parte 2°, p. 119 e 120. 
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DECISAO N' 157 
- ESTRANGEIROS- EM 13 DE DEZEMBRO DE 1822 

Sobre a organização do Diário do Governo debaixo da imediata inspe
ção do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. 

d Sendo presente a S.M. o Imperador a utilidade que resultaria ao público 
e Passar a Gazeta desta Corte a um bem organizado Diário do Governo, 

na conformidade do prospecto que lhe foi apresentado: Manda pela 
;ecretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros declarar ao Oficial maior 
H e,la, para conhecimento e satisfação de todos os Oficiais interessados, que 

0 por bem Aprovar o mencionado prospecto na inteligência porém de que 
0 redação do mesmo Diário deve ficar debaixo da imediata inspeção do 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, que nomeará 
Pessoa hábil para rever as matérias que os redatores oportunamente lhe 
~ubmeterem, para serem examinados e aprovadas como convém ao crédito 

e uma folha desta natureza. 

Paço, 13 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

ãiã-. 1822. Parte 2o. p. 120. 
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DECISAO N' 158 
- IMPSRIO - EM 16 DE DEZEMBRO DE 1 822 

Manda entregar a Fazenda de São José à Sociedade Filantrópica Suíça 
erecfa a favor dos órfãos e viúvas dos Colonos de Nova Friburgo. 

S.M. o Imperador, Atendendo ao que lhe representou a Sociedade 
Filantrópica erecta a favor dos órfãos e viúvas dos Colonos de Nova Fribur
go, sobre as tristes circunstâncias em que se acham; e Querendo usar da sua 
beneficência para com tais infelizes, a fim de minorar os seus sofrimentos: 
Manda pelo Secretário de Estado dos Negócios do Império participar ao 
Diretor da Colônia dos Suíços, para sua inteligência, que há por bem 
conceder à Fazenda denominada São José, para o estabelecimento por que 
a sobredita Sociedade se propõe com os fundos que tem adquirido; e que o 
mesmo Diretor de comum acordo com o Suíço Quevremont, encarregado da 
polícia da mesma Colônia, se incumbam desta providência, autorizando-o 
para fazerem a distribuição de terras da maneira mais favorável e 
conveniente à subsistência e comodidade dos ditos órfãos e viúvas 
desamparadas. 

Quanto, porém, à mudança da escravatura, estabelecimento de foro, 
avaliação dos frutos pendentes, e outras mais circunstâncias que se apontam 
na representação da mencionada Sociedade, e mais papéis que inclusos se 
remetem: Manda S.M. Imperial que os sobreditos Diretor e Encarregado da 
polícia informem com urgência, apontando os meios mais eficazes para se 
aplainarem todas as dificuldades que ocorrem, a fim de que o mesmo A.S. 
resolva o que a este respeito julgar mais justo, e do seu agrado. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB. 1822. Parte 2". p. 121 
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DECISAO N' 164 
- IMPeRIO- EM 26 DE DEZEMBRO DE 1822 

Censura ao Governo Provisório da Província do Piauí a sua recusa de 
unir-se à causa do Brasil. 

Sendo o primeiro dos fervorosos cuidados de S.M. o Imperador 
promover por todos os meios a união das diferentes Províncias deste vasto 
Império, da qual depende essencialmente a prosperidade e ventura geral; e 
chegando ao conhecimento do mesmo A.S. que o Governo Provisório da 
Província do Piauí, por não ter maduramento refletido sobre os princípios que 
devem guiá-lo na marcha dos negócios políticos do Brasil, ainda duvida 
ab;açor o causa sagrada da liberdade e independência deste riquíssimo 
POIS, favorecendo deste modo os iníquos projetos dos inimigos declarados 
da nossa felicidade: Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império participar ao referido Governo, que mui graves pesares lhe tem 
causado tão desagradáveis notícias. E porque ao mesmo tempo está bem 
~erto de que o Governo só pode por ilusão de falsos princípios, e não por 
alta de honra e patriotismo proceder contra o que altamente reclamam os 
s~grados interesses dos povos do Brasil, lhe recomenda que fazendo 
0 1Ustado uso das suas luzes e zelo pelo bem da Pátria, pondere nas ruinosas 
~onseqüências da desunião em que se conserva com as Províncias que se têm 

1 
ecl,orado pela Independência, e que constituem a maioria da população do 

mperio. 

B . Que se recorde dos males horríveis e incalculáveis que à Província da 
ah1_a chamou o seu criminoso Governo, sempre contumaz em seguir o 

Port1do do Congressc de Portugal, que já desde então delineava a 
escravidão do Brasil. Que peso da balanço da justiça os direitos 
~econhecidos e inauferíveis dos povos deste Império a sua liberdade .e 
1 n~e_pendência, com os que se arrogam as Cortes de Lisboa para quererem 
~Ujelta~ um povo grande e generoso às leis do seu orgulho e insensato 
p es~ot1smo. E que enfim considere no rigorosa responsabilidade que deve à 
rovmcia, cujo regímen lhe está confiado, ao Brasil inteiro, e à posteridade 

que julgaram com severidade da funesta influência da sua conduto no 
Progresso da contenda gloriosa em que nos achamos empenhados. 
G S.M. Imperial poderia ainda lembrar, como próprios poro determinar o 
H ~verno a seguir a causa, que é hoje de quase todo o _Brasil, os exemplos da 

0 anda, Su1ssa e Estados Unidos da América, que ma1s cedo, e com menos 
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desgraças chegariam a gozar dos frutos de suas instituições, se a demora na 
união de algumas partes daqueles Estados, por não conhecerem o que lhes 
convinha, não tivesse custado longos e multiplicados sacrifícios de fazendas 
e vidas; mas sem recordar males estranhos, Espera S.M. que só o conhe
cimento dos muitos que podem poupar ao Brasil a conformidade de 
sentimentos, e vontade nas diferentes Províncias, unidas todas para o grande 
e vantajoso fim da sua independência, bastará para resolver o Governo do 
Piauí a promover a sujeição daquela Província ao saudável e paternal 
Governo do Mesmo A.S., terminando indecisões, que mui vivamente o 
magoam, pois só podem ser origem de deploráveis desastres para seus 
amados súditos, de cuja felicidade se acha, com grande prazer seu, gloriosa
mente encarregado, como Imperador Constitucional e Defensor perpétuo de 
seus sagrados direitos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB 1822. Pane 2". p 126 e 127 
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1823 





DECISAO N9 1 
-ESTRANGEIROS- EM 2 DE JANEIRO DE 1823 

Manda publicar no Diário do Governo, todo o expediente das diversas 
Repartições. 

Havendo S. M. o Imperador aprovado o prospecto do Diário do Go-
verno q . , . d , . 

1 d · ue 10 corre 1mpresso, e, sen o necessano para seu comp eto 
esempenho e utilidade pública, que se forneçam aos redatores do Diário 

~or todas as repartições as matérias do seu expediente, cuja publicação 
m osso Interessar por qualquer princípio e conhecimento público: Manda o 
tr esmo A.S. pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império e Es
O~d;e~ros, queo Ministro e Secretário de Estado d~s Negó~ios de ... , n~o só 
Est ne ao of1c1al-maior dela remeta regularmente a sobred1ta Secretana de 
Re ado para ser publicado no Diário do Governo todo o expediente daquela 
rePartição, que deve ter cabimento no Diário, mas que a semelhante 
su spelto monde também expedir as convenientes ordens às mais Repartições 

os subalternos. 

Paço, em 2 de janeiro de 1823. 

------CIIB 18 
23- p,"''' I 
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DECISAO NC? 2 
- IMP~RIO- EM 5 DE JANEIRO DE 1823 

Dá providências para se reunirem quanto antes nesta cidade os 
Deputados da Assembléia Constituinte. 

Sendo da mais alta importância para o bem geral do Império a reun1ao 
dos Deputados das diferentes Províncias, que hão de formar a Assembléia 
Geral Constituinte e Legislativa, do Brasil nesta Corte; e desejando S. M. Im
perial que eles começem quanto antes, como é necessário, as suas sublimes 
funções: Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império que o 
Governo Provisório da Província de ... faça constar aos Deputados pela 
mesma Província, eleitos para a referida Assembléia, a necessidade de 
partirem com a possível brevidade para esta Corte, e lhes facilite todos os 
meios precisos para o seu transporte; e quando aconteço que alguns por 
ausentes, ou por outros justos impedimentos alegados não possam com
parecer, ordena o mesmo A.S. que o Governo faça a competente parti
cipação aos imediatos em número de votos, para que venham sem perda de 
tempo fazer as vezes dos que se acham na impossibilidade de comparecer, 
durante os seus impedimentos; ficando o Governo na inteligência de que 
será, assim como a Junta da Fazenda, responsável na parte que lhe toca pela 
pronta observância desta imperial determinação. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Janeiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB, 1823- Porte I 
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DECISAO Nt 1 O 
- IMP~RIO- EM 25 DE JANEIRO DE 1823 

Concede à Companhia do Teatro particular da Praça da Constituição a 
permissão de dar espetáculos. 

a S.M. o Imperador, deferindo benignamente a súplica que levaram à sua 
Cugusta presença os sócios da Companhia do Teatro particular da Praça da 
P onst,tuição; manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, 
b~~lcipar ao Intendente Geral da Polícia, para sua inteligência, que há por 
mês conceder faculdade, para que possam dar espetáculo 9uas vezes cada 
S. J~ ::ontanto que nunca o façam em noites de representaçao do Teatro de 

ao, a1nda sendo em dias de gala. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de Janeiro de 1823. 

:::----_ 
CliB IB23 

-Porte I 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO N9 11 
- IMPeRIO - EM 29 DE JANEIRO DE 1823 

Permite o estabelecimento de uma aula de ensino mútuo nesta Corte. 

S.M. o Imperador, deferindo a representação de Nicolau Diniz José Rey· 
naud: manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, participar 
ao Conselheiro Inspetor Geral dos Estabelecimentos Literários, para sua in· 
teligência e execução, que há por bem conceder faculdade ao suplicante 
para estabelecer uma aula de ensino mútuo nesta Corte. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 29 de Janeiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1823- Parte I 
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DECISAO N' 14 
- ESTRANGEIROS- EM 7 DE FEVEREIRO DE 1823 

Manda isentar de direitos os obietos de uso particular dos Cônsules en
quanto substituem de algum modo as funções de Agentes políticos. 

J . Sendo presente a S.M. Imperial o ofício do Desembargador do Paço 
Ulz da Alfândega, de 5 do corrente mês, sobre a isenção de direitos 
~querida pelo Cônsul-Geral de França a favor de vários objetos vindos de 

arselha para seu uso, e que constam da relação por ele apresentada: 
~anda o mesmo A.S. pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros 

::clarar ao referido Juiz da Alfândega, para sua inteligência, que apesar de 
nao deverem os Cônsules serem compreendidos na disposição da lei, que só 
m_anda isentar de direitos na Alfândega os objetos de uso particular dos Mi
~lstros Diplomáticos, todavia tem S.M. Imperial liberalizado a mesma graça 
c~s t Cônsules aqui residentes, por efeitos da Sua Imperial Grandeza e da 
t n e~plação e amizade às potências a que pertencem, e isto enquanto es
fe~ Consules substituem de algum modo as funções dos Agentes políticos. na 
. 
0 

ta deles; e que nesta inteligência conceda o referido Juiz da Alfândega 
~~nção dos competentes direitos aos objetos designados na relação do 

onsui-Geral de França, bem que alguns destes objetos por excessivos para 
~s~particu.lar d,o mesmo Cônsul, não deviam ser incluídos nesta graça. O que 
· · lmpenal ha por bem revelar por esta vez. 

Paço, em 7 de Fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

:---
I'>, '"·23. Porte I 
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DECISAO Nt 20 

- IMP~RIO - EM 15 DE FEVEREIRO DE 1823 

Concede uma loteria anual a favor do Seminário Episcopal de O/inda. 

Sendo presente a S.M. o Imperador o ofício do Governo Provisório da 
Província de Pernambuco de 15 de Janeiro deste ano, em que informou sobre 
a representação que fizera o Cabido da Sé de Olinda para a concessão de 
uma loteria a favor do Seminário Episcopal daquela cidade; e conformando
se com o parecer do mesmo Governo: manda participar-lhe, pela Secretaria 
de Estado dos Negócios do Império, que há por bem conceder uma loteria 
anual em benefício do dito Seminário, autorizando o referido Governo tanto 
para arbitrar o fundo suficiente a produzir o prêmio que basta para suprir a 
falta de rendas do mencionado Seminário, como para ordenar sobre a 
direção da loteria o que julgar mais conveniente. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de Fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB. 1823- Porte I 
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DECISAO N9 21 
- IMP~RIO- EM 20 DE FEVEREIRO DE 1823 

Aprova a criação dos corpos da guarda cívica nas Províncias de S. Paulo 
e Minas Gerais. 

Sendo presentes a S.M. o Imperador as representações do Governo Pro
visório da Província de S. Paulo, e do Procurador da Guarda Cívica da 
mesma Província sobre a organização deste corpo; e Tomando em con
srderação a sua importância, e a uniformidade que deverá ser guardada em 
todo o Império: manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, 
Participar ao mesmo Governo, para sua inteligência, que há por bem 
aprovar o estabelecimento deste corpo, contando que se siga e execute o 
plano aprovado para a Guarda Cívica dessa capital, da maneira que já foi 
determinada para a Província da Bahia. Atendendo porém o mesmo Senhor 
00 grande custo das peles de guariba destinadas às barretinas da r-:::"'·o!aria: h o ' 

da outrossim por bem que estas sejam feitas de couro, segundo a forn.8 ~era I 
os outros corpos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de Fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Na mesma conformidade ao Governo Provisório de Minas Gerais. 

-=--Cus ,8 · 23- Parte 1 

-237-



DECISAO N' 22 
- IMP~RIO - EM 20 DE FEVEREIRO DE 1823 

Dá providências sobre o aldeamento e civilização dos fndios, na Pro
víncia do Espírito Santo. 

Sendo de tal importância o objeto do aldeamento e civilização dos 
Índios, que convém quanto antes, dar algumas providências mais urgentes, 
até que, sendo este objeto discutido na Assembléia Geral Constituinte e Le
gislativa do Império, se tomem medidas mais amplas e permanentes: manda 
S.M. o Imperador que a Junta do Governo da Província do Espírito Santo, de 
acordo com o Comandante Militar, faça estabelecer no presídio do ponto 
Souza os necessários depósitos de víveres e instrumentos agrônomos, de
vendo além disto os destacamentos de pedestres na estrada da Vitória, em 
lugar de sete praças de três em três léguas, ter quatorze praças de seis em 
seis léguas, podendo os soldados destes destacamentos serem contemplados 
pela Junta do Governo com datas de terras na forma que já lhe foi de
terminada. E por esta ocasião manda outrossim S.M. Imperial participar à re
ferida Junta que nesta mesma data se expediu portaria ao Ministro da Fa
zenda para mandar aprontar os utensílios, vestuários, e mais objetos des
tinados ao uso dos Índios. 

Pa!dcio co Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1823- Parte I 



DECISAO N9 23 
- IMP~RIO - EM 20 DE FEVEREIRO DE 1 823 

Autoriza uma subscrição para um monumento à Independência do 
lmpétio no sítio denominado -lpiranga. 

Sendo pres.ente a S.M. o Imperador o ofício do Governo Provisório da 
Província de S. Paulo na data de 29 de janeiro próximo passado, acom
Panhando uma representação em que Antônio da Silva Prado, e outros nela 
~ssinados, pedem licença para abrirem uma subscrição a fim de se erigir no 
sugar denominado lpiranga um monumento que faça memorável o dia 7 de 

etembro próximo passado, em que foi por S.M. Imperial proclamada a In
dependência deste Império: o mesmo A.S. anuindo a tão justa representação, 
na qual se desenvolvem sentimentos muito patrióticos, e honrados; manda 
~ela Secretaria de Estado dos Negócios do Império participar ao referido 

overno, que há por bem conceder a licença requerida para a ereção do 
mencionado monumento. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 20 de Fevereiro de 1823. 

-cus, 1823, Parte 1 
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DECISAO Nt 32 
- IMPeRIO - EM 3 DE MARÇO DE 1823 

Aprova a declaração da cidade da Fortaleza como cabeça de distrito 
nas eleições da Assembléia Constituinte. 

Manda S.M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império acusar a recepção do ofício do Governo da Província do Ceará de 
4 de outubro do ano próximo passado, relativo à falta que se nota nas Ins
truções, a que se refere o Decreto de 3 de junho do mesmo ano, para a no
meação dos Deputados à Assembléia Geral, Constituinte e legislativa, pois 
nelas se não declara cabeça de distrito a cidade da Fortaleza: o mesmo 
Senhor fica ciente de haver o referido Governo anuído às representações 
da respectiva Câmara. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 3 de Março de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB.1823. Porte I 
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DECISAO NC? 41 
- IMPrRIO- EM 21 DE MARÇO DE 1823 

Manda proibir o uso das redes de malha fina. 

Tendo constado no Augusto Presença de S.M. o abuso que se foz dos 
~edes de molho fino ou de coicoi, com grave prejuízo do público: mando pelo, 
C~cretario de Estado dos Negócios do Império, que o limo. Senado da 

1 
amora desta cidade vigie sobre o referido abuso, não só contrário às pos-

uras do mesma Câmara mos à perpetuidade do pescaria. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de Março de 1823. 

:---_ 
CliB 18~3 P 

'- , Orfp! 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO N' 51 
- IMP~RIO - EM 8 DE ABRIL DE 1 823 

Censura a recusa da Junta Provisória do Governo Civil da Província do 
Pará, de unir-se à causa do Brasil, e aconselha-a que siga o exemplo dos 
Governos das mais Províncias. 

Manda S.M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império participar à Junta Provisória do Governo Civil da Província do Pará 
que lhe foi presente o seu ofício de 11 de Junho do ano passado, em que ex
pende as razões que julga suficientes para não cumprir o Decreto de 16 de 
Fevereiro do mesmo ano, que criou o Conselho dos Procuradores-Gerais das 
Províncias do Brasil, e em que protesta constante obediência às Cortes e Go
verno de Portugal; e ficando o mesmo Senhor inteirado do seu conteúdo, não 
pode deixar de deplorar que, fascinada a Junta pelas teorias do partido do
minante do Congresso de Lisboa, considere profícuo e justo o que ofende o 
direito reconhecido dos povos, e só pode produzir guerras intestinas, e os 
males horrorosos que as acompanham. 

S.M. Imperial está bem persuadido que a referida Junta fita sempre seus 
pensamentos no maior bem da Província, e por isso lastima que com as me
lhores intenções a faça correr a passos largos para o abismo que lhe têm 
cavado os inimigos declarados da felicidade do Brcsl 

Que consideração merecem as interpretações arbitrárias, que se deram 
ao contexto do citado decreto a par das saudáveis conseqÜências que re
sultam da sua observância? Que outro meio se acharia tão adequado para 
conhecer os males das diferentes Províncias, e aplicar-lhes os remédios mais 
convenientes segundo as circunstâncias particulares de cada uma? En
carregado S.M. do Governo Geral deste vasto país, como satisfaria a obri
gação sagrada de acudir, até nos pontos mais distantes, as necessidades dos 
povos, se este~ não as representassem pelos órgãos legítimos por eles 
mesmos elegidos para tão importantes fins? Se o Congresso de Lisboa, no 
delírio que lhe custou a desmembração irremediável da mais valiosa porção 
da Monarquia Portuguesa, não quis reconhecer estas verdades, e declarou 
irrestrita e nula a criarão daquele conselho, não foi por considerá-lo oposto 
ao bem geral do Brasil, mas por ver que tendia a consolidar a permanência 
de S.M. neste Império, tão contrária aos fins sinistros das cavilosas 
pretensões do mesmo Congresso, como benéfica a estes povos, e gloriosa 
ao Príncipe Magnânimo que hoje felizmente os governa. 
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Não pode igualmente ler S.M. sem a mais pungente mágoa a pro
~estação que a Junta faz, de não se desligar jamais da obediência que jurara 
05 Cortes e Governo de Portugal, por ser esta a vontade dos habitantes da 
Província, e assim exigirem os seus intesses e situação topográfica. Além de 
ser princípio de eterna verdade, que cessa essa obngação de obediência 
Pelos abusos do obedecido, devendo por isso, há muito, a Província do Pará 
reputar-se desobrigada da sujeição ao referido governo, em cujas de
terminações se manifesta sempre a execrável tenção de reduzir a escravos 
os briosos filhos deste país, declara francamente S.M. que não pode ca
Pacitar-se que os habitantes do Pará, em quem considera a mesma nobreza 
de sentimentos que têm mostrado os das outras províncias, estejam sin
ceramente resolvidos a separar-se da família a que pertencem e a deixar 
quem os respeita, e guarda os seus direitos, para seguirem aqueles que lh'os 
otr_opelam: e por isso entende que a Junta, iludida por aparências, dá como 
ex,stente o que para honra da Província nunca teve, nem terá realidade.Mas, 
quando houvesse quem assim pensasse, a Junta não ignora que era seu ri
~oro_:o dever mostrar aos alucinados que, sendo incontestável que qualquer 

oçao tem direito de adotar a forma de governo que mais lhe convém, ex
~res.sada a sua vontade pela pluralidade de votos; e tendo quase todo o 

rosil declarado altamente a sua Independência, e aclamado es-
Pontaneamente S.M. por seu Imperador Constitucional, não podia o Pará 
~eparar-se impunemente do todo a que pertence, nem S.M. consenti-lo, 

epois de ter jurado a defesa, e conservação dos direitos de seus fiéis sú
ditos, e a da Integridade do território do Império. ' 

Persuade-se porém S.M. que, sem repetir os muitos e invencíveis ar-

d
gumentos de que abundam suas proclamações e manifestos é sobeja a in-

IC ~ 

aça_o destas verdades, para que a Junta reflita sobre as desgraças de que 
0 

Prov,ncia do Pará será infeliz vítima se a mesma Junta continuar na ob
ser~ância dos princípios que em boa fé: mas cegamente abraçou; e para que 
::r'?~ente pondera que será responsável ao Brasil e ao Mundo p.elas con-

quenc,as do seu procedimento. E espera o mesmo A.S., pela conf1ança que 
nobs luzes e patriotismo dos membros da Junta, que em breve se abraçará 
0 ertam p • · d p ' · ' t 

1 
ente a causa sagrada do Brasil na rovmc1a o ara, por mu1tos tl-

du os di~na de gozar com as outras dos altos bens que lhe afiançam a in-
ependencia, e liberdade defendidas e conservadas pelo excelso Monarca, 

quef' se honra e gloria de ~er Chefe desta gloriosa Nação, e que nenhum sa-
cr, ICIO . d h reputa custoso para elevar a prospendade e gran eza, a que a 
c. amam, com inveja de seus inimigos a vastidão de terrenos, e a incalculável 
nque d , 

zo e suas produções. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 8 de Abril de 1823. -Cu e 182 · 3- Parte I 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO N' 56 
- IMP~RIO - EM 1 O DE ABRIL DE 1823 

Manda dissolver a Junta Administrativa da Freguesia da Conceição de 
Santa Cruz da comarca de Porto Seguro da Província da Bahia. 

Subindo à presença de S.M. o Imperador a representação da Junta Ad
ministrativa ereta na freguesia da Conceição de Santa Cruz na comarca de 
Porto Seguro, em que expõe a maneira porque fora nela aclamado o mesmo 
Senhor, e os motivos que deram lugar a essa instalação: manda pela Se
cretaria de Estado dos Negócios do Império louvar, e agradecer o zelo e pa
triotismo com que se houve aquele honrado povo, parte da família brasileira, 
tomando na devida consideração tanto os serviços prestados à Pátria, como 
os votos de amor à Sua Augusta Pessoa; e declarar à sobredita Junta que, 
achando-se aquela freguesia tão próxima à cabeça da comarca, e tendo 
cessado os motivos da sua instalação, e tornando-se ruinosa ao Estado a mul
tiplicidade de pequenos Governos independentes, e por sua natureza ile
gais: há por bem que se dissolva a mesma Junta; e restituindo-se a ad
ministração pública ao antigo estado, em tudo se guardem as leis e ordens 
existentes, para conservação da tranqüilidade dos povos, até ulteriores 
providências. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 1 O de Abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB, 1823- Parte I 
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DECISAO N• 57 
- IMP~RIO- EM 10 DE ABRIL DE 1823 

Declaro o vila de S. Moteus. sujeito, à Província que lhe ficar mais 
próximo. 

Sendo presente a S.M. o Imperador o ofício do Governo da Província 
do Espírito Santo de 20 de Março próximo passado, em que representa que, 
tendo-se a vila de S. Mateus unido à referida Província para a aclamação do 
mesmo A.S., e pretendendo agora o Conselho interino do Governo da Bahia 
que a dita vila se lhe reconheça sujeita, entra em dúvida à qual das duas 
Províncias deve ficar pertencendo aquela vila: manda pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Império participar ao referido Governo, que deve 
reconher-se sujeita àquela que lhe ficar mais próxima, até que a Assembléia 
Geral do Brasil determine os limites das Províncias. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 10 de Abril de 1823. 

-Cus 182 · 3- Porte 1 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO N9 62 
- IMP~RIO- EM 23 DE ABRIL DE 1823 

Declara o lugar que compete na sala do doce/ ao cidadão que leva o 
estandarte do limo. Senado da Câmara desta cidade. 

Constando na presença de S.M. o Imperador, pela representação de 
Antônio Francisco leite, a dúvida que se suscitara entre os membros que for
mam o limo. Senado da Câmara desta cidade, no dia 31 de Março próximo 
passado, por ocasião de serem admitidos na sala do docel do Imperial Paço, 
sobre o lugar que deveria competir ao cidadão que leva o estandarte do 
Senado: há o mesmo A.S. por bem resolver que, em tais atos e em outros 
semelhantes, deverá o estandarte ser levado diante do Senado; e assim o 
manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, participar ao 
mesmo ilustre Senado para sua inteligência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de Abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CLIB, 1823 . Porte I 
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DECISAO N" 63 
-ESTRANGEIROS- EM 24 DE ABRIL DE 1823 

Regula o pagamento dos vencimentos do Corpo Diplomático 

Desejando S.M. o Imperador ocorrer com as necessárias providências 
ao pronto pagamento dos ordenados dos seus fiéis súditos, que ora se acham 
encarregados, ou para ao diante forem dos negócios deste Império nas 
diversas cortes da Europa, onde ainda o Tesouro Público Nacional não tem 
estabelecido fundos: e sendo àqueles empregados mui inconveniente o rece
berem aqui os seus ordenados por procuradores, já pela grande demora, já 
Pelo prejuízo do câmbio, ainda quando lá mesmo semelhantes transações 
conseguissem realizar-se por via de saques dos banqueiros; cujas injustas 
Perdas dos empregados diplomáticos procurou acautelar o Decreto de 4 de 
ma,o de 1820, que regulou o câmbio fixo entre as praças de Lisboa e 
Londres; manda o mesmo A.S. pela Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros que o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
razenda, e Presidente do Tesouro Público haja de procurar estabelecer em 
Ondres, ou na Corte que mais convier, um crédito preciso para os sobreditos 

Pagamentos, seja por via de alguma casa comercial, seja por transação com 
0 

Ba_nco Nacional, de cujo resultado dará conta para se fazerem as ne
cessa rias participações. 

Paço, em 24 de Abril de 1823. 
José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--Cus. 1823- Pane I 
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DECISAO N' 65 
- IMPf:RIO- EM 26 DE ABRIL DE 1823 

Suscita a fiel execução do Alvará de 2 de Abril de 1762 sobre o luxo de 
carruagens. 

Constando na Augusta Presença de S.M. o Imperador o excessivo luxo 
que nesta Corte se tem introduzido indistintamente sobre o uso de car
ruagens; e sendo necessário que a este respeito se ponha em riGorosa e 
geral observância o Alvará de 2 de Abril de 1762, especialmente no dia da 
abertura dos trabalhos da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa deste 
Império, pelas pessoas que hão de formar o préstito de S.M. o Imperador, 
desde a Sua Imperial Quinta da Boa Vista até o Paço da dita Assembléia 
Geral; manda o mesmo A.S. pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império que se faça público o dito Alvará, para inteligência das pessoas a 
quem competir a sua pronta e fiel execução. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de Abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB, 1823- Parte I 

-248-



DECISAO N9 67 
- IMP~RIO- EM 28 DE ABRIL DE 1823 

Declara que o Cônego da Capela Imperial que é Cura e Pároco Colado 
da Freguesia do Sacramento não é obrigado à residência na mesma Capela. 

L . S.M. o Imperador atendendo ao que lhe representou o Cônego José 
qu'z de Freitas, e conformando-se com a informação que sobre o seu re
u~nmento deu o Reverendo Bispo Capelão-Mor: há por bem resolver para 

~ 01 ~ não entrar em dúvida, que o suplicante, devendo ter assento, posse e an-
'·~~ldade de Cônego da Capela Imperial, não é contudo obrigado à re

~1 encia, por se achar no ministério de Cura, e Pároco Colado da Freguesia 

1 ° ??cramento. E manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
2Pber,o, que o mesmo Reverendo Bispo assim o faça declarar nos livros do 

a 'do, onde mandará registrar esta Imperial determinação, lavrando-se o 
respe r 
to . c IVO assento da mesma forma por que foi lançado o do Cônego An-

n,o Vieira da Soledade, Vigário-Geral do Rio Grande do Sul. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de Abril de 1823. 

:::---_ 
cus. 1823 

-Porte 1 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO Nt 68 
- IMP~RIO- EM 28 DE ABRIL DE 1823 

Declara feriado na cidade de Ouro Preto, o dia 9 de Abril, aniversário 
da entrada de S.M. o' Imperador naquela capital. 

Foi presente a S.M. o Imperador o ofício de 10 do corrente mês, em que 
o Governo da Província de Minas Gerais expõe a resolução que tomara, de 
acordo com a Câmara da cidade de Ouro Preto, e com o Governador das 
Armas da Província para solenizar no dia 9 do mesmo mês a memória da feliz 
entrada do mesmo A.S. naquela capital; e deferindo a súplica que no mesmo 
ofício faz o Governo, manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império, participar-lhe para sua inteligência que há por bem que nos futuros 
aniversários haja férias nas repartições de pública administração da so
bredita cidade e autoriza a respectiva Câmara para fazer em tais dias cantar 
o hino Te Deum laudamus. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de Abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB, 1823- Porte I 
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DECISAO N' 71 
- IMP~RIO - EM 1' DE MAIO Df 1823 

Declara a maneira por que devem ser substituídos os membros dos Go
vernos provisórios das Províncias impedidos de servir. 

A . P~d.indo o Governo da Província de Minas Gerais, em ofício de 19 de 
brrl ult1mo a Imperial resolução sobre o expediente que se deve adotar no 

caso de grave impedimento ou morte de algum dos membros que atualmente 
0 

compõem, visto que pela ausência do Presidente, e falecimento de dois 
~embros, se acha reduzido a quatro, dos quais um se acha na avançada 
~ode de mais de 80 anos, e outro ausente por moléstias: manda S.M. o 1m
b era?or pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império declarar ao so-

dred,to Governo que, devendo a Assembléia Geral Constituinte e legislativa 
este lm ' · - L · d I G peno tratar em breve da promulgaçao da e1 que eve regu ar os 

P ov:rnos Provinciais se conservará entretanto, sendo possível, o daquela 
rov,nc· ' . 

t ... '0 no estado em que se acha, tendo sempre em v1sta a segurança e 

dranqudidade pública· sendo porém urgente alterar-se esta disposição 
ever' · · ' ' 

int . 0 lnterrnamente executar-se a antigo lei que estabeleceu os governos 
er1nos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 1<? de Maio de 1823. 

=--Cus. 1823 
-Parte 1 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO Nt 76 
- IMPeRIO - EM 8 DE MAIO DE 1823 

Manda proceder a eleição de um deputado pelo distrito de Mato Grosso. 

Havendo a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do 
Brasil tomado em consideração quer pela irregularidade da nomeação do 
deputado eleito pelo distrito de Cuiabá e Paraguai Diamantino, onde não 
concorreram os votos do Colégio do distrito de Mato Grosso, ficaria sem 
representação na Assembléia este último distrito, se não se desse a este res
peito alguma providência, e resolvido que se proceda no referido distrito de 
Mato Grosso a eleição de um deputado que concorra com o já nomeado 
por Cuiabá e Paraguai Diamantino, por esta vez somente, e qus venha 
quanto antes tomar parte nos trabalhos da mesma Assembléia: manda S.M. o 
Imperador pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que a 
Câmara da cidade de Mato Grosso proceda sem perda de tempo a eleição 
do referido deputado na forma da sobredita resolução, e dê as providências 
necessárias, para que quanto antes venha tomar o assento que lhe compete. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 8 de Maio de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB. 1823- Porte I 
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DECISAO N• 78 
- IMP~RIO - EM 14 DE MAIO DE 1 823 

Manda pagar pela folha da Secretaria do Império os vencimentos do Por
teiro do Gabinete Imperial. 

lrn f~anda S.M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
su P~rro participar ao oficial-maior da referida Secretaria de Estado, para 
rn a Inteligência e governo, que há por bem, que pela folha das despesas da 
dr~srna Secretaria, se pague na data desta em diante, a Manoel José Ro
ex gues, a quantia de 800 réis diários, que deve vencer pelo emprego que 

erce de Porteiro do Gabinete Imperial. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 14 de Maio de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo. 

~ 
CliB, 1823 

-Parte I 
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DECISAO N• 84 
- IMP~RIO- EM 24 DE MAIO DE 1823 

Concede ao emprescirio e dono do Teatro do vila de Campos uma loteria 
anual por tempo de cinco anos. 

S.M. o Imperador conformando-se com a informação do Intendente 
geral de polícia, sobre o requerimento de João Daniel French, inglês de 
nação, dono e empresário de um teatro na vila de S. Salvador dos Campos: 
há por bem conceder o estabelecimento de :Jma loteria anual na mesma vila 
do valor de 6: 000$000, por espaço de cinco anos na conformidade do últimO 
dos três planos, que oferece, e que vão inclusos; e que deduzidas dos 12% 
as despesas na forma do estilo, se divida o lucro proveniente em duas partes 
iguais, sendo uma aplicada a benefício do sobredito teatro, e outra para a 
Casa de Misericórdia daquela vila. O que manda o mesmo A.S. pela Se
cretaria de Estado dos Negócios do Império participar ao mencionado In· 
tendente para que nesta conformidade o faça executar, expedindo ao 
mesmo tempo as ordens, que lembra no dito informação, às autoridades com· 
petentes para se guardar o polícia necessária em tais estabelecimentos, cuiO 
fim deve se formar, e não corromper os costumes. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 24 de Março de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e SilvO· 

Os planos o que se refere esta Portaria não constam dos registros da Se· 
cretaria. 

CLIB 1823- Porte I 
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DECISAO N9 85 
- IMP~RIO- EM 24 DE MAIO DE 1823 

Determina a maneira por que devem ser tratados os índios da Província 
do Espírito Santo. 

9 
S.M. o Imperador, tomando em consideração os razões expostas pelo 

d overno do Província do Espírito Santo em ofício de 2 do corrente sobre os 
despesas enormes que se fazem necessários, poro sustentação dos índios 
tra~uela Província, ao mesmo tempo que se nõo sujeitam o gênero algum de 
vr~dalho, in~linodos sempre o rapinas, no que causam graves prejuízos ~os lo
tab fres: ho por bem ordenar que c mesmo governo, enquanto se noo es
Pr e ecer:m por lei novos providências poro o civilização dos índios, os em
ta~gue utilmente, e.de tal maneiro, que não sejam danosos o si nem ao Es
vist~' usando poro com eles de todos os meios de moderação e brandura, 
qual que eles têm tonto direito à contemplação de S.M. Imperial, como 
dos ~er ~os outros ~eus súditos. O que mondo pelo Secretario de Estado 
inteli . egoc1os do Império participar ao mencionado governo poro suo 

gencla e execução. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 24 de Maio de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO N~~' 89 
- IMP~RIO - EM 3 DE JUNHO DE 1823 

Dá providências para melhoramento da fábrica de ferro de lpanema. 

S.M. o Imperador, inteirado do estado em que se acha a fábrica de 
ferro de lpanema, pelo ofício que à Sua Imperial Presença fez subir Rufino 
José Felisardo e Costa, em que como administrador interino da mesma dó cir
cunstanciada conta de todos os artigos que lhe dizem respeito, e pede pro
vidências para que aquele estabelecimento obtenha o melhoramento de que 
é suscetível: manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império 
recomendar ao Governo da Província de S. Paulo o maior desvelo nas pro
vidências de que se faz credor aquele estabelecimento, com cuja pros
peridade muito deve utilizar este Império em geral, e aquela rrovíncia ern 
particular; e que enquanto a Assembléia Geral não regular as medidos le
gislativas que se fazem necessários paro aquele e outros estabelecimentos 
de igual natureza cuide o mesmo governo com a devi~, diligência de fazer 
executor o que se achava o este respeito determinado sob o governo 
transa to. 

Palácio do Rio de Janeiro, 3 de junho de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CIIR. 1823 -· Purlt> I 
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DECISAO N\» 93 
- IMPeRIO- EM 18 DE JUNHO DE 1823 

Marco o número de soldados que devem compor o estado completo do 
Guardo Imperial. 

p S.M. o Imperador, conformando-se com a proposta que à Sua Augusta 
resença fez subir o Capitão da Guarda Imperial em ofício de 28 de Maio 

Próximo passado: há por bem ordenar que o estado completo da mesma Im
Perial Guarda seja levado ao número de 40 soldados efetivos, e 20 ho
norários, os quais haverão os vencimentos respectivos, que se acham es
tabelecidos; devendo recair a nomeação em pessoas cujas circunstâncias as 
tornam isentas de servir na 1 çr e 2çr linha do exército. E que lavrando-se 
novas nomeações aos oficiais inferiores e soldados efetivos e honorários da 
me · 

nc,onada Guarda, sejam cassadas as que se haviam passado de soldados 
supranumerários, como contrárias ao espírito desta instituição. O que manda, 
tela. ~ecretaria de Estado dos Negócios do Império, participar ao sobredito 

apitao para a sua inteligência e execução. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de Junho de 1823. 

;::::--__ 
CliB. 1823 

-Porte I 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO Nt 94 
- IMP~RIO- EM 18 DE JUNHO DE 1823 

Altera o edital sobre as horas em que é permitida a entrada do gado 
para consumo na Cidade do Rio de Janeiro. 

S.M. o Imperador, conformando-se com o parecer do Intendente Geral 
da Polícia, em ofício de 30 do mês próximo passado, sobre a pretensão dos 
negociantes e condutores de gados, a que se lhes franqueei a entrada dos 
mesmos nesta cidade a certa hora do dia, revogando-se o Edital de 26 de 
Novembro do ano pretérito, que só permite no tempo da noite até as 3 horas 
da madrugada. Monda pelo Secretaria de Estado dos Negócios do Império 
participar ao sobredito Intendente que há por bem aprovar o alteração feita 
no letra do referido Edital, poro que seja permitido o ingresso dos gados 
desde meia noite até ao romper do dia; ficando em seu vigor todas as mais 
ordens a respeito, pois assim se concilia o cômodo particular dos suplicantes 
com as medidas de segurança pública, tão necessárias em uma extensa e po
puloso cidade como esta. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de Junho de 1923. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

{ li:· : ... ~ ~{ ~' ; i ' •• i 

-258-



DECISAO N' 96 
- IMPeRIO- EM 20 DE JUNHO DE 1823 

Concede uma loteria para edificação da lgreia Matriz da Vila de Macaé. 

J _ S.M. o Imperador, tomando em consideração o requerimento do Podre 
000 ~uiz Bezerro, Vigário do Freguesia de S. João Batista do Vila de 
Mo~ae, e informação que sobre o seu conteúdo deu o Reverendo Bispo Co
Pelao-Mor, por onde mostro-se não haver naquela Vila, hoje considerável 
feia sua população, uma Igreja que posso servir de Motriz; ministrando-se 
todos os atos de religião em uma capela em ruínas, ou em um Oratório por
~~-ulor: há o mesmo Senhor por bem conceder uma loteria do valor total de 
Vi · 0~0$000 por uma só vez, administrado no mesmo Vila, com intervenção do 

90no conforme o plano, e os cautelas que o Intendente Geral do Polícia 
Propuse 1 · I - • · . r, poro merecerem o suo mpeno oprovoçoo; e que o prem1o pro-
~enlente, no formo do estilo, seja aplicado poro o edificação do Templo que 
E eve servir de Motriz do sobredito Vila. O que mondo pelo Secretario de 
Gtodo dos Negócios do Império, participar ao mencionado Intendente 

era! do Polícia poro suo inteligência e execução. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 20 de Junho de 1823. 

:::----_ 
cus. 1823 

-Parte 1 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISAO N• 99 
- IMPeRIO- EM 23 DE JUNHO DE 1823 

Desaprova a instalação do governo do Arraial da Natividade da Pro
víncia de Goiás. 

Tendo subido à Augusta Presença de S.M. o Imperador as re
presentações que lhe têm sido dirigidas por parte do governo e da Câmara 
do Arraial da Natividade da Província de Goiás participando não só as 
razões principais que deram origem à instalação daquele governo, mas 
também os seus procedimentos relativos à conservação da tranqüilidade pú
blica, e as sucessivas queixas contra o antigo Governo da Província: o mesmo 
Senhor, em resposta aos sobreditos ofícios, manda pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Império declarar ao mencionado Governo para sua in
teligência, que não se dignou aprovar semelhante instalação, e mais atos sub
seqüentes, não porque julgue que os indíviduos, de que se compõe o dito 
Governo, sejam destituidos de sentimentos patrióticos e honrados como fiéis 
brasileiros, mas por ser a dita instalação contrária às Leis, que proíbem a mul
tiplicidade de Governos em uma só Província, ficando na certeza de que, 
achando-se atualmente a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa 
discutindo o projeto da organização dos Governos Provinciais deste Império, 
brevemente serão transmitidas as ordens convenientes sobre o que a mesma 
Assembléia deliberar a este respeito; e tendo por muito recomendada a 
união e tranqüilidade dos povos, para o que muito contribui o exemplo da 
pronta e exata execução das Leis e ordens do mesmo A.S. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de Junho de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

CliB. 1823- Porte I 
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DECISAO N9 1 05 
- IMPrRIO- EM 15 DE JULHO DE 1823 

Manda dar toda a proteção à fábrica de fiação e tecidos de algodão d, 
Tome Manoel de Jesus Vare/a, estabelecida na Província de S. Paulo. 

S.M. o Imperador, querendo animar a fábrica de fiação e tecidos de al
godão estabelecida na Província de S. Paulo por Tomé Manoel de Jesus Va
rela, não tanto pela utilidade que a este resulta, como pelo bem geral da 
Nação, cuja nascente indústria mal poderá fazer os progressos que são para 
desejar sem o poderoso auxílio do Governo aos empreendedores de tais es
tabelecimentos, como recomendam as leis que têm sido promulgadas em seu 
favor: manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que o 
Governo da sobredita Província preste toda a proteção à mencionada fá
brica, e que na forma das leis e ordens existentes dê preferência às suas ma
nufaturas sobre as estrangeiras, todas as vezes que forem precisas para o 
vestuário das tropas da Província. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de Julho de 1823. 

=--cus 1823 
-Parte I 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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PROCLAMAÇAO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1 822 

Trata da representação do General e Comandantes dos Corpos da Divi
são auxiliadora do Exército de Portugal. 

O PRÍNCIPE REGENTE DO REINO UNIDO DO BRASIL À DIVISÃO 
AUXILIADORA DE PORTUGAL: 

Com a maior estranheza, e Cheio de indignação, Vi a representação 
que acabam de fazer-Me os Comandantes e Oficiais dos Corpos dessa 
Divisão. Que delírio é o vosso, Soldados! Como é possível que Tropas 
Portuguesas que alcançaram um renome imortal nos Campos da Glória 
contra a usurpação Francesa, esquecidas agora de tudo o que foram, quei
ram agora constituir-se rebeldes manifestos à Minha sagrada Autoridade e 
ao art. 36 das Bases da nossa Santa Constituição, ameaçando verter o 
sangue de seus Irmãos, e encher de espanto e luto esta pacífica Cidade, que 
os agasalhara e hospedara tão generosamente? Homens insensatos! Porven
tura, o Soldado perde jamais a sua honra e dignidade, quando obedece aos 
seus Superiores e ao seu Príncipe? Quando sacrifica falsos pundonores, 
filhos da inconsideração ou do crime, ao repouso público, à segurança de 
seus Concidadãos, e à salvação do Estado? Porventura, recrescendo novas e 
imperiosas circunstâncias, não é do dever da Autoridade Suprema mudar de 
resolução e tomar novas medidas? Pretendeis vós iludir-Me por mais tempo 
Com expressões humildes na aparência, mas criminosas na realidade, e 
diminuir assim a atrocidade da vossa resolução, de resistir pela força às 
Ordens do Vosso Príncipe? Eu vos Ordenei, na madureza da razão do 
Estado, da justiça e do bem geral, que deveis embarcar, e Mandei aprontar 
de antemão tudo o que era preciso para a vossa comodidade e boa passa
gem. Então, Soldados, por que não obedeceis? O Soldado que é 
desobediente ao seu Superior, além de péssimo Cidadão, é o maior flagelo 
da Sociedade Civil que o veste, nutre e honra. Na execução desta Minha 
.Real Ordem, de certo não fica manchada a vossa honra, mas sim na vossa 
lnconsiderada e criminosa resistência. Quem vos deu o direito de nomea. 
Para vosso General um intruso e já demitido do exercício de General da~ 
Armas desta Corte e Província em 12 do mês próximo passado? Soldados, em 
Que abismo de desordens e crimes não precipita um primeiro passo quando é 
mal dado! 
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Oficiais e Soldados Portugueses! Ainda é tempo: aproveitai os 
momentos preciosos que vos dá o vosso bom Príncipe; lançai de vosso seio os 
homens desacreditados no opinião público e rebeldes às Minhas Ordens. Eu 
vos Mondo, pois, por esta derradeiro vez, que cumprais à risco o que vos 
Ordenei, porque estou firme e inabalável em fazer respeitar o Minha Real 
Autoridade por todos os meios que o Justiça, o Honro, o Salvação do Reino 
Unido Me prescrevem. Tal é o Minha último Resolução. Exijo, pois, de vós 
que declareis imediatamente se, entrando no verdadeiro cominho do dever, 
quereis outro vez fazer-vos dignos do nome de honrados e fiéis Soldados 
Portugueses, ou, desobedecendo às minhas Ordens, serdes marcados poro 
sempre com o ferrete de Rebeldes e foragidos. Decidi!. .. 

Príncipe Regente 

CLIB. 1822. Porte~0 , p. 120e 121. 
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PROCLAMAÇAO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1822 

Sobre a insubordinação dos soldados Portugueses. 

HABITANTES E TROPAS DESTA FIEL CAPITAL E PROVÍNCIA! 

Desobediências criminosas, e insubordinação inesperada em guerreiros, 
que por seu valor experimentado em benefício da Nação e do Estado, se 
fizeram credores da estima de Compatriotas e estrangeiros, alteraram a 
vossa feliz tranqülidade; semearam desconfianças, e armaram por fim vossos 
braços para defender direitos ameaçados, e fazer respeitar a Minha legítima 
Autoridade. Abandonando pelo bem público, os vossos particulares 
interesses, e desprendendo-vos dos laços, que mais estreitamente ligam o 
coração do homem, largastes alegres e prontos, famílias e domicílios, para 
afrontar a morte, se preciso fosse, na luta, que parecia inevitável, pelo obsti
nado orgulho de alguns facciosos ingratos ao país, que generoso os 
hospedara, e surdos à voz da razão e do dever. Sem esta rápida decisão de 
vontade, e denodada presença de ânimo )quando talvez eles contavam só 
com perplexidades e temores) Eu teria visto com viva mágoa, frustrados 
Os Meus Votos a favor da humanidade, acesa a guerra ci~il, e vítimas de seus 
horrores Povos inocentes, que anelam viver livres e tranqüilos debaixo de 
!mpério das leis. Não é só com as armas tintas de sangue, e em campos 
IUncados de cadáveres que se alcança honrada fama; com a vossa judiciosa 
moderação, e segura confiança em meus Paternais Cuidados, e ordens do 
Governo, foi mais belo e honroso o vosso triunfo do que se o conseguísseis 
ern combates, ainda com assinalada derrota dos inimigos. Se eles recusaram, 
algum tempo, por destemperadas idéias, e estalido rebeldia, respeitar Meus 
Mandados, a vossa heróica resolução de morrer pela causa da justiça os fez 
arrependidos voltar aos seus deveres; e o bem precioso da paz recuperou
se com a ventura de não se empregar o horrível recurso de sanguinolentas 
Pelejas entre Concidadãos, de que resultaria a deplorável desgraça de ver 
Propriedades arruinadas, campos talados, e infelizes esposas e filhos, 
chorando indigentes, em mísera viuvez e orfandade, a perda de seus maridos 
e Pais. Restituídos agora às vossas habitações, e respectivos destinos, 
repassai no memória, paro vosso próprio lição, este triste, bem que 
~assageiro exemplo das fatais conseqüências do insubordinação e 

esobediêncio, que, levando o Cidadão de erro em erro, o chegam em bre-
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ve ao último período da iniqüidade, a olhar com indiferença para as 
desgraças do Estado, e até a regosijar-se com elas. Conservai desvelados os 
generosos sentimentos, com que acabais de ganhar o honroso título de 
Beneméritos da Pátria: praticai as virtudes sociais, que requer o sistema 
Constitucional; e confiai que assim como Me vistes incansável e constante no 
propósito de afastar para longe os gérmens da discórdia civil, sem o sacri
fício das vossas vidas, a que Meu Coração não podia acomodar-se, sempre 
tereis em Mim o guarda vigilante de vossos sagrados Direitos, e o Protetor 
zeloso de vossas justas representações, e interesses, promovendo, imutável, 
e solícito, a prosperidade do Brasil, de que depende essencialmente a 
ventura geral do Reino-Unido. 

Rio de Janeiro, em 17 de Fevereiro de 1822. 

Príncipe Regente 

CLIB, 1822, Parte 2°, P. 121 e 122. 
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PROCLAMAÇAO DO 1' DE JUNHO DE 1822 

Previne o Povo contra os inimigos da Santa causa da Liberdade do Brasil 
e sua Independência. 

BRASILEIROS E AMIGOS. 

A Nossa Pátria está ameaçada por facções: preparam-se ao longe 
ferros para lhe serem suas mãos agrilhoadas (e no tempo da liberdade!! Que 
desgraça!! E no meio destes aparatos próprios dos fracos, e dos facciosos, 
fazem-se introduzir no seu seio homens, que a estão atraiçoando todos os 
dias, e a todas as horas, apesar de pela sua impostura parecerem aderentes 
à Causa santa da liberdade do Brasil, e à sua Independência moderada pela 
União Nacional, que tão cordialmente desejamos.Conhecei os terríveis mons
tros que por todas as vossas províncias estão semeados - o Brasil o sabe, e 
lhes perdoa -, e conhecei-os não para os temer, mas para os vigiar. 
Aconselhai aos que este sistema não seguem, que se retirem, porque o Brasil 
não abraça senão a honra, único alvo a que atira, e único distintivo, que 
distingue os seus filhos. Quem diz- Brasileiro- diz- Português- e prouvera a 
Deus que quem dissesse - Português - dissera Brasileiro. - Firmeza, 
Constância, e Intrepidez na Grande Obra começada. Contai com o vosso 
Defensor perpétuo, que Há de em desempenho da Sua palavra, honra, e 
amor do Brasil, dar a Sua vida, para que o Brasil nunca mais torne a ser nem 
Colônia, nem Escravo, e nele exista um sistema liberal ditado pela prudência, 
que tanto caracteriza a nossa amável Pátria. Viva El Rei Constitucional o 
Senhor D. João VI, e Viva a Assembléia Geral Brasiliense, e Viva a União 
luso- Brasileira. 

Príncipe Regente 

---Cus 1822. Porte 2' p 123 e 124 
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PROCLAMAÇAO DE 17 DE JUNHO DE 1822 

O Príncipe Regente convida os Povo> du Bahia a reconhecerem u sua 
autoridade. 

AMIGOS BAIANOS 

O Meu amor ao Brasil, e o desejo de vos felicitar Me chamam, e a vós 
vos convidam a seguirdes o mesmo trilho de vossos irmãos Brasileiros. 

Os sacrifícios por Mim de bom grado feitos, em honra do grande Brasil, 
e a verdade que rege Meu Coração Me instam a dizer-vos - Baianos é 
tempo ... sim é tempo de surgir entre vós a honra !divisa do Brasil), de 
desterrar o medo, e fazer aparecer o valor, e intrepidez dos invictos, e 
imortais Camerões. 

Vós sois dóceis, cândidos, e francos, a prova é terde-vos entregado nas 
mãos de facciosos, sectários de outros, no dia 1 O de Fevereiro de 1821, em 
que os estragos, e insultos, que hoje sofreis começaram !lancemos sobre isto 
um véu; todos fomos enganados), nós já conhecemos o erro, e nos 
emendamos, vós o conheceis agora, cumpre, para não serdes traidores à 
Pátria, fazer o mesmo. 

Vós vedes a marcha gloriosa das Províncias coligadas, vós quereis tomar 
parte nela, mas estais aterrados pelos invasores; Recobrai ânimo. 

Sabei que as tropas comandadas pelo infame Madeira, são susceptíveis 
de igual terror: haja coragem, haja valor. 

Os honrados Brasileiros preferem a m~rte à escravidão, vós não sois 
menos; também o deveis :azer para conosco entoardes Vivas à 
Independência moderada do Brasil, ao nosso bom, e amável Monarca El Rei 
o Senhor D. João VI, e à nossa Assembléia Geral Constituinte e legislativa 
do Reino do Brasil. 

17 de Junho de 1822. 

Príncipe Regente 

CllB, 1822. Parte 2°, p. 124 e 125. 
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PROCLAMAÇAO DE 8 DE SETEMBRO DE 1 822 

Sobre a divisa do Brasil- Independência ou Morte. 

HONRADOS PAULISTANOS. 

O amor que Eu consagro ao Brasil em geral, e à Vossa Província em 
particular, por ser aquela, que perante Mim e o Mundo inteiro fez conhecer 
Primeiro que todo o sistema maquiavélico, desorganizador e faccioso das 
Cortes de Lisboa, Me obrigou a vir entre vós fazer consolidar a fraternal 
união e tranqüilidade, que vacilava e era ameaçada por desorganizadores, 
que em breve conhecereis, fechada que seja a Devassa, a que Mandei 
Proceder. Quando Eu mais que contente estava junto de vós, chegam 
notícias, que de Lisboa os traidores da Nação, os infames Deputados preten
dem fazer atacar ao Brasil, e tirar-lhe do seu seio seu Defensor: Cumpre-Me 
como tal tomar todas as medidas, que Minha Imaginação Me sugerir; e para 
que estas sejam tomadas com aquela madureza, que em tais crises se requer, 
Sou obrigado para servir ao Meu ldolo, o Brasil, a separar-Me de vós lo que 
muito Sinto), indo para o Rio ouvir Meus Conselheiros, e Providenciar sobre 
negócios de tão alta monta. Eu vos Asseguro que cousa nenhuma Me poderia 
ser mais sensível do que o golpe que Minha Alma sofre, separando-Me de 
Meus Amigos Paulistanos, a quem o Brasil e Eu Devemos os bens, que goza
mos, e Esperamos gozar de uma Constituição liberal e judiciosa. Agora, 
Paulistanos, só vos resta conservardes união entre vós, não só por ser esse o 
dever de todos os bons Brasileiros, mas também porque a Nossa Pátria está 
ameaçada de sofrer uma guerra, que não só nos há de ser feita pelas Tropas, 
que de Portugal forem mandadas, mas igualmente pelos seus servis parTI
distas, e vis emissários, que entre Nós existem atraiçoando-Nos. Quando as 
Autoridades vos não administrarem aquela Justiça imparcial, que delas deve 
ser inseparável, representai-Me, que eu Providenciarei. A Divisa do Brasil 
deve ser- INDEPENDÊNCIA OU MORTE- Sabei que, quando Trato da 
Causa Pública, não tenho am1qos, e válidos em ocasião alguma. 

Existe tranqüilos: acautelai-vos dos facciosos sectários das Cortes de 
Lisboa; e contai em toda a ocasião com o vosso Defensor Perpétuo.-

Paço, em 8 de Setembro de 1822. 

Príncipe Regente 
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PROCLAMAÇAO DE 21 DE OUTUBRO DE 1822 

Sobre o reconhecimento da Independência do Brasil pelo Governo de 
Portugal. 

PORTUGUESES. 

Toda a força é insuficiente contra a vontade de um Povo, que não quer 
viver escravo: a História do Mundo confirma esta verdade, confirmam-na 
ainda os rápidos acontecimentos, que tiveram lugar neste vasto Império, 
embaído a princípio pelas lisongeiras promessas do Congresso de Lisboa, 
convencido logo depois da falsidade delas, traído em seus direitos os mais 
sagrados, em seus interesses os mais claros; não lhe apresentando o futuro 
outra perspectiva, senão a da recolonização e a do despotismo legal, mil 
vezes mais tirânico, que as arbitrariedades de um só Déspota: o grande e 
generoso Povo Brasileiro passou pelas alternativas de nímia credulidade, de 
justa desconfiança, e de entranhável ódio: então ele foi unânime na firme 
resolução de possuir uma Assembléia leÇJislativa sua própria, de cuja 
sabedoria e prudência resultasse o novo Pacto Social, que devia regê-lo, e 
ela vai entrar já em tão gloriosa tarefa: ele foi unânime em escolher-Me para 
Seu Defensor Perpétuo, honroso Encargo, que com ufania Aceitei e que 
Saberei desempenhar à custa de todo o Meu Sangue. 

Este primeiro passo, que devia abrir os olhos ao Congresso, para 
encarar o profundo abismo, em que ia precipitar a Nação inteira, que devia 
torná-lo mais circunspecto em sua marcha, e mais justo em seus 
procedimentos, serviu somente de inflamar as paixões corrosivas dos muitos 
Demagogos, que para vergonha vossa tem assento no augusto Santuário das 
leis. Todas as medidas:"que tendiam a conservar o Brasil debaixo do jugo de 
ferro da escravidão, mereceram a aprovação do Congresso; decretaram-se 
Tropas para conquistá-lo sob o frívolo pretexto de sufocar suas facções; os 
Deputados Brasileiros foram publicamente insultados, e suas vidas 
ameaçadas; o Senhor Dom João VI Meu Augusto Pai, foi obrigado a descer 
da Alta Dignidade de Monarca Constitucional pelo duro cativeiro, em que 
vive, e a figurar de mero publicador dos delírios, e vontade desregrada ou 
de seus Ministros corruptos, ou dos facciosos do Congresso, cujos nomes 
sobreviveram aos seus crimes para execração da posteridade: e Eu, o 
Herdeiro do Trono, fui escarnecido, e vociferado por aqueles mesmos, que 
deviam ensinar o Povo a respeitar-Me para poderem ser respeitados. 
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Em tão críticas circunstâncias o heróico Povo do Brasil, vendo fechados 
todos os meios de conciliação, usou de um Direito, que ninguém pode 
~ontestar-lhe, Aclamando-Me no dia 12 do corrente mês, Seu Imperador 
Constitucional, e proclamando sua Independência. Por este solene Ato aca
baram as desconfianças e azedumes dos Brasileiros contra os projetos de do
mínio que intentava o Congresso de Lisboa; e a série não interrompida de 
pedras numerárias colocadas no caminho eterno do tempo, para lhes 
recordarem os seus infortúnios passados, huje só serve de os convencer do 
quanto o Brasil teria avultado em prosperidade, se a mais tempo se tivesse 
separado de Portugal; se a mais tempo o seu bom siso, e razão tivesse 
sancionado uma separação, que a natureza havia feito. 

Ta I é o estado do Brasil: se desde o Dia 12 do corrente mês ele não é 
mais porte integrante do antiga Monarquia Portuguesa; todavia nada se 
opõe a continuação de suas antigas relações comerciais, como Declarei no 
Meu Decreto de 1° de Agosto deste ano, contanto que de Portugal se não 
enviem mais Tropas o invadir qualquer Província deste Império. Portugueses: 
eu ofereço o prazo de quatro meses para a vossa decisão; decidi, e escolhi, 
ou o continuação de uma amizade fundada nos ditames da justiça, e da 
generosidade, nos laços de sangue, e em recíprocos interesses: ou a guerra 
mais violento, que só poderá acabar com o reconhecimento da 
Independência do Brasil, ou com a ruína de ambos os Estados. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de Outubro de 1822. 

RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA NACIONAl. 1822 
Por Ordem de Suo Alrezo Real 

PS.I43ei44. 
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PROCLAMAÇAO DE 30 DE OUTUBRO DE 1822 

Recomenda novamente união, tranqüilidade, vigilança e constância 

BRIOSOS E LEAIS FLUMINENSES 

Acabais de dar-Me a prova mais convincente de afeto, que podíeis 
mostrar, tanto a Mim como à Sagrada Causa deste Império. Os Meus prin
cípios de Constitucionalidade não são para vós duvidosos, nem para 
ninguém, mas sim têm sido por alguns menoscabados; e para que eles vos 
sejam cada vez mais patentes, Eu agora mesmo acabo de Nomear um reto 
Ministro perante o qual deveis denunciar os terríveis monstros, a fim de que a 
vara da Justiça os faça ou desaparecer da face do Universo, ou pelo menos 
do Império do Brasil. 

O caminho Constitucional está aberto pela Razão, sigamos por ele, e 
assim poderemos vir a chegar aquele apuro de honra, desinteresse, e de 
amor da Pátria, que vos deve em todo o tempo caracterizar. 

O vosso Imperador sempre foi o Defensor dos direitos deste Império, 
muito antes de vós O constituirdes tal; portanto lembrai-vos que Ele nunca 
amaria quem vos fosse traidor. A verdade apareceu, e a experiência vô-lo 
acaba de comprovar. 

Segunda vez vos recomendo União e Tranqüilidade; e pela primeira 
vigilância sobre os inimigos do Brasil, e confiança no Ministério que acabo 
de Nomear. 

É o que vos recomenda o Vosso Imperador, e o que deveis seguir. 

Imperador. 

CLIB. 1822. Parte 2°, p. 144 e 145. 
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CARTAS R~GIAS 





CARTA DE 15 DE JUNHO DE 1822 

Sobre a ordem dirigida ao Brigadeiro lgnacio Luiz Madeira de Mello, na 
Bahia, para que se recolha a Portugal com a sua Tropa. 

Presidente e Deputado da Júnta Provisória do Governo da Bahia, Ami
gos, Eu o Príncipe Regente vos envio muito saudar. Desejando pôr a salvo os 
habitantes dessa Província dos gravíssimos males, que têm sofrido, e que hão 
de continuar a sofrer enquanto aí existirem os que deles foram causa; dirijo 
agora ao Brigadeiro lgnacio Luiz Madeira a Carta Régia inclusa por cópia, 
Para que imediatamente se recolha a Portugal com a Tropa, que dali veio, to
rnando Eu sobre Mim a responsabilidade desta urgentíssima, e indispensável 
Providência. Recomendo-vos que empregueis o maior zelo e patriotismo no 
fiel cumprimento desta Minha real ordem; aprontando sem demora tudo o 
que for necessário para o cômodo regresso da Tropa; tomando todas as me
didos para que não haja alguma reação dos diversos partidos, que trabalha
reis por conciliar e reprimir; e fazendo constar a toda essa Província o muito 
que Me magoaram as suas desgraças, bem como os ardentíssimos desejos, 
que tenho de remediá-las, e de cooperar com todas as Minhas forças, para 
que este tão rico, tão grande e abençoado Reino do Brasil !conhecido só 
nos cartas geográficas por alguns, que sobre ele legislaram!! venha a ser em 
breve tempo um dos Reinos Constitucionais mais felizes do mundo. 

Escrita no Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de junho de 1822. 

PRINCIPE REGENTE. 
José Bonifácio de Andrada e Silva. 

lt18 18:;-2 
< Purt .. 2' o. 21 e 22 
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CARTA R~GIA DE 31 DE AGOSTO DE 1822 
Cria um novo Governo Provisório na Província de Pernambuco e manda 

proceder à eleição de seus membros. 

Presidente e Deputados do Governo Provisório da Província de Pernam
buco, Amigos, Eu o Príncipe Regente vos envio muito saudar. Sendo-Me pre
sente o vosso ofício de 13 do corrente mês, em que Me expusestes a necessi
dade da instalação de um novo Governo que promova a paz interna e a 
união dos Povos dessa Província pela boa administração da justiça, disciplina 
das Tropas, e de todos os outros meios para se conseguir a confiança e tran
qüilidade pública, e Anuindo aos ponderosos motivos da presente súplica, 
não só por ser o primeiro dos Meus mais sagrados deveres vigiar sobre a sal
vação do Estado e sobre o sossego e recíproca união dos povos, que Me re
conhecem por Seu Defensor Perpétuo e Regente do Reino do Brasil, mas por 
Esperar que da instalação de um novo Governo legal, e escolhido pelos Co
légios Eleitorais, legítimos representantes da vontade do povo, se siga o feliz 
resultado de se firmar entre este e o novo Governo Provisório aquela con
fiança tão necessária à prosperidade, união e glória da dita Província e de 
todo o Reino do Brasil, pois muito confio nc honra, fidelidade e energia de 
sen1imentos e ações dos briosos e leais Pernambucanos, que sempre se têm 
distinguido como fiéis patriotas e merecedores de fazer parte da grande fa
mília brasileira: Hei por bem Ordenar que os eleitores paroquiais, convoca
dos nas cabeças de Distrito, segundo o Meu Real Decreto de 3 de Junho e 
Instruções a ele anexas, depois de procederem à nomeação dos Deputados 
para a Assembléia Geral Constituinte e legislativa deste Reino do Brasil, pas
sem imediatamente a nomear um Governo Provisório, composto de um Presi
dente, um Secretário e cinco Membros, cuja apuração se fará pelo mesmo 
método com que se devem apurar as nomeações dos Deputados para a As
sembléia Geral na Câmara da Capital, à qual se dará logo a competente 
posse. A este novo Governo, assim nomeado e instalado, fica pertencendo a 
autoridade e jurisdição, que exercerá segundo as leis existentes, na parte 
civil, econômica, administrativa e policial, como uma delegação do Meu Po
der Executivo. O que Me parecer Participar-vos para vossa inteligência e fiel 
execução, debaixo da vossa maior responsabilidade. 

Escrita no Palácio do Rio de Janeiro, em 31 de Agosto de 1822. 
PRÍNCIPE REGENTE. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Para o Presidente e Deputados do Governo Provisório da Província de 
Pernambuco. 

No mesmo sentido aos das Províncias da Paraíba em 5 de Outubro, de 
Mato Grosso em 18 de Novembro, da Bahia em 5, das Alagoas em 7 e de 
Goiás em 10 de Dezembro deste ano 

CLIB, 1822, Parte 2". p. 43 e 44. 
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CARTA DE 14 DE NOVEMBRO DE 1822 

Erige em Cidade a Vila de Porto Alegre, da Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. 

Dom Pedro pela Graça de Deus, e Unânime Aclanoç_õo dos Povos, 
Imperador Constitucional, e Defensor Perpétuo do Império do Brasil: Faço sa
ber aos que esta Minha Corta virem: Que sendo-Me presente em Consulta 
da mesa do Desembargo do Paço a representação do Deputado do Gover
no e Câmara da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Francisco Xa
vier Ferreira, na qual em nome dos Povos da mesma Província, e por ocasião 
do memorável dia 12 de Outubro próximo passado, da Minha Feliz Aclama
ção, Me pedia a Graça de Elevar à categoria de Cidade a Vila de Porto Ale
gre, Capital daquela Província; expondo-Me paro este fim o muito que os 
seus habitantes se faziam dignos da Minha Imperial Contemplação, não só 
Pelos briosos feitos, e sacrifícios que em diversas épocas tinham obrado a 
bem da Pátria; mas também pelo seu nobre entusiasmo, e zelo da sagrada 
causa e Independência deste vasto Império, e pelos seus puros sentimentos 
d:.' fidelidade, amor e adesão à Minha Augusta Pessoa: E tendo Considera
Çao ao expendido, e ao mais que Me foi presente na mencionada Consulta, 
em que foi ouvido o Desembargador Procurador da Coroa, Soberania, e Fa
zenda Nacional, e com o parecer do qual Me Conformei por Minha imedia
ta Resolução do sobredito dia: Hei por bem, que a referida Vila de Porto Ale
gre, do dia da publicação desta em diante fique erecta em Cidade, que por 
~I seja, havida, e reconhecida, com a denominação de - Cidade de Porto 

1 
le~re - e haja todos os foros, e prerrogativas das outras Cidades deste 

dn:_Perro; concorrendo com elas em todos os atos públicos, e gozando os cida
b aos, e moradores dela, de todas as distinções, franquezas, privilégios e li
dydades, de que gozam os cidadãos, e moradores das outras Cidades, sem 

1 
erença alguma, por que assim é Minha Mercê. 

O Pelo que Mando à Mesa do Desembargo do Paço, e da Consciência e 
rdens, Presidente do Tesouro Público, Conselho da Fazenda Nacional, Re

~edor da Casa da Suplicação, Junta do Governo Provisório da Província de 

1· Pedro do Rio Grande do Sul, e a todas as mais dos das outras Províncias; 
rrbunais, Ministros de Justiça, e quaisquer outras pessoas, a quem o conheci

~ento desta Minha Carta haja de pertencer a cumpram, e guardem, e façam 
umprir e guardar como nela se contém, sem dúvida ou embargo algum. E ao 
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Monsenhor Miranda, Desembargador do Paço, e Chanceler-Mor do Império 
do Brasil Ordeno, que a faça publicar na Chancelaria, e que dela envie có
pias a todos os Tribunais, e Ministros, a quem se costumam enviar semelhan
tes Cartas; registrando-se em todas as Estações do estilo; e remetendo-se o 
original à Câmara da dita nova cidade para seu título. 

Dada no Rio de Janeiro a 14 de Novembro de 1822. 

Imperador com guarda. 
, José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Carta porque Vossa Majestade Imperial Há por bem Erigir em Cidade a 
Vila de Porto Alegre, Capital da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
corn a denominação de- Cidade de Porto Alegre- e com todos Foros, Li
berdades, e Prerrogativas, de que gozem as outras cidades deste Império, 
concorrendo com elas em todos os Atos Públicos, na forma acima declarada. 

Para Vossa Majestade lmperidal ver. 
Joaquim José da Silva a fez. José Caetano de Andrade Pinto a fez es

crever. 

CLIB, 1822, Parte 2°, p. 73,74 e 75. 
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CARTA IMPERIAL DE 9 DE JÀNEIRO DE 1823 

Dá à Cidade do Rio de Janeiro o título de- Muito Leal e Heróica. 

Presidente e Vereadores do Senado da Câmara da Cidade do Rio de Ja
neiro; Eu o Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Império doBra
sil vos Envio muito saudar.- Tomando em consideração as muitas e mui deci
sivas provas de patriotismo, lealdade, e adesão à Minha augusta pessoa, e à 
Causa do Brasil, dadas pelos habitantes desta Capital no memorável dia 9 de 
Janeiro de 1822 até hoje, seu aniversário; e Desejando concorrer, quanto me 
seja possível, para perpetuar a memória dos heróicos esforços de tão gene
roso povo, e para dar-lhes uma pequena prova do meu justo e devido reco
nhecimento: Hei por bem Conceder à Cidade do Rio de Janeiro o título 
de- Muito Leal e Heróica-, de que ficará gozando perpetuamente. O 
que Me pareceu participar-vos para vossa inteligência, e execução. 

1 
Escrita no Palácio do Rio de Janeiro, em 9 de Janeiro de 1823, 29 da 

ndependência e do Império. 

Imperador. 
José Bonifácio de Andrada e Silva. 

R· Para o Presidente e Vereadores do Senado da Câmara da Cidade do 
10 de Janeiro. 

::---_ 
Cus 1 ' 823, Parte lo, p. 5. 
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MANIFESTOS 





MANIFESTO DO 1' DE AGOSTO DE 1822 

Esclarece os Povos do Brasil das causas da guerra travada contra o Gover
no de Portugal. 

BRASILEIROS 

Está acabado o tempo de enganar os homens. Os Governos, que ainda 
querem fundar o seu poder sobre a pretendida ignorância dos Povos, ou so
bre antigos erros e abusos, têm de ver o colosso da sua grandeza tombar da 
frágil base, sobre que se erguera outrora. Foi, por assim o não pensarem que 
as Cortes de Lisboa forçaram as Províncias do Sul do Brasil a sacudir o jugo, 
que lhes preparavam; foi por assim pensar que Eu agora já vejo reunido todo 
0 Brasil em torno de Mim; requerendo-Me a defesa de seus Direitos, e a man
tença da sua liberdade, e Independência. Cumpre portanto, ó BRASILEIROS 
que Eu vos diga a verdade; ouvi-Me, pois. 
. O Congresso de Lisboa arrogando-se o direito tirânico de impor ao Bra-

sil um artigo de nova crença, firmado em um juramento parcial, e promissória, 
e que de nenhum modo podia envolver a aprovação da própria ruína, o com
Peliu a examinar aqueles pretendidos títulos, e a conhecer a injustiça de tão 
desassisadas pretens_ões. Este exame, que a razão insultada aconselhava, e 
requeria, fez conhecer aos Brasileiros que Portugal, destruindo todas as for
rnas estabelecidas, mudando todas as antigas, e respeitáveis instituições da 
Monarquia, correndo a esponja de ludibrioso esquecimento por todas as 
suas relações, e reconstituindo-se novamente, não podia compulsá-los a 
ac.eitar um sistema desonroso, e aviltador sem atentar contra aqueles mesmos 
~r.1 ncípios, em que fundara a sua revolução, e o direito de mudar as suas insti-
Ui.Ções políticas, sem destruir essas bases, que estabeleceram seus novos di

reitos, nos direitos inalienáveis dos Povos, sem atropelar a marcha da razão 
~ da justiça, que derivam suas leis da mesma natureza das causas, e nunca 

os caprichos particulares dos homens. 
d Então as Províncias Meridionais do Brasil, coligando-se ente si, e toman
d 

0 ~ atitude majestosa de um Povo, que reconhece entre os seus direitos os 
da liberdade, e da própria felicidade, lançaram os olhos sobre Mim, o Filho 
e~ se~ Rei, e seu Amigo, Que, encarando no seu verdadeiro ponto de vista 
d atao rica, e grande porção do nosso globo, Que, conhecendo os talentos 
dos s~us habitantes, e os recursos imensos do seu Solo, Via com dor a marcha 

esorlentada, e tirânica dos que tão falsa e prematuramente haviam tomado 
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os nomes de Pais da Pátria, saltando de Representantes do Povo de Portugal 
a Soberanos de toda a vasta Monarquia Portuguesa. Julguei então indi_gno 
de Mim, e do Grande Rei, de Quem Sou Filno, e Deiegado, o desprezar os 
votos de Súditos tão fiéis; que, sopeando talvez desejos, e propensões repu
blicanas, desprezaram exemplos fascinantes de alguns Povos vizinhos, e de
positaram em Mim todas as suas esperanças, salvando deste modo a Realeza, 
neste Grande Continente Americano, e os reconhecidos direitos da Augusta 
Casa de Bragança. 

Acedi a seus generosos e sinceros votos, e conservei-Me no Brasil; dan
do parte desta Minha firme resolução ao Nosso Bom Rei, Persuadido que 
este passo deverá ser para as Cortes de Lisboa o termômetro das disposições 
do Brasil, da sua bem sentida Dignidade, e da nova elevação de seus senti
mentos, e que os faria parar na carreira começada, e entrar no trilho da justi
ça, de que se tinham desviado. Assim mandava a razão; mas as vistas vertigi
nosas do egoísmo continuaram a sufocar os seus brados, e preceitos, e a dis
córdia apontou-lhes novas tramas: subiram então de ponto, como era de es
perar, o ressentimento, e a indignação das Províncias coligadas; e, como por 
uma espécie de mágica, em um momento todas as suas idéias, e sentimentos 
convergiram em um só ponto, e para um só fim. Sem o estrépito das armas, 
sem as vozerias da anarquia, requereram-Me elas, como ao Garante da sua 
preciosa Liberdade, e Honra Nacional, a pronta instalação de uma Assem
bléia Geral Constituinte e legislativa no Brasil. Desejara Eu poder alongar 

este momento para ver se o devaneio das Cortes de Lisboa cedia às vozes 
da Razão e da Justiça, e a seus próprios interesses; mas a ordem por elas su
geridas, e transmitida aos Cônsules Portugueses, de proibir os despachos de 
petrechos, e munições para o Brasil, era um sinal de guerra, e um começo 
real de hostilidades. 

Exigia, pois, este Reino, que iá Me tinha declarado Seu Defensor Perpé· 
tuo, que Eu Provesse do modo mais enérgico, e pronto a sua segurança, hon· 
ra, e prosperidade. Se Eu Fraqueasse na Minha Resolução, Atraiçoava por 
lado Minhas Sagradas Pron18Ssas, e por outro quem poderia sobrestar os ma· 
les da anarquia, a desmembração das suas Províncias, e os furores da demo· 
cracia? Que luta porfiosa entre os partidos encarniçados, entre mil sucessi· 
vos, e encontradas facções? A quem ficariam pertencendo o ouro, e os dia· 
montes das nossas inesgotáveis Minas; estes rios caudalosos, que fazem a for· 
ça dos Estados esta fertilidade prodigiosa, fonte inexaurível de Riquezas, e 
de Prosperidade? Quem acalmaria tantos partidos dissidentes, quem civiliza· 
ria a nossa Povoação disseminada, e partida por tantos rios que são mares? 
Quem iria procurar os nossos Índios no centro de suas maÍas impenetráveis 
através de montanhas altíssimas, e inacessíveis? De certo, Brasileiros, lacera· 
va-se o Brasil; esta grande peça da benéfica Natureza, que faz a inveja, e 0 

admiração das Nações do Mundo; e as vistas benfazejas da Providência se 
destruíam, ou, pelo menos, se retardavam por longos anos. 
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Eu Fora responsável por todos estes males, pelo sangue, que ia derra
mar-se, e pelas vítimas, que infalivelmente seriam sacrificadas às paixões, e 
os interesses particulares: Resolvi-Me portanto, Tomei o partido que os Povos 
desejavam, e Mandei convocar a Assembléia do Brasil, a fim de cimentar a In
dependência Política deste Reino, sem romper contudo os vínculos, da Frater
nidade Portuguesa; harmonizando-se com decoro, e justiça todo o Reino-Uni
do de Portugal, Brasil, e Algarves, e conservando-se debaixo do mesmo Che
fe duas Famílias, separadas por imensos mares, que só podem viver reunidas 
pelos vínculos da igualdade de direitos, e recíprocos interesses 

BRASILEIROS! Para vós não é preciso recordar todos os males, a que es
táveis sujeitos, e que vos impeliram à Representação, que Me fez a Câmara, 
e Povo desta Cidade no a,c; :3 r!e Maio, que motivou o Meu Real Decreto de 
3 de Junho do corrente ano; mas c respeito, que Devemos ao Gênero Huma
no exige que Demos as razões do vc.ssa justiça, e do Meu Comportamento. A 
história dos feitos do Congresso de Lisboa a respeito do Brasil, é uma história 
de enfiadas injustiças, e sem razões, seus fins eram paralisar a prosperidade 
do Brasil, consumir toda a sua vitalidade, e reduzi-lo a tal inanição, e fraque
za, que tornasse infalível a sua ruína, e escravidão. Para que o Mundo se con
vença do que Digo, entremos na simples exposição dos seguintes fatos: 

Legislou o Congresso de Lisboa sobre o Brasil sem esperar pelos seus Re
presentantes, postergando assim a Soberania da maioridade da Nação; 

Negou-lhe uma Delegação do Poder Executivo, de que tanto precisava 
Para desenvolver todas as forças da sua Virilidade, vista a grande distância, 
q~e o separa de Portugal, deixando-o assim sem leis apropriadas ao seu 
clima, e circunstâncias locais, sem prontos recursos às suas necessidades; 

Recusou-lhe um centro de união, e de força para o dE'bilitar, incitando 
~reviamente as suas Províncias a despegarem-se daquele, que já dentro de si 
11 ~ham felizmente; Decretou-lhe Governos sem estabilidade, e sem nexo, com 
Ires centros de atividade diferentes, insubordinados, rivais, e contraditórios, 
destruindo assim a sua categoria de Reino, aluindo assim as bases da sua futu
ra grandeza, e prosperidade, e só deixando-lhe todos ns elementos da de
sordem, e da anarquia; 

Excluiu de fato os Brasileiros de todos os Empregos honoríficos, e en
~h_eu vossas Cidades de baionetas Européias, comandadas por Chefes foras
eJros, cruéis e imorais· 

t Recebeu com ent~siasmo, e prodigalizou louvores a todos esses mons
;os, que abriram chagas dolorosos nos vossos corações, ou prometeram não 

essar de as abrir· 
b Lançou mãos,roubadoras aos recursos aplicados ao Banco do Brasil, so
C~carregado de uma d!vida enorme Nacional, de que nunca se o,cu_pou ,o 
bl· ngresso, quando o credito deste Banco estava enlaçado com o cred1to pu-

Jco do Brasil, e com a sua prosperidade; 
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Negociava com as Nações estranhas a alienação de porções do vosso 
território para vos enfraquecer, e escravizar; 

Desarmava vossas Fortalezas, despia vossos Arsenais, deixava indefesos 
vossos Portos, chamando aos de Portugal toda a vossa Marinha; esgotava 
vossos Tesouros com saques repetidos para despesa de tropas, que vinham 
sem pedimento vosso, para verterem o vosso sangue, e destruir-vos, ao mes
mo tempo que vos proibia a illtrodução de armas, e munições estrangeiras, 
com que pudésseis armar vossos braços vingadores, e sustentar a vossa Liber
dade; 

Apresentou um projeto de relações comerciais, que, sob falsas aparên
cias de quimérica reciprocidade, e igualdade, monopolizava vossas rique
zas, fechava vossos portos aos Estrangeiros, e assim destruía a vossa Agricul
tura, e Indústria, e reduzia os Habitantes do Brasil outra vez ao estado de pu
pilos, e colonos; 

Tratou desde o princípio, e trata ainda com indigno aviltamento e des
prezo os Representantes do Brasil, quando têm a coragem de punir pelos 
seus direitos, e até (quem ousará dizê-lo!) vos ameaça com libertar a escra
vatura, e armar seus braços contra seus próprios Senhores. 

Para acabar finalmente esta longa narração de horrorosas injustiças, 
quando pela primeira vez ouviu aquele Congresso as expressões da vossa 
justa indignação, dobrou de escárnio, e, Ó BRASILEIROS, querendo descul
par seus atentados com a vossa própria vontade, e confiança. 

A Delegação do Poder Executivo, que o Congresso rejeitara por anti
constitucional, agora já uma Comissão do seio deste Congresso no-la ofere
ce, e com tal liberalidade, que, em vez de um centro do mesmo poder, de 
que só precisáveis, vos querem conceder dois, e mais. Que generosidade 
inaudita! Mas quem não vê que isto só tem por fim destruir a vossa força, e in
tegridade, armar Províncias contra Províncias, e Irmãos contra Irmãos? 

Acordemos pois, generosos habitantes deste vasto, e poderoso Império, 
está dado o grande passo da vossa Independência, e felicidade há tantos 
tempos preconizados pelos grandes políticos da Europa. Já sois um Povo 5o
berano; já entrastes na grande sociedade das nações independentes, a que 
tínheis todo o direito. A honra, e dignidade Nacional, os desejos de s~r ven
turosos, a voz da mesma natureza mandam que as Colônias deixem de ser 
Colônias, quando r::hegam à sua virilidade, e ainda que tratados como Colô
nias não o éreis realmente, e até por fim éreis um Reino. Demais; o mesmo 
direito que teve Portugal para destruir as suas instituições antigas, e constituir
se, com mais razão o tendes vós, que habitais um vasto e grandioso País, com 
uma povoação (bem que disseminada) já maior que a de Portugal, e que irá 
crescendo com a rapidez com que caem pelo espaço os corpos graves. Se 
Portugal vos negar esse direito, renuncia ele mesmo ao direito, que pode 
alegar para ser reconhecida a sua nova Constituição pelas Nações Es
trangeiras, as quais então poderiam alegar· motivos justos para se in-
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trometerem nos seus negócios domésticos, e para violarem os atributos da So
berania e Independência das Nações. 

Que vos resta, pois, BRASILEIROS? Resta-vos reunir-vos todos em interes
ses, em amor, em esperanças; fazer entrar a Augusta Assembléia do Brasil no 
exercício das suas funções, para que maneando o leme da razão, e prudên
cia, haja de evitar os escolhos, que nos mares das revoluções apresentam 
desgraçadamente França, Espanha, e o mesmo Portugal; para que marqn 
com mão segura e sábia a partilha dos Poderes, e firme o Código da vossa 
Legislação na sã Filosofia, e o aplique às vossas circunstâncias peculiares. 

Não o duvideis, BRASILEIROS; vossos Representantes ocupados não de 
vencer renitências; mas de marcar direitos, sustentarão os vossos, calçados 
aos pés, e desconhecidos há três séculos: consagrarão os verdadeiros princí
pios da Monarquia Representativa Brasileira, declararão Rei deste Belo País 
o Senhor D. João VI, Meu Augusto Pai, de cujo amor estais altamente possuí
dos; cortarão todas as cabeças à hidra da anarquia, e à do despotismo; im
porão a todos os Empregados e Funcionários Públicos a necessária responsa
bilidade; e a vontade legítima e justa da Nação nunca mais verá tolhido a to
do o instante o seu vôo majestoso. 

Firmes no princípio invariável de não sancionar abusos, de onde a cada 
posso germinam novos abusos, vossos Representantes espalharão a luz, e a 
nova ordem no caos tenebroso da Fazenda Pública, da Administração econô
mico, e das leis civis e criminais. Terão o valor de crer que idéias úteis e ne
cessárias ao bem da nossa espécie não são destinadas somente para ornar 
páginas de livros, e que a perfectibilidade, concedida ao homem pelo Ente 
Criador e Supremo deve não achar tropeço, e concorrer para a ordem so
cial, e felicidade das Nações. 

Dar-vos-ão um Código de Leis adequadas à natureza das vossas circuns
tâncias locais, da vossa povoação, interesses, e relações cuja execução será 
confiada a Juízes íntegros, que vos administrem justiça gratuita, e façam desa
parecer todas as trapaças do vosso foro, fundadas em antigas leis obscuras, 
ineptas, complicadas, e contraditórias. Eles vos darão um Código penal dita
do pela razão, e humanidade, em vez dessas leis sanguinosas e absurdas, de 
que até agora fostes vítimas cruentas. Tereis um sistema de impostos, queres
peite os suores da Agricultura, os trabalhos da Indústria, os perigos da Nave
gação, e a liberdade do Comércio: um sistema claro, e harmonioso, que faci
lite o emprego e circulação dos cabedais, e arranque as cem chaves misterio 
sas, que fechavam o escuro labirinto das finanças, que não deixavam ao cidr. 
dão lobrigar o rastro de emprego, que se dava às rendas da Nação. 

Valentes soldados, também vós tereis um Código Militar, que, formcnoc 
um Exército de Cidadãos disciplinados, reúna o valor, que defende a Pátria 
às virtudes cívicas, que a protegem e seguram. 

Cultores das letras, e ciências, quase sempre aborrecidos, ou despreze 
dos pelo despotismo, agora tereis a estrada aberta e desempeçada para c~-
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quirirdes glória e honra. Virtude, merecimento, vós vireis juntos ornar o San
tuário da Pátria, sem que a intriga vos feche as avenidas do Trono, que só es
tavam abertas à hipocrisia e à impostura. 

Cidadãos de todas as classes, mocidade Brasileira, vó~ tereis um Código 
de Instrução Pública Nacional, que fará germinar e vegetar viçosamente os 
talentos deste clima abençoado, e colocará a nossa Constituição debaixo da 
salvaguarda das gerações futuras, transmitindo a toda a Nação uma educa
ção liberal, que comunique aos seus membros a instrução necessária para 
promoverem a felicidade do grande todo Brasileiro. 

Encarai, habitantes do Brasil, encarai a perspectiva de Glória e de 
Grandeza, que se vos antolha, não vos assustem os atrasos da vossa situação 
atual; o fluxo da civilização começa a correr já impetuoso desde os desertos 
da Califórnia até ao estreito de Magalhães. Constituição e liberdade leai 
são fontes inesgotáveis de prodígios, e serão a ponte por onde o bom da ve
lha e convulsa Europa passará ao nosso continente. Não temais as Nações 
Estrangeiras: a Europa, que reconheceu a Independência dos Estados Unidos 
da América, e que ficou neutra na luta das Colônias Espanholas, não pode 
deixar de reconhecer a do Brasil, que, com tanta justiça e tantos meios e re
cursos, procura também entrar na grande Família das Nações. Nós nunca nos 
envolveremos nos seus negócios particulares; mas elas também não quererão 
perturbar a paz e comércio livre, que lhes oferecemos; garantidos por um 
Governo Representativo, que vamos estabelecer. 

Não se ouça pois entre vós outro grito que não seja UNIÃO DO AMA
ZONAS AO PRATA- não retumbe outro eco, que não seja - INDEPEN
DÊNCIA.- Formem todas as nossas Províncias o feixe misterioso, que ne
nhuma força pode quebrar. Desapareçam de uma vez antigas preocupações, 
substituindo o amor do bem geral ao de qualquer Província, ou de qualquer 
Cidade. Deixai, ó BRASILEIROS, que escuros blasfemadores soltem contra 
vós, contra Mim, e contra o nosso liberal Sistema injúrias, calúnias, e bal
dões: lembrai-vos que, se eles vOs louvassem- o Brasil estava perdido.
Deixai que digam que atentamos contra Portugal, contra a Mãe Pátria, contra 
os nossos benfeitores; nós, salvando os nossos direitos, punindo pela nossa 
justiça, e consolidando a nossa liberdade, queremos salvar a Portugal de 
uma nova classe de tiranos. 

Deixai que clamem que nos rebelamos contra o nosso Rei: Ele sabe que 
O amamos, como a um Rei Cidadão, e queremos salvá-lo do afrontoso esta
do de cativeiro, a que O reduziram; arrancando a máscara da hipocrisia a 
demagogos infames, e, marcando com verdadeiro liberalismo os justos limites 
dos poderes políticos. Deixai que vozeem, querendo persuadir ao Mundo 
que quebramos todos os laços de união com os nossos irmãos da Europa; 
não, nós queremos firmá-la em bases sólidas, sem a influência de um partido, 
que vilmente desprezou nossos direitos, e que, mostrando-se à cara des
coberta tirano, e dominador em tantos fatos, que já se não podem esconder, 
com desonra, e prejuízo nosso, enfraquece e destrói irremediavelmente 
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aquela forço moral, tão necessário em um Congresso, e que todo se apoio no 
opinião público e no justiça. 

Ilustres Bohionos, porção generoso, e malfadado do Brasil, o cujo solo 
se tem agarrado mais essas famintos e empestodos harpias, quanto Me punge 
o vosso destino! Quanto o não poder há mais tempo ir enxugar os vossos 
lágrimas e abrandar o vosso desesperação! Bohionos, o brio é o vosso diviso, 
expeli do vo~·.o seio esses monstros, que se sustentam do vosso sangue; não 
os temois, vosso paciência foz o forço. Eles já não são Portugueses, expeli
os, e vinde reunir-vos o Nós, que vos abrimos os braços. 

Valentes Mineiros, intrépidos Pernambucanos Defensores do Liberdade 
Brosílico, voai em socorro dos vossos vizinhos irmãos: não é o causo de uma 
Província, é o causo do Brasil, que se defende no primogênito de Cabral. 
Extingui esse viveiro de fardados Lobos, que ainda sustentam os sanguinários 
caprichos do partido faccioso. Recordoi-vos, Pernambucanos, dos fogueiras 
do Bonito, e das cenas do Recife. Poupai porém, e amai, como irmãos, a 
todos os Portugueses pacíficos, que respeitam nossos direitos e desejam a 
nossa e sua verdadeira felicidade. 

Habitantes do Ceará, do Maranhão, do riquíssimo Pará, Vós todos das 
belos e amenas Províncias do Norte, vinde exarar e assinar o ato do nossa 
Emancipação, para figurarmos (é tempo) diretamente na grande associação 
política. Brasileiros em geral! Amigos, reunamo-nos; Sou Vosso Compatriota, 
Sou Vosso Defensor; encaremos, como único prêmio de nossos suor8s, a 
honra, a glória, a prosperidade do Brasil. Marchando por esta estradc ver
Me-eis sempre à vossa frente, e no lugar do maior perigo. A Minha Felicida
de !convencei-vos) existe na vossa felicidade: é Minha Glória Reger um Povo 
brioso, e livre. Dai-me o exemplo das Vossas Virtudes, e de Vossa União. 
Serei Digno de vós. 

Palácio do Rio de Janeiro, em ]9 de Agosto de 1822. 

Príncipe Regente. 

-CLIB, 1822. Porte2°, p. 125e 131. 
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MANIFESTO DE 6 DE AGOSTO DE 1822 

Sobre as relações polítiças e comeróais com os governos e nações amigas. 

Desejando Eu, e os Povos, que Me reconhecem como Seu Príncipe Re
gent•:?. Conservar as relações políticas e comerciais com os Governos e No
ções Amigos deste Reino, e continuar a merecer-lhes a aprovação e estimo
C'JO. cJe que se fez credor o caráter Brasileiro; Cumpre-Me expor-lhe sucin
to, :11cs verdádeiramente a série dos fatos e motivos, que Me tem obrigado a 
or1uir o vontade geral do Brasil, que proclama à face do Universo a sua Inde
pendência política; e quer como Reino Irmão e como Nação grande e pode
roso, conservar ilesos e firmes seus imprescritíveis direitos, contra os quais 
Portugal sempre atentou, e agora mais que nunca, depois da decantada Re
generação política da Monarquia pelas Cortes de Lisboa. 

Quando por um acaso se apresentara pela vez primeira esta rica e vasta 
região Brasílica aos olhos do venturoso Cabral, logo a avareza e o proselitis
mo religioso, móveis dos descobrimentos e Colônias modernas, se apodera
ram dela por meio de conquista; e leis de sangue, ditadas por paixões e sór
didos interesses firmaram a tirania Portuguesa. O Indígena bravio, e o Colo
no Europeu foram obrigados a trilhar a mesma estrada da miséria e escravi
dão. Se cavavam o seio de seus montes paro deles extraírem o ouro, leis ab
surdas e :::. C; i:'.~O vieram logo esmorecê-los em seus trabalhos apenas en
cetados: ao mesmo tempo que o Estado Português com sôfrega ambição de
vorava os tesouros, que a benigna Natureza lhes ofertava, fazia também ver
gar as desgraçadas Minas sob o peso do mais odioso dos tributos, da Capita
ção. Queriam que os Brasileiros pagassem até o ar que respiravam, e a terra 
que pisavam. Se a indústria de alguns homens mais ativos tentava dar nova 
formo aos produtos do seu solo, poro com eles cobrir o nudez de seus filhos, 
leis tirónrcas o empeciom e castigavam esta nobres tentativas. Sempre quise
ram C< ~u:·=:peus conservar este rico País na mais dura e triste dependência 
da Mrc; '.>Jole porque julgavam ser-lhes necessário estancar, ou pelo menos 
empoorecer· o fonte perene de suas riquezas. Se a atividade de algum Colo
no oferecia o seus Concidadãos, de quando em quando, algum novo ramo 
de riqueza rural, naturalizando vegetais exóticos, úteis e preciosos, impostos 
onerosos vinham logo dar cabo de tão felizes começos. Se homens empreen
dedores ousavam mudar o curso de caudalosos ribeirões para arrancarem de 
seus álveos os diamantes, eram logo impedidos pelos agentes cruéis do mo
nopólio, e punidos por leis inexoráveis. Se o supérfluo de suas produções 
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convidava e reclamava a troca de outras produções estranhas, privado o Bra
sil do mercado geral das Nações, e por conseguinte da sua concorrência, 
que encareceria as compras e abarataria as vendas, nenhum -outro recurso 
lhe restava senão mandá-las aos portos da Metrópole, e estimular assim cada 
vez mais a sórdida cobiça e prepotência de seus tiranos. Se finalmente oBra
sileiro, a quem a próvida Natureza deu talentos não vulgares, anelava ins
truir-se nas Ciências e nas Artes para melhor conhecer os seus direitos ou sa
ber aproveitar as preciosidades naturais com que a Providência dotara o seu 
país, mister lhe era i-las mendigar a Portugal, que pouco as possuía, e de on
de muitns vezes lhe não era permitido regressar. 

Tal foi a sorte do Brasil por quase três séculos; tal a mesquinha política, 
que Portugal, sempre acanhado em suas vistas, sempre faminto e tirânico, ima
ginou para cimentar o seu domínio e manter o seu factício esplendor. Colo
nos e indígenas, conquistados e conquistadores, seus filhos e os filhos de seus 
filhos, tudo foi confundido, tudo ficou sujeito a um anátema geral. E porquan
to a ambição do poder, e a sede de ouro são sempre insaciáveis e sem freio, 
não se esqueceu Portugal de mandar continuamente Bachás desapiedados, 
magistrados corruptos, e enxames de agentes fiscais de toda a espécie, que 
no delírio de suas paixões e avareza despedaçavam os laços da moral assim 
pública, como doméstica, devoravam os mesquinhos restos dos suores e fadi
gas dos habitantes, e dilaceravam as entranhas do Brasil, que os sustentava e 
enriquecia, para que reduzidos à última desesperação seus povos, quais sub
missos Muçulmanos, fossem em romarias à nova Meca comprar com ricos 
dons e oferendas uma vida, bem que obscura e lânguida, ao menos mais su
portável e folgada. Se o Brasil resistiu a esta torrente de males, se medrou no 
meio de tão vil opressão, deveu-o a seus filhos fortes e animosos, que a Natu
reza tinha talhado para gigantes, deveu-o aos benefícios dessa boa mãe, 
que lhes dava forças sempre renascentes para zombarem dos obstáculos físi
cos e morais, que seus ingratos pais e irmãos opunham acintemente ao seu 
crescimento e prosperidade. 

Porém o Brasil, ainda que ulcerado com a lembrança de seus passados 
infortúnios, sendo naturalmente bom e honrado, não deixou de receber com 
inexplicável júbilo a Augusta Pessoa do Senhor D. João vi, e à toda a Real 
Família. Fez ainda mais: acolheu com braços hospedeiros a Nobreza e Povo 
que emigrara, acossados pela invasão do Déspota da Europa- Tomou con
tente sobre seus ombros o peso do Trono de Meu Augusto Pai- Conservou 
com esplendor o Diadema que Lhe cingia a Fronte.- Supriu com generosi
dade e profusão as despesas de uma nova Corte desregrada- e, o que 
mais é, em grandíssima distância, sem interesse algum seu particular, mas só 
pelos simples laços da fraternidade, contribuiu também para as despesas da 
guerra, que Portugal tão gloriosamente tentara contra os seus Invasores? E 
que ganhou o Brasil em paga de tantos sacrifícios? A continuação dos velhos 
abusos e o acréscimo de novos, introduzidos, parte pela imperícia e parte pe-
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la imoralidade e pelo crime. Tais desgraças clamavam altamente por uma 
pronta reforma de Governo, para o qual o habitavam o acréscimo de luzes, 
e os seus inauferíveis direitos, como homens que formavam a porção maior e 
mais rica da Nação Portuguesa favorecidos pela Natureza na sua posição 
geográfica e central no meio do Globo- nos seus vastos portos e ensea
rlas- e nas riquezas naturais do seu solo; porém sentimentos de lealdade 
excessiva e um extremado amor para com seus irmãos de Portugal embarga
ram seus queixumes, sopearam sua vontade, e fizeram ceder esta palma glo
riosa a seus pais e irmãos da Europa. 

Quando em Portugal se levantou o grito da Regeneração Política da Mo
narquia, confiados os Povos do Brasil na inviolabilidade dos seus direitos, e 
incapazes de julgar aqueles seus irmãos diferentes em sentimentos e genero
sidade, abandonaram a estes ingratos a defesa de seus mais sagrados interes
ses, e o cuidado da sua completa reconstituição; e na melhor fé do mundo 
adormeceram tranqüilos à borda do mais terrível precipício. Confiando tudo 
da sabedoria e justiça do Congresso Lisbonense, esperava o Brasil receber 
dele tudo o que lhe pertencia por direito. Quão longe estava então de presu
mir que este mesmo Congresso fosse capaz de tão vilmente atraiçoar suas es
peranças e interesses; interesses que estão estreitamente enlaçados com os 
gerais da Nação! 

Agora já conhece o Brasil o erro em que caíra; e se os Brasileiros não 
fossem dotados daquele generoso entusiasmo, que tantas vezes confunde 
fósforos passageiros com a verdadeira luz da razão, veriam desde o primeiro 
Manifesto que Portugal dirigira aos Povos da Europa, que um dos fins ocultos 
da sua apregoada Regeneração consistia em restabelecer astutamente o ve
lho sistema Colonial, sem o qual creu sempre Portugal, e ainda hoje o crê, 
qúe não pode existir rico e poderoso. Não previu o Brasil que seus De
putados, tendo de passar a um País estranho e arredado- tendo de lutar 
contra preocupações e caprichos inveterados da Metrópole-, faltos de to
do o apoio pronto de amigos e parentes, de certo haviam de cair na nulida
de em que ora o vemos; mas foi-lhe necessário passar pelas duras lições da 
experiência para reconhecer a ilusão das suas erradas esperanças. 

Mas merecem desculpa os Brasileiros, porque, almas cândidas e genero
sas muita dificuldade teriam de capacitar-se que a gabada Regeneração da 
Monarquia houvesse de começar pelo restabelecimento do odioso sistema 
Colonial. Era mui difícil, e quase incrível conciliar este plano absurdo e tirâni
co com as luzes e liberalismo que altamente apregoava o Congresso Portu
guês! ·E ainda mais incrível era, que houvesse homens tão atrevidos e insen
satos que ousassem, como depois Direi, atribuir à vontade e Ordens de Meu 
Augusto Pai El Rei o Senhor D. João VI, a quem o Brasil deveu a sua Catego
ria de Reino, querer derribar de u~ golpe o mais belo Padrão que o há de 
eternizar na História do Universo. E incrível por certo tão grande alucinação; 
porém falam os fatos, e contra a verdade manifesta não pode haver sofismas. 
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Enquanto Meu Augusto Pai não abandonou, arrostado por ocultas e pcí
fidas manobras, as praias do Janeiro para ir desgraçadamente habitar de no
vo as do velho Tejo, afetava o Congresso de Lisboa sentimentos de fraternal 
igualdade para com o Brasil, e princípios luminosos de recíproca justiça; de
clarando formalmente no art. 21 das Bases da Constituição, que a Lei fundo
mental, que se ia organizar e promulgar, só teria aplicação a este Reino se 
os Deputados dele, depois de reunidos, declarassem ser esta a vontade dos 
Povos que representavan1. Mas qual foi o espanto desses mesmos Povos quan
do viram, em contradição àquele artigo, e com desprezo de seus inalienó·;e'; 
direitos, uma fração do Congresso geral decidir dos seus mais caros inter'::>

ses! Quando viram legislar o partido dominante daquele Congresso in
completo o imperfeito, sobre objetos de transcendente importância, e pri
vativa competência do Brasil, sem a audiência sequer de dois terços dos seus 
Representantes! 

Esse partido dominador, que ainda hoje insulta sem pejo as luzes 8 probi
dade dos homens sensatos e probos que nas Cortes existem, tenta todos os 
meios infernais e tenebrosos da Política para continuar a enganar o crédulo 
Brasil com aparente fraternidade, que nunca morara em seus corações; e 
aproveita astutamente os desvarios da Junta Governativa da Bahia lque ocul
tamente promovera) paro despedaçar o sa~rado nó que ligava todas as Pro-
víncias do Brasil à Minha Legítima e Paternal Regência? Como ousou reconhe
cer o Congresso naquela Junta facciosa, legítimo autoridade para cortar os 
vínculos políticos da sua Província e apartar-se do centro do sistema a que 
estava ligada, e isto ainda depois do Juramento de Meu Augusto Pai à Consti
tuição prometida a toda Monarquia? Com que direito pois sancionou esse 
Congresso, cuja representação Nacional então só se limitava à de Portugal, 
atos tão ilegais, criminosos, e das mais funestas conseqüências para todo o 
Reino Unido? E quais foram as utilidades que daí vieram à Bahia? O vão e ri
dículo nome de Província de Portugal; e o pior é os males da guerra civil e da 
anarquia em que hoje se acha submergida por culpa do seu primeiro Gover
no, vendido aos Demagogos Lisbonenses, e de alguns outros homens deslum
brados com idéias anárquicas e republicanas. Porventura ser a Bahia Provín
cia do pobre e acanhado Reino de Portugal, quando assim pudesse conser
var-se, era mais do que ser uma das primeiras do vasto e grandioso Império 
do Brasil? Mas eram outras as vistas do Congresso. O Brasil não devic r>o•s 
ser Reino; devia descer do trono da sua categoria; despojar-se do :no'i 1G 

Real de Sua Majestade; depor a Coroa e o Cetro, e retroceder na Ordem 
Política do Universo, para receber novos ferros, e humilhar-se como escr-Jvo 
Perante Portugal. 

Não paremos aqui- examinemos a marcha progressiva do Congresso. 
Autorizam e estabelecem Governos Provinciais anárquicos, e indeper . .:i:::. ::s 
uns dos outros, mas sujeitos a Portugal. Rompem a responsabilidade ,. l~u .: . 
nia mútua entre os Poderes Civil, Militar e Financeiro, sem deixarem aos Po-
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vos outro recurso a seus moles inevitáveis senão através do vasto Oceono
recurso inútil e ludibrioso. Bem via o Congresso que despedaçava arquitetura 
majestoso do Império Brasileiro; que ia separar e pôr em contínua luta suas 
partes; aniquilar suas forças, e até converter as Províncias em outras tontos 
Repúblicas inimigas. Mas pouco lhe importavam as desgraças do Brasil; basta
va-lhe por então proveitos momentâneos; e nado se lhe dava de cortar a ár
vore pela raiz, com tonto que, à semelhança dos Selvagens da Luisiana, co
lhesse logo seus frutos, sequer uma vez somente. 

As representações e esforços do Junta Governotiva, e dos Deputados 
de Pernambuco para se verem livres dos baionetas Européias, às quais aque
la Província devia as tristes dissensões intestinos que a dilaceravam, foram 
baldadas. Então o Brasil começou a rasgar o denso véu que cobria seus 
olhos, e foi conhecendo o para que se destinavam essas T rapas; examinou as 
causas do mau acolhimento que recebiam as propostas dos poucos De
putados que já tinha em Portugal, e foi perdendo cada vez mais a esperança 
de melhoramento e reforma nas deliberações do Congresso; pois via que 
não valia o justiça de seus direitos nem as vozes e patriotismo de seus De
putados. 

Ainda não é tudo- Bem conheciam as Cortes de Lisboa que o Brasil es
tava esmagado pela imenso dívida do Tesouro ao seu Banco Nacional, e 
q'Je se este viesse a falir, de certo inumeráveis famílias ficariam arruinadas ou 
red'Jzidas a total indigência. Este objeto era da maior urgência; todavia nun
ca o crédito deste Banco lhe deveu a menor atenção; antes parece que se 
empenhavam com todo o esmero em dor-lhe o último golpe, tirando ao Brasil 
as sobras das rendas Provinciais, que deviam entrar no seu Tesouro Público e 
Central; e até esbulharam o Banco da administração dos Contatos que El Rei 
Meu Augusto Pai lhe havia Concedido, para amortização desta dívida sagra
da. 

Chegam enfim ao Brasil os fatais Decretos da Minha retirada para a Eu
ropa, e da extinção total dos Tribunais do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo 
que ficavam subsistindo os de Portugal. Desvaneceram-se então em um mo
mento todas as esperanças, até mesmo de conservar uma Delegação do Po
der Executivo, que fosse o centro comum de União e de forço entre todos os 
Províncias deste vastíssimo País, pois que sem este centro comum que dê regu
laridade e impulso a todos os movimentos do sua Máquina Social. debalde a 
natureza teria feito tudo o que dela profusamente dependia, para o rápido 
desenvolvimento dos suas forças e futura prosperidade. Um Governo forte e 
Constitucional era só quem podia desempeçor o cominho para o aumento do 
civilização e riqueza progressivo do Brasil; quem podia defendê-lo de seus 
inimigos externos e coibir as facções internos de homens ambiciosos e malva
dos, que ousassem atentar contra o Liberdade e propriedade individual, e 
contra o sossego e segurança público do Estado em geral, e de cada uma 
das s,_,as ProvÍPcias em particular. Sem este centro comum, torno a dizer, to-
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das as relações de amizade e comércio mútuo entre este Reino co~1 J :. : : Jr
tugal e Países Estrangeiros, teriam mil colisões e embates; e em vez c" ,~· 'JJ

mentar a nossa riqueza debaixo de um sistema sólido e adequado ds econo
mia pública, a veríamos pelo contrário entorpecer, definhar e acabcr raivez 
de todo. Sem este centro de força e de união, finalmente, não poJeriam os 
Brasileiros conservar as suas fronteiras e limites naturais, e perderiam, como 
agora maquina o Congresso, tudo o que ganharam à custa de tanto sangue e 
cabedais; e o que é pior, com menoscabo da honra e brio Nacional, e dos 
seus grandes e legítimos interesses políticos e comerciais. Mas felizmente 
para nós a justiça ultrajada e a sã política levantaram um brado universal, e fi
cou suspensa a execução de tão maléficos Decretos. 

Ressentiram-se de novo os Povos deste Reino, vendo o desprezo com 
que foram tratados os Cidadãos beneméritos do Brasil, pois na numerosa lista 
de Diplomáticos, Ministros de Estado, Conselheiros e Governadores milita
res, não apareceu o nome de um só Brasileiro. Os fins sinistros porque se no
mearam estes novos Bochas com o título doirado de Governadores d'Armas 
estão hoje manifestos: basta atender ao comportamento uniforme que hão ti
do em nossas Províncias opondo-se à dignidade e liberdade do Brasil- e 
basta ver a consideração com que as Cortes ouvem seus ofícios, e a ingerên
cia que tomam em matérias civis e políticas, muito alheias de qualquer mundo 
militar. A condescendência com que as Cortes receberam as felicitações da 
T rapa fratricida expulsa de Pernambuco; e há pouco as aprovações dadas 
Pelo partido dominante do Congresso aos revoltosos procedimentos do Ge
neral Avilez, que, para cúmulo de males e sofrimentos, até deu causa à pre
matura morte de Meu Querido Filho o Príncipe D. João; o poJco caso e es
cárnio com que foram ultimamente ouvidas as sanguinosas cenas da Bahia, 
Perpetradas pelo infame Madeira, a quem vão reforçar com novas Tropas, 
apesar dos protestos dos Deputados do Brasil; tudo isto evidencia, que de
Pais de subjugada a liberdade das Províncias, sufocados os gritos de suas jus
tas reclamações; denunciados como anticonstitucionais o patriotismo e honra 
dos Cidadãos, só pretendem esses desorganizadores estabelecer debaixo 
das palavras enganosas de união e :~Jternidade, um completo despotismo 
militar, com que esperar1 esmagar-nos. 

Nenhum Governo J::sto, nenh...:rna Na.:Cic civilizada deixará ::Je compre
~nde.r, que privado o E·:::si! d"? 1w 0 : -1er ~--:ecutivo- que exrir:tos :.:-s Tri

unars necessários-~ ·:·.r.;:Jdo ; :r:~ 2;:r:iigar a Portugal or:c1 és C-? delon
gas e perigos os c roças P, :; :u~;:çc. - '":c Cl:c,madss a Lisboc c~ ::Jcros dos r ~ -
endas das suas P:ovínc.;c" CFliC:L: 

que dorn i nado (jé t; c: r> i'~ c 

va ao Brc:sil s<~r r: , ,.J.~ • ...., )._\.,..!..; ........ ,..... 

cando outra vez r·. ,::_.zi· 
vo. Mas não,.);.·,.~:.; 
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nomeando comissões encarregadas de tratar dos Negócios Políticos e Mer
cantis deste Reino. Os pareceres destas Comissões correm pelo Universo e 
mostram terminantemente todo o maquiavelismo e hipGcrisia das Cortes de 
Lisboa, que só podem iludir a homens ignorantes, e dar novas armas aos inimi
gos solapados que vivem entre nós. Dizem agora esses falsos e maus Políticos 
que o Congresso deseja ser instruído dos votos do Brasil, e que sempre quis 
acertar em suas deliberações; se isto é verdade, por que ainda agora 
rejeitam as Cortes de Lisboa tudo quanto propõe os poucos Deputados que 
lá temos? 

Essa Comissão Especial encarregada dos Negócios Políticos deste Rei
no já lá tinha em seu poder as Representações de muitas dos nossas Provín
cias e Câmara, em que pediam a derrogação do Decreto sobre a organiza
ção dos Governos Províncias, e a Minha Conservação neste Reino como Prín
cipe Regente. Que fez porém a Comissão? A naaa disso atendeu, e apenas 
propôs a Minha Estada temporária no Rio de Janeiro sem entrar nas atribui
ções que Me deviam pertencer, como Delegorlo do Poder Executivo. Recla
mavam os Povos um centro único daquele Poder para se evitar a desmembra
ção do Brasil em partes isoladas e rivais. Que fez a Comissão? Foi tão ma
quiavélico que propôs se concedesse ao Brasil dous ou mais centros, e até 
que se correspondessem diretamente com Portugal as Províncias que assim o 
desejassem. 

Muitas e muitas vezes levantaram seus brados o favor do Brasil os nossos 
Deputados; mas suas vozes expiraram sufocados pelos insultos do gentalha 
assalariada das galerias. A todos as suas reclamações responderam sempre 
que eram ou contra os artigos já decretados da Constituição ou contra o Re
gulamento interior das Cortes ou que não podiam derrogar o que já estava 
decidido, ou finalmente respondiam orgulhosos- aqui não há Deputados 
de Províncias, todos são Deputados da t:!_ação, e só deve valer a pluralida
de- falso e inaudito princípio de Direito Público, porém muito útil aos domi
nadores, porque, escudados pela maioria dos votos Europeus, tornavam nu
los os dos Brasileiros, podendo assim escravizar o Brasil a seus sabor. Foi pre
sente ao Congresso a Corta que Me dirigiu o Governo de S. Paulo, e logo 
depois o voto unânime da Deputação, que Me foi enviado pelo Governo, 
Câmara, e Clero do suo Capital. Tudo foi baldado. A Junta daquele Gover
no foi insultada, taxada de rebelde e digna de ser criminalmente processada. 
Enfim, pelo órgão do Imprensa livre os Escritores Brasileiros manifestaram ao 
Mundo os injustiças e erros do Congresso; e em paga da sua lealdade e pa
triotismo foram invetivados de venais, e só inspirados pelo gênio do mal, no 
maquiavélico Parecer da Comissão. 

À vista de tudo isto, já não é mais possível que o Brasil lance um véu de 
eterno esquecimento sobre tontos insultos e atrocidades; nem é igualmente 
possível que ele possa jamais ter confiança nas contas de Lisboa vendo-se a 
cada passo ludibriado, já dilacerado por uma guerra civil começada por es-
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sa iníqua gente, e até ameaçado com as cenas horrorosas de Haiti, que nos
sos fur1osos inim1gos muito desejam reviver. 

Porventura não é também um começo real de hostilidades p-roibir aquele 
Governo que as Nações Estrangeiras, com quem livremente comerciávamos, 
nos Importem petrechos militares e navais? Deveremos igualmente sofrer que 
Portugal ofereça ceder à França uma parte da Província do Pará, se aquela 
Potência lhe quiser subministrar Tropas e Navios com que possa melhor alge
mar nossos pulsos e sufocar nossa justiça? Poderão esquecer-se os briosos 
Brasileiros de que iguais propostas, e para o mesmo fim, foram feitas à Ingla

terra, com oferecimento de se perpetuar o Tratado de Comércio de 1810, e 
ainda com maiores vantagens? A quanto chega a má vontade e impolítica 
dessas Cortes! 

Demais, o Congresso de Lisboa, não poupando a menor tentativa de 
opnmir-nos e escravizar-nos, tem espalhado uma Corte de Emissários ocultos, 
que empregam todos os recursos da astúcia e da perfídia para de
sorientarem o espírito público, 12ertubarem a boa ordem e fomentarem a 
desunião e anarquia no Brasil. Certificados do justo rancor que têm estes 
Povos ao Depostismo, não cessam estes pérfidos Emissários, para per
verterem a opinião pública, de envenenar as ações mais justas e puras de 
Meu Governo, ousando temerariamente imputar-Me desejos de separar in
teiramente o Brasil de Portugal, e de reviver a antiga arbitrariedade. 
Debalde tentam porém desunir os habitantes deste Reino; os honrados 
Europeus nossos Conterrâneos não serão ingratos ao país que os adotou por 
filhos, e os tem honrado e enriquecido. 

Ainda não contentes os facciosos das Cortes com toda esta Série de 
Perfídias e atrocidades, ousam insinuar que grande parte destas medidas de
sastrosas são emanações do Poder Executivo; como se o Caráter d'EI Rei, do 
Benfeitor do Brasil, fosse capaz de tão maquiavélica perfídia- como se o 
Brasil e o Munrlr::- ::-:tei, u nüu conhecessem que o Senhor D. João VI, Meu Au
gusto Pai, está realmente Prisioneiro de Estado, debaixo de completa coação 
e sem vontade livre, como a deveria ter um verdadeiro Monarca que gozasse 
daquelas atribuições, que qualquer legítima Constituição, por mais estreita e 
suspeitosa que seja, lhe não deve denegar: sabe toda a Europa, e o Mundo 
inteiro, que dos Seus Ministros, uns se acham nas mesmas circunstâncias, e 
outros são criaturas e partidistas da facção dominadora. 

Sem dúvida as provocações e injustiças do Congresso para com o Brasil 
são filhas de partidos contrários entre si, mas ligados contra nós: quer< m u::s 
forçar o Brasil a se separar de Portugal, para melhor darem ali garrote ao 
sistema Constitucional; outros querem o mesmo, porque deseja.m cn:r-se c1 
Espanha: por isso não admira em Portugal escrever-se e assoc!h8r-se des
caradamente que aquele Reino utiliza com a perda do Brasil. 

Cegas pois de orgulho, ou arrastadas pela vingança e egoísn:c, decici
ram as Cortes com dous rasgos de pena uma questão da maior 1mp~rtàncic 
Para a Grande Família lusitana, estabelecendo, sem consultar a vontade ge-
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rol dos Portugueses de ambos os Hemisférios, o assento do Monarquia em 
Portugal, como se essa mínima porte do território Português, e a sua povoa
ção estacionária e acanhada devesse ser o centro político e comercial da 
Nação inteira. Com efeito, se convém a Estados espalhados, mas reunidos 
debaixo de um só Chefe, que o princípio vital de seus movimentos e energia 
exista no parte mais central e poderosa da grande Máquina Social, poro que 
o impulso se comunique a toda a periferia com a maior presteza e vigor, de 
certo o Brasil tinha o incontrastável direito de ter dentro de si o assento do 
Poder Executivo. Com efeito, este rico e vasto País, cujas alongadas Costas 
se estendem desde dois graus além do Equador até o Rio da Prata, e são ba
nhados pelo Atlântico, fico quase no centro do Globo à borda do grande 
Canal por onde se foz o Comércio das Nações, que é o liame que une as 
quatro portes do Mundo. À esquerda tem o Brasil a Europa e a parte mais 
consicJercivel do América, em frente a' Africa, à direita o resto da América e a 
Asio, com o imenso arquipélago da Austrália, e nas Costas o Mar Pacífico ou 
o Máximo Oceano, com o Estreito de Magalhães, e o Cabo Horn quase à 
porto. 

Quem ignora igualmente que é quase impossível dar nova força e ener
gia a Povos envelhecidos e defecados? Quem ignora hoje que os belos dias 
de Portugal estão passados, e que só do Brasil pode esta pequena porção 
do Monarquia esperar seguro arrimo e novas forças para adquirir outra vez 
a sua virilidade antiga! Mas de certo não poderá o Brasil prestar-lhe estes so
corros de o lca nça rem esses insensatos de cepa r-1 h e as forças, desuni -los e 
arruiná-lo. 

Em tamanho e tão sistemática série de desatinos e atrocidades, qual de
veria ser o comportamento do Brasil? Deveria supor acaso as Cortes de Lis
boa ignorantes de nossos direitos e conveniências? Não por certo: porque 
ali há homens, ainda mesmo dentre os facciosos, bem que malvados, não de 
todo ignorantes. Deveria o Brasil sofrer e contentar-se somente com pedir hu
mildemente o remédio de seus males a corações desapiedados e egoístas? 
Não vê ele que mudados os Déspotas, continua o Despotismo? Tal comporta
mento, além de inepto e desonroso, precipitaria o Brasil em um pélago inson
dável de desgraças; e perdido o Brasil está perdida a Monarquia. 

Colocado pela Providência no meio deste vastíssimo e abençoado País, 
como Herdeiro, e Legítimo Delegado d'EI Rei Meu Augusto Pai, é a primeira 
dos Minhas obrigações, não só zelar o bem dos Povos Brasileiros, mos igual
mente os de toda a Nação, que um dia devo Governar. Para cumprir estes 
Deveres Sagrados, Anuí aos votos das Províncias que Me pediram não as 
abandonasse: e Desejando acertar em todas as Minhas Resoluções, Consultei 
o opinião pública dos Meus Súditos, e Fiz Nomear e Convocar Procuradores 
Gerais de todos as Províncias para Me aconselharem nos negócios de Esta
elo e do suo comum utilidade. Depois para lhes dar uma nova prova da Minha 
s1nceridode e Amor, Aceitei o título e encargos de Defensor Perpétuo deste 
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Reino, que os Povos Me conferiram. E finalmente vendo a urgência dos acon
tecimentos, e ouvindo os votos gerais do Brasil que q11P.rio ser sal\'0, Mc::~:jci 
Cor.·•oca1 urnu Assembiéia Constituinte e Legislativa que trabalhasse a bem 
da sua sólida felicidade. Assim requeriam os Povos, que consideram o Meu 
Augusto Pai e Rei privado da Sua Liberdade e sujeito aos caprichos desse 
bando de facciosos que domina nas Cortes de Lisboa, dos quais seria obsur· 
do esperar medidas justas e úteis aos destinos do Brasil, e ao verdadeiro ben: 
de todo o Noção Portuguesa. 

Eu seria ingrato aos Brasileiros- seria perjuro às Minhas Promessas-

A
e indigno do Nome de- Príncipe Real do Reino Unido de Portugal, Brasil, e 

lgorve - se Obrasse de outro modo. Mas Protesto ao mesmo tempo pe-

rante Deus e à face de todas as Noções Amigos e Aliados que não Desejo 
cortar os laços de união e fraternidade, que devem fazer de todo a Noção 
Portuguesa um só Todo Político bem organizado. Protesto igualmente que sol
va a dívida e justa reunião de todas as partes da Monarquia debaixo de um 
só Rei, como Chefe Supremo do Poder Executivo de todo o Nação, Hei de 
defender os legítimos direitos e a Constituição futura do Brasil, que Espero 
seja boa e prudente, com todas as Minhas Forças, e à custa do Meu próprio 
sangue, se assim for necessário. 

Tenho exposto com sinceridade e concisão aos Governos e Noções, o 
quem Me dirijo neste Manifesto, as causas da final resolução dos Povos deste 
Reino. Se El Rei o Senhor D. João VI, Meu Augusto Pai, estivesse ainda no 
seio do Brasil, gozando de Sua Liberdade e legítima Au1oridode, de certo Se 
Comprazeria com os votos deste Povo leal e generoso; e o Imortal Fundador 
deste Reino, que já em Fevereiro de 1821 chamara ao Rio de Janeiro Cortes 
Brasileiros não Poderio deixar neste momento de Convocá-los do mesmo mo
do que Eu ,agora Fiz. Mas achando-se o nosso Rei Prisioneiro e Cativo, a Mim 
Me compete salvá-lo do afrontoso estado a que O reduziram os facciosos 
de Lisboa. A Mim pertence, como Seu Delegado e Herdeiro, salvar não só 
ao Brasil, mas com ele todo a Nação Portuguesa. 

A Minha firme Resolução, e a dos Povos que Governo, estão legitimo
mente promulgadas. Espero pois que os homens sábios e imparciais de todo o 
Mundo, e que os Governos e Nações Amigas do Brasil hajam de fazer justiça 
a tão justos e nobres sentimentos. Eu os Convido a continuarem com o Reino 
do Brasil as mesmas relações de mútuo interesse e amizade. Estarei pronto a 
receber os seus Ministros e Aqentes Diplomáticos, e a enviar-lhes os Meus, 
enquanto durar o cativeiro d'EI Rei Meu Augusto Pai. Os portos do Brasil 
continuarão a estar abertos a todas as Nações pacíficas e amigos paro o 
comércio lícito que as Leis não proíbem: o~ Colonos Europeus que paro aqui 
emigrarem poderão contar com a mais justa proteçlão neste País rico e 
hospitaleiro. Os Sábios, os Artistas, os Capitalistas, e os Empreendedores 
encontrarão também amizade e acolhimento. E como o Brasil sabe respeitar 
os direitos dos outros Povos e Governos Legítimos, espera igualmente por 
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,,,~a retribuição, que seus inalienáveis direitos sejam também por eles 
:.speitados e reconhecidos, para se não ver, em caso contrário, na dura 

,,ecessidade de obrar contra os desejos do seu generoso coração. 

Palácio do Rio de Janeiro, 6rde Agosto de 1822. 

Príncipe Regente. 



FALA 





FALA DE 1 O DE NOVEMBRO DE 1 822 

Faz entrega das Bandeiras Nacionais às Forças da Guarnição da Corte. 

SOLDADOS DE TODO O EXÉRCITO DO IMPÉRIO. 

É hoje um dos grandes dias que o Brasil tem tido: é hoje o dia, em que o 
vosso Imperador, vosso Defensor Perpétuo e Generalíssimo deste Império, 
vos vem mimosear entregando-vos em vossas mãos aquelas Bandeiras, que 
em breve vão tremular entre nós, caracterizando a nossa Independência 
Monárquico-Constitucional, que, apesar de todos os revezes, será sempre 
triunfante. 

Loqo que os Exércitos perdem os estímulos de honra, e a obediência, 
que devem ter ao Poder Executivo, a ordem e a paz de repente é 
substituída pela anarquia; mas quando eles são, como este, que Tenho a 
glória de Comandar em Chefe, cuja divisa é valor, respeito, e obediência 
aos seus Superiores, os Cidadãos pacíficos contam com a sua segurança 
individual, e de propriedade, e os perversos retiram-se da Sociedade, 
sucumbem, ou convertem-se. 

Quand? a Pátria precisa ser defendida, e o Exército tem por divisa -
INDEPENDENCIA OU MORTE- a Pátria descansa tranqüila, e os inimigos 
assustam-se, são vencidos, e a glória da Nação redobra o brilho. 

Soldados, não vos recomendo valor, porque vós o tendes, mas sim vos 
Asseguro, que podeis contar sempre com o vosso Generalíssimo, nas 
ocasiões mais arriscadas, em que Ele sem amor à vida, e só à Pátria vos 
conduzirá ao campo da honra, onde, ou todos morreremos, ou a causa há de 
ser vingado: Soldados, qual será o nosso prazer, e os das nossas famílias 
quando ao seio delas voltarmos cobertos de louros, nos vermos rodeados da 
cara esposa, e de nossos filhos, e lhes dissermos. - AQUI ME TENDES, 
QUEM DEFENDE O BRASIL NÃO MORRE, OS NOSSOS DIREITOS SÃO 
SAGRADOS, E POR ISSO O DEUS DOS EXÉRCITOS SEMPRE NOS HÁ DE 
FACILITAR AS VITÓRIAS. - Com estas Bandeiras em frente do Campo da 
honra destruiremos os nossos inimigos, e no m_aior calor dos combates gritare
mos constantemente- VIVA A INDEPENDENCIA CONSTITUCIONAl DO 
BRASIL! VIVA! VIVA! 

Imperador. 

-307-



ALVARÁS 

-308-



ALVARA DE 18 DE NOVEMBRO DE 1822 

Declaro com direito à mercê do Hábito de S. Bento de Aviz os Majores de 
Milícias que contarem 20 anos de serviço no 7 ° e 2" Linho. 

Eu o Imperador Constitucional, e Defensor Perpétuo do Império do Bra
sil: Faço saber aos que este Alvará virem: que sendo-Me presente em Consul
ta da Mesa do Desembargo do Paço, sobre o requerimento de diversos Ma
jores de Milícias, que suposto a Lei de 16 de Dezembro de 1790, quando con
cedeu o Hábito da Ordem de S. Bento de Aviz aos Capitães e Oficiais de 
Tropa de Linha acima daquele Posto, que tivessem nela servido por mais de 
20 anos, não compreendesse por termos expressos os Oficiais de Milícias, 
nem ainda os seu Majores; se deviam contudo entender implicitamente com
preendidos os mesmos Majores; por quanto não podendo estes ser providos 
em tais Postos sem serem atualmente Capitães, Ajudantes, ou Tenentes, há
veis de Tropa de Linha, como se determina em Lei da sua regulação, citada 
no Regulamento das Milícias de 1808, tit. 7°, 2°; era manifesto, que eles são 
realmente Oficiais de Tropas de Linha entretenidos no exercício, e serviço 
das Milícias; de maneira que podem regressar naqueles mesmos Postos de 
Majores para os Regimentos de Linha, depois de terem servido nas Milícias 
por espaço de quatro anos, os que passaram de Capitães, e por espaço de 
seis anos os que passaram de Ajudantes, ou Tenentes, como no sobredito § 
2? se declara, e isto em atenção a que se deve principalmente à disciplina 
dos Corpos de Milícias ao préstimo, inteligência, e atividade destes Oficiais: 
Tendo Consideração ao expendido, e aos mais que Me foi presente na men
cionada Consulta, em que foi ouvido o Desembargador Procurador da Co
roa, Soberania, e Fazenda Nacional, e com o Parecer da qual Me Confor
mei por Minha Imediata Resolução de 25 de Junho do corrente ano: Hei por 
bem, a fim de firmar uma regra certa a favor dos Majores de Milícias em ge
ral, Declarar, que os mesmos Majores se devem considerar compreendidos 
entre os Oficiais de Tropa de Linha na disposição da citada Lei de 16 de de
zembro de 1790 para serem deferidos com a mercê do Hábito da Ordem de 
S. Bento de Aviz, tendo 20 anos de serviço cumulativamente em uma e outra 
Tropa. 

Pelo que, Mando à Mesa do Desembargo do Paço e da Consciência e 
Ordens, Presidente do Tesouro Público, Conselho da Fazenda Nacional, Re
gedor da Casa da Suplicação, a todos os Tribunais, Ministro da Justiça, e 
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quaisquer outras pessoas, a quem o conhecimento deste Alvará pertencer, o 
cumpram, e guardem, e façam cumprir e guardar, como nele se contém. E va
lerá como Carta passada pela Chancelaria, posto que por ela não há de pas
sar, e o seu efeito haja de durar mais de um ano sem embargo da Ordenação 
em contrário. 

Dado no Rio de Janeiro, a 18 de Novembro de 1822. 

Imperador com rubrica. 
José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Alvará, por que Vossa Majestade Imperial Há por bem Declarar, que na 
disposição da Lei de 16 de dezembro de 1790, se devem entender compreen
didos entre os Oficiais de Tropa de Linha os Majores de Milícias para serem 
deferidos com a mercê do Hábito da Ordem de S. Bento de Aviz, contando 
20 anos de serviço cumulativamente em uma, e outra tropa, como acima se 

'" xpressa. 
Para Vossa Majestade Imperial Ver. 
Joaquim José da Silveira, o fez. José Caetano de Andrade Pinto o fezes

::~ever. 
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ALVARA DE 18 DE DEZEMBRO DE 1822 

Manda que os Oficiais de Milícias sirvam os cargos de Governança, quan
do para eles forem eleitos. 

Eu o Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Império do Brasil. 
Faço saber aos que este Alvará virem: que sendo-me presente em Consulto 
da Mesa do Desembargo do Paço a representação do Ouvidor da Comarca 
do Rio de Janeiro, em que pedia providências sobre o inconveniente que en
contrara para a eleição das pessoas, que devem servir na Governança da Vi
la de São José d'EI Rei, em razão de se escusarem as mais capazes com o pri
vilégio de Milicianos; vindo por isso a recair a dita eleição em sujeitos inep
tos, e pouco dignos, com gravíssimo prejuízo do bem público: f' v1sto a infor
mação, que a este respeito deu o Governador das Armas desta Corte e Pro
víncia, e o mais, que Me foi presente na mencionado Consulta, em que foi 
ouvido o Desembargador Procurador da Coroa, Soberania e Fazendo Na
cional, e com o parecer da qual Me Conformei, por Minha Imediata Resolu
ção de 16 de outubro do corrente ano: Hei por bem, fazendo extensiva o dis
posição do Alvará de 26 de abril de 1819, porque foi criado a novo Vila de 
São João da Cachoeira da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, 
para o caso de que se trata, e outros ocorrentes, como providência interino, 
? bem da boa e pronta administração da justiça e serviço público, até que, 
Instalada a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa, se delibere com co
nhecimento de causa a este e outros respeitos; determinar, que no c.Jso de 
nào haver na referida Vila de São José d'EI Rei, e quaisquer outros, que esti
verem nas mesmas circunstâncias, o necessáno número de pessoas capazes 
de servir os cargos da Governança, por serem os que ali têm alguma conside
ração, ou por suas qualidades pessoais, ou por seus bens, pela maior parte 
Oficiais Milicianos; sejam estes, não obstante os seus privilégios, obrigados o 
servir os cargos da Governança das sobreditas Vilas, quando para eles fo
rem eleitos; excetuando unicamente os casos, em que por ocasião de guerra 
declarada estiverem empregados no exercício dos seus Postos; ficando aliás 
os seus privilégios em tudo o mais no seu inteiro vigor: porquanto não devem 
aqueles cargos ser exercidos, por pessoas ignorantes, e pouco dignas, nem 
POde em tais circunstâncias ser aplicável a providência dada na Ordenação 

do Liv. 1<?, Tit. 67, § 9<?, e na Extravagante de 12 de novembro de 1611. § 4? 
Pelo que, Mando à Mesa do Desembargo do Poço e do Consciência e 
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Ordens, Presidente do Tesouro Público, Regedor das Justiç~s. Conselho da 
Fazenda Nacional, e mais Tribunais, Governador das Armas desta Corte e 
Província, e os das demais deste Império, Ministros de Justiça, e quaisquer 
outras pessoas a quem o conhecimento deste Alvará pertencer, o cumpram e 
guardem, e façam cumprir e guardar como nele se contém, sem dúvida ou 
embargo algum. E valerá como Carta passada pela Chanc.Jiaria, posto que 
por ela não há de passar, e o seu efeito haja de durar ,mais de um ano, não 
obstante a Ordenação em contrário. 

Dado no Rio de Janeiro, aos 18 de dezembro de 1822, 1" da Indepen
dência e do Império. 

Imperador com guarda. 
José Bonifácio de Andrada e Silva. 



AVISOS 

COMO 

MINISTRO DO IMP~RIO 

1822- 1823 





1822 





Para a Junta Oketória da Oficina Nacional. 

Desejando Sua Alteza Real o Príncipe Regente que se façam publicar 
por meio da Imprensa, os sentimentos de verdadeiro patriotismo e fidelidade 
que os Naturais de Pernambuco residentes nesta Cidade acabam de ma
nifestar na Sua Real Presença por meio da Memória inclusa. Manda o 
Mesmo Augusto Senhor que na Oficina Nacional se imprima a referida 
Memória em demonstração de quanto lhe foram agradáveis tão dignos e 
puros sentimentos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de janeiro de I 822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--Ar. N - IJJ'- 179 · l". 19- fi. 11271 _ rt(l 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Desembargador Intendente Geral da Polícia, 
Interino, pondo toda a atividade e energia neste importante ramo de serviço 
público, cuide seriamente em descobrir os perturbadores do sossego público, 
partidistas da anarquia, e que pregam a desobediência ao Mesmo Augusto 
Senhor, e que uma vez certificado das suas maquinações e crimes, os faça 
logo logo despejar desta Corte para os lugares que escolherem, ou que 
fo;em convenientes, tudo debaixo da sua maior responsabilidade. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N .. IJJ'. 179 .[9. 19. fi. 11271. ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

. Constando que José Joaquim Nunes de Abreu caixeiro de uma loja de 
ltvros da Rua da Alfândega fronteira à casa do Negociante Antônio Ferreira 
d? Rocha, fora anteontem à casa de Manoel Joaquim da Silva Porto, e pe
dtndo-lhe a ordem do dia expedida pelo Tenente General Avillez, porque o 
mesmo porto a não tinha, e sim a Proclamação dingida por Sua Alteza Real 
a:'s h~bitantes do Brasil que lha ofereceu ele recebendo-a, depois de a ler, 
nao so passará a dizer contra ela muitos improprérios, como a dilacerá-la, e 
a pisá-la aos pés, deixando o papel incluso com seu nome assinado. E por
que semelhantes atentados jamais devem ficar impunes. Manda Sua Alteza 
Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, 
~ue o Intendente Geral da Polícia, Interino, fazendo proceder as mais exatas 
Indagações, achando verdadeiro o fato exposto, faça imediatamente 
prender ao referido José Joaquim Nunes, para ser processado e punido com 
a maior severidade das leis. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--Ar.N .. IJJ -179.[" 19-r1.1127v.el281 I[(; 
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Para o Tesouro Público. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, remeter ao Ministro e Secretário de Estado dos Ne
gócios da Fazenda o Ofício incluso do Governador Militar das Vilas da Ilha 
Grande e Parati que representa a grande utilidade que resulta, a beni da
queles Povos, do estabelecimento de um correio, que à semelhança dos das 
províncias interiores. deverá partir desta Capital três vêzes cada mês; para 
que por aquela Repartição se dêem as providências necessárias para o 
pronto estabelecimento do correio de que se trata. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

A c ~J. -IJJ 179- l". 19- fi. 1133" 133v.l- i[ (I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Constando à Sua Alteza Real o Príncipe Regente, que certo Cerigueiro 
do apelido "Rosa" morador na rua Ouvidor, anda a declamar, e a pertubar o 
fossego público, defendendo e apoiando os procedimentos irregulares e 
altos de toda a subordinação da Divisão Portuguesa Auxiliadora, que se 

acha na banda d'além: Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Reino, que o Intendente Geral da Polícia Interino, 
fazendo ir a sua presença o referido Cerigueiro, o repreenda severamente, 
como merece, por uma conduta tão crimmosa, obrigando-o assinar termo de 
se abster, debaixo da pena de ser expulso deste Reino do Brasil, e punido 
com o rigor das Leis. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar. N. -IJJ'- 179 -l9. 19- fi. 11361- ll.C.I 
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Para Pedro Machado de Miranda Malheiros. 

Constando à Sua Alteza Real o Príncipe Regente que os oficiais da 
Divisão Portuguesa Auxiliadora, que se acha na banda d'além, tem pro
curado aliciar os Colonos Suíços para os trazerem ao seu partido, afim de 
continuarem, talvez, no seus atentados e criminosos procedimentos. Manda o 
Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, 
que o Desembargador do Paço Pedro Machado de Miranda Molheiras, 
debaixo do maior segredo e com a necessária circunspeção, passe a fazer 
as mais exatas indagações sobre este objeto, e dê imediatamente conta do 
que descobrir, pela mesma Secretaria de Estado; Esperando Sua Alteza Real 
que o referido Desembargador do Paço, no pronto desempenho desta co
missão, porá a maior atividade, e dará toda prova de seu zelo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar. N. -IJJ'- 179- [0
. 19- fi. 11371. ll.C.l 
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Para o Ministro e Secretário d'Estado dos Negócios da Guerra. 

Tendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente encarregado a Gonçalo 
~o.m~s de Melo aprontar tudo quanto fôr preciso para o transporte da 
Divisao Portuguesa Auxiliadora que deve partir para Lisboa quanto antes. 
Ma.nda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, comunicar o re
fendo ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra a fim de 
fazer expedir imediatamente as precisas ordens para serem dadas ao mesmo 
Gonçalo Gomes as necessárias Relações do exato número de Praças de 
toda a Divisão, para a vista deles poder ele aprontar as competentes rações. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-Ar. N.- IJJ'- 179- [ 0 19- fi. 1138 e 138v.l- ll.CI 
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Para Gonçalo Gomes de Melo. 

Desejando Sua Alteza Real o Príncipe Regente que regresse com a 
maior brevidade para Portugal à Divisão Protuguesa Auxiliadora, que se 
acha na banda d'além, e tendo para esse fim ordenado pela Repartição da 
Marinha, que se aprontem os vasos para isso precisos. Manda, pela Se
cretaria de Estado dos Negócios do Reino, encarregar a Gonçalo Gomes de 
Melo da prontificação de todos os mantimentos, e mais objetos necessários 
para o transporte da referida Divisão, regulando-se para isso, pelas relações 
que lhe serão dadas pela Repartição da Guerra, devendo de tudo apre
sentar as suas respectivas contas no Tesouro Público, por onde deverá ser 
embolsado. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

!Ir N. IJJ' 179. L" 19. fi. 1138v.l. ll.C.I 
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Para o Ministro e Secretário dos Negócios da Guerra. 

Constando que a Divisão Auxiliadora, que se acha na banda d'além. tem 
mandado espias até Cabo Frio. Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, 
pela Secretaria de Estado dos Negóc;os do Reino, que o Ministro e Se
cretário de Estado dos Negócios da Guerra passe imediatamente as precisas 
ordens ao Coronel Fernando Carneiro leão para fazer patrulh 1r as estradas 
ou'=', pelo i~terior do país, e pe:c praia vão do sítio da Praia Grande até a 
Ponta Negra, e outrossim ordene ao Comandante da Cidcde de Cabo Frio 
~ue igualmente faça patrulhar as mesmas estradas daquela Cidade até a 
?~ta Negra, fazendo um e outro conduzir a esta Corte todo e qualquer in

drvrduo suspeito, e desconhecido que nas referidas estradas fôr encontrado. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--Ar. N. ·IJJ' · 179 · l0 . 19. fi. 11641. ll.C.I 
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Para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha. 

Constando que no semana passado se mondou do Divisão Portuguesa 
Auxiliodoro, um Ofício ou Prego poro os tropas de Portugal, que se diz virem 
poro esta Cidade, em uma canoa que foi até o altura de Cabo Frio, e que 
presume ser do Volongo; Querendo Suo Alteza Real o Príncipe Regente pre
venir qualquer conseqüência que disso se posso seguir. Mondo pela Se
cretaria de Estado dos Negócios do Reino, comunicar o referido ao Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios do Marinha para que dando os mais 
enérgicas providências, se não repitam para o futuro semelhantes pro
cedimentos, inteiramente contrários ao bom regime do Porto, e os cautelas 
que de necessidade devem haver na saída de toda e qualquer embarcação. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N .. 179. L0
. 19. fi. 1164v.l. ll.C.I 
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Para a Junta Diretório da Tipografia Nacional. 

Constando à Sua Alteza Real o Príncipe Regente que na Tipografia 
Nacional por falta de devida vigilância e regular administração se retardam 
escritos, que aliás deveriam ter preferência por seus objetos, como sucedeu 
0 pouco com os que fêz imprimir a Câmara desta Cidade, relativos aos acon
tecimentos do dia 9 do corrente, publicando-se ao mesmo tempo com ex
trema aceleração outros que por sua matéria e estilo bem podiam ser mais 
demorados sem prejuízo do Público, e não podendo consentir o Mesmo 
Senhor que continuem tais abusos. Manda pela Secretaria de Estado dos Ne
gócios do Reino, que a Junta Diretório da referida Tipografia repreenda as
peramente o Administrador a quem toca a distribuição dos trabalhos da 
~ficina e que é o culpado de semelhantes faltas, e lhe faça saber que à pri
mlera reincidência será expulso imediatamente do lugar que ocupa naquele 
estabelecimento. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar. N. · IJJ'. 179. [9. 19. 11. 1139v. e 1401. ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Intendente Geral da Polícia, Interino, fazendo 
proceder as mais exatas, e particulares indagações sobre o modo de vida e 
conduta de José Maria Wandenkolk, que se acha hospedado no Convento 
de São Bento, e se diz ser espia de Lisboa, informe do que descobrir a este 
respeito. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N .. IJJ'- 179. [9. 19- fi. 11651. ll.C.l 
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Para o Bispo Capelão-Mor. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, p~la Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, participar ao Reverendo Bispo Capelão-Mor que, 
sendo-lhe presente o seu Ofício de 24 do corrente que serve de Informação 
ao Requerimento dos índios da Aldeia de São Pedro, junto a Cabo Frio, em 
que pedem providências contra o seu Pároco, por este exigir certas pensões, 
que a maior parte deles não pode pagar por sua pobreza; e reconhecendo
s~ pelas averi~uações tomadas sobre este objeto, que os Suplicantes não 
tem justiça no que requerem, por serem inteiramente destituidos de fun
dRamentos as suas queixas; todavia Sua Alteza Real Há por bem que o mesmo 
everendo Bispo recomende ao mencionado Pároco toda a Claridade 

Cristã, como se faz indispensável ao exercício do seu ministério. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N. -IJJ'. 179. )0 . 19. fi. 11471. ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Intendente Geral da Polícia, Interino, faça pú
blico, por meio de um Edital, ficar desde já interinamente vedada, até se
gunda ordem, a comunicação por quaisquer barcos, canoas desta Cidade, 
ou de qualquer outra parte, para os sítios da Praia Grande, Armação, São 
Domingos, e suas imediações debaixo da pena de ser metida a pique pelas 
barcas canhoneiras, lanchas, e escaleres de ronda, qualquer das referidas 
embarcações que em contravenção desta ordem, pretender passar para os 
indicados sítios, sendo além disto responsáveis os seus respectivos donos por 
semelhante infração. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar. N. · IJJ'- 179- [0
. 19- fi. 1161 e 161v.l- ll.C.I 
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Para o Intendente Geral de Polícia, Interino. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pelo Secretário de Estado 
?os Negócios do Reino, que o Intendente Geral da Polícia, Interino, ordene 
rmediatamente por um Edital, que de hoje em diante, até segunda ordem, a 
ne~hum marujo é permitido andar na Cidade, ao depois das Ave-Maria, de
barxo da pena de ser preso e punido severamente, como desobediente, e 
Fer_turbador do sossego e segurança pública todo aquele que ao depois da 
ndrcada hora fôr encontrado. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-Ar. N. oiJJ' o 179 o [0 19 o fi. 116lv.l o il.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Intendente Geral da Polícia, Interino, ordene 
por Editais a todos os moradores da banda d'olém que para bem seu, e uti
lidade geral nas presentes críticas circunstâncias, desde já se recolham a 
esta Cidade, ou se retirem seis léguas para o interior do país, pondo em se
gurança todos os seus haveres, gados e víveres, o que se espera deles não só 
por obediência às Reais Ordens, como também em sinal de Patriotismo, e 
zelo a bem da causa pública. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar. N .. IJJ'- 179 -l9. 19- ll.C.I 
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dPara o Ministro e Secretário de Estado 
os Negócios da Marinha • 

. Constando que as trepes rebeldes e insurgidas da Praia Gran,:e , 
noite de ontem para hoje se rer1rarc:,;, :':1 s.tio em que se achavam alojo c
t?maram posições no Morro ce S.:Jnt,~ r.n.::, fortitiLando-se com peça~ ·> 
~lharia. ,\.-1cnda S,u~ Al:,;_!,J ~~Ji .-.. ... Prí~cipe Reger.~e, ;:o":u Secretc~,, , 
stado dos NegOCIO$ do i\el'lO ,"Cil~w'li(Ci c referidO ao Ministro E- .)f

cretário de Estado r_k~ ~..;,.:,Qo..::iO.'> da Marinha, para que passe logo logo o oc
denar que a corverL: .::--' 3uérro . liberal - se vá imediatamente postar dé. 
fronte da baía da Aldeia de São Lourenço, com três barcos que fará logc 
armar e ortilhor, paro se oporem às vistos do inimigo, e impedirem tambÃrn 
qualquer comunicação com os referidos rebeldes da mesma maneira que se 
tem ?~denodo às demais forças. E por constar também à Sua Alteza Real qu9 
0 ofiCial imediato ao Comandante da referido corveta não tem mostrcc!-::. .:.:s 
s~ntimentos de lealdade e Patriotismo que se requerem nas atuais, e c· ;:cs 
Clr~unstâncias, ordeno outrossim que seja removido, e substituído por ~:;~co 
mais fiel e honrado; outrossim mondo ao referido Ministro e Secretá~ : c<:: 
Estado para tomar quaisquer outras medidas que lhe parecem urgentes '=" ,-~~ 
c~s~ários à salvação público, pela Repartição competente, com a mes;; ~ 
atiVIdade e zelo que até aQora tem manifestado. 

Palácio do R:c d.; Janeiro, em 5 de fevereiro ~Je :,322. 

José Bonifácio de And roda e .::, . _. 

Ar_ N. -IJJ'- 179- [0 _ 19- fi. 1165v. e 1661- ll.CI 
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Para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha. 

limo. e Exmo. Sr. e Depois de ter remetido a V. Excia. a cópia da Portaria 
expedida ao Intendente Geral da Polícia, para sua inteliÇJência, e para V. 
Exa. passar às ordens que lhe parecessem necessárias, consta-me que os re
beldes, continuando nos seus atentados, se tornam cada vez mais suspeitosos 
e faltos de fé, e por isso vou prevenir a V. Exa. que longe de mandar 
executar que na referida Portaria se permitia, V.Exa. renove as ordens, não 
só para que se lhes não subministre artigo algum de dinheiro, víveres, e etc., 
por qualquer Repartição ou Autoridade como para que cada vez se torne 
mais rigorosa a proibição de qualquer comunicação desta Cidade para os 
sítios já proibi,dos. Queira V. Exa. por nisto a maior atividade e acreditando 
ao mesmo tempo na particular estima e consideração com que sou De V. 
Exa. - Amigo Colega e fiel Cativo-

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N .. IJJ'. 179. to. 19. fi. 1166v. e 1671. ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

d Sobrevindo novos motivos que exigem a conservação das medidas or-
enadas ao Intendente Geral da Polícia, Interino, por Portaria de 2 do cor

~enteN. Ma_n~a Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
os_ egoc1os do Reino, que o referido Intendente Geral, não ponha em exe

~uçao a Portaria que hoje mesmo se lhe expediu permitindo a comunicação 
~~re da banda d'além aos moradores e proprietários de casas e fazendas 

0 (uele sítio, antes passe novas ordens para que cada vez seja mais vedada 
quo quer comunicação desta Cidade para os sítios já proibidos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--ArN IJJ' . . . · 179 · l". 19 ·fi. 11671. ll.CI 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Tendo cessado alguns dos motivos pelo os quais foi Sua Alteza Real Ser
vido proibir a comunicação entre esta Cidade e a banda d'além, e de
sejando o Mesmo Senhor aliviar os incômodos dos moradores d'aqueles 
sítios. Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Intendente Geral da Polícia, Interino, façÕ 
imediatamente afixar editais por onde conste ficar livre, por ora, a co
municação recíproca somente aos moradores e proprietários de casas e fa
zendas da outra banda, sendo porém examinados e registrados pelos navios 
de Guerra, barcos, e escaleres armados que ante ela se acham postados, 
sendo também permitida cada passagem e comunicação ordenada por Au
toridade Pública e legítima. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N. -IJJ'- 179. [9. 19- 11. 1167v.l- ll.C.I 
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Para o Desembargador do Paço Juiz d' Alfândega. 

p Atendendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente à Suplica que à Sua Real 
_resença levou João Gomes Duarte, Comandante do navio General lecor, 

Vindo de Lisboa com destino para a Índia, e as razões expostas pelo De
sembargador do Paço Juiz da Alfândega na sua informação em Ofício de 8 
do corrente. Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, que 
0 mesmo Juiz lhe conceda prorrogação do prazo da Franquia, com que deu 
ent~ada na Alfândega, contanto que o Suplicante faça estacionar o referido 
nav,o no ancoradouro que está atrás da Ilha das Cobras. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N. ·IJJ'. 179. LQ.f9. fi. 11721. ll.C.I 
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Para o Superintendente da Fazenda de Santa Cruz. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Tenente General Superintendente da Fa
zenda de Santa Cruz ordene ao preto, que costuma trazer a manteiga para a 
Real Quinta da Boa Vista, para que venha na mesma ocasião a casa da minha 
residência no Largo do Rocio, a fim de levar ao dito Superintendente todas 
as ordens, que se lhe dirigirem pela mesma Secretaria de Estado. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N .. IJJ'- 179- l 0
. 19- fi. 11731. ILCI 
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Para o Superintendente Geral dos Contrabandos . 

. Sendo presente à Sua Alteza Real o Príncipe Regente o Ofício do Su
penntendente Geral dos Contrabandos de 12 do corrente, em que informa 
sob~e o fato constante de uma nota do Cônsul Inglês que se queixou do pro
bed,mento dos Meirinhos que pretenderam abrir a mala do paquete. Há por 

em ordenar ao referido Intendente, que sendo os ditos Meirinhos con
sbervados na cadeia, por oito dias, sejam no fim deles, restituídos à sua li

erdade. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N. ·IJJ'- 179- l 0 .19. 11. 1174v.l- ll.CI 
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Para a Junta Diretória da Tipografia Nacional. 

Tendo chegado à Real Presença do Príncipe Regente a inclusa Memória 
em que os Naturais da Província da Bahia, residentes nesta Cidade, ma
nifestam os puros sentimentos do sublime patriotismo, que os anima: e Que
rendo o Mesmo Senhor que se façam públicos pela Imprensa: Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, 4ue a Junta Diretório da Tipo
grafia Nacional faça imprimir a sobredita Memória, que Sua Alteza Real 
Recebeu com mui particular satisfação. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N.- IJJ'- 180- liv.20- fls. 8. v9. ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

d Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
R os Negócios do Reino, remeter ao Intendente Geral da Polícia, Interino, o 
equenmento incluso dos habitantes lavradores dos contornos desta Capital, 

que Pedem providências contra os pretos fugidos: e há por bem que examine 
0 ~lano que eles oferecem, e informe declarando os meios que julgar mais 
Proprios para este fim. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

---Ar.N. ·IJJ' · 180 · liv.20. fls. 13. ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, participar ao Intendente Geral da Polícia, Interino, 
que, Tomando em consideração o exposto no seu Ofício de 21 de fevereiro 
próximo passado, se expediu, na data de hoje, ordem ao Banco do Brasil 
para a terceira prestação de oito contos de réis destinados ao pagamento 
do que se ajustou com Custódio Ferreira leite, encarregado da entrada do 
Porto de Iguaçu ao Presídio do Rio Preto: e Ordena o Mesmo Senhor que o 
Sargento-Mor do Corpo de Engenheiros Antônio Elisário de Miranda e Brito 
novamente examine a Serra de Sant' Ana para informar se é possível con
tinuar por ela a estrada de modo que passem carros, em atenção ao bem que 
resultaria de se encurtar com aquela direção a mesma estrada; e que, 
concluído isto, passe a examinar também a que tem mandado abrir a Junta do 
Comércio, devendo dar conta do Estado em que se acha, pela referida Se
cretaria de Estado, e informar da sua utilidade e meios de a melhorar. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar. N. · IJJ'- 180- liv. 20- fls. 15 v0 • ll.C.I 
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Para a Junta do Banco do Brasil. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos NeQócios do Reino participar à Junta do Banco do Brasil que, Tomando 
âm consideração as utilidades, que resultam ao bem público, da continuação 
p a Estrada, que se dirige desde o Porto de Iguaçu até ao Presídio do Rio 
reto, e a prontidão com que a mesma Junta se tem prestado a adiantar por 

semestres as quantias destinadas ao pagamento do qu0 se acha ajustado 
com Custódio Ferreira leite, encarregado da referida obra, em prestações 
de oito contos de réis: Há por bem que a mencionada Junta possa continuar 
com a terceira prestação pela maneira, que até aqui tem praticado. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--Ar.N. o IJJ' o 180 o liv. 20 o lls. 16 o !l.C.I 
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Para Joaquim de Oliveira Alvares. 

Tendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente Determinado que o SarÇlento
Mor do Corpo de Engenheiros, Antônio Elisiário de Miranda e Brito, proceda 
novamente aos exames necessários da Serra de Sant' Ana para informar 
sobre a possibilidade da abertura de uma Estrada cômoda e mais curta entre 
esta Província e a de Minas Gerais; passando depois a examinar a que tem 
mandado abrir a Junta do Comércio, a fim de se conhecer a sua utilidade e 
meios de melhoramento: Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria 
do Estado dos Negócios do Reino, participar ao Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios da Guerra esta sua Real Determinação, para que pela 
Repartição competente se expeçam as ordens necessárias para o dito Sar
gento-Mor Engenheiro continuar a ser dispensado da Planta da Fazenda de 
Santa Cruz, de que se achava encarregado, enquanto não concluir a pre
sente comissão, de que Sua Alteza Real Houve por bem incumbi-lo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

'Ar.N.- IJJ'- 180- liv. 20- fls. 16 v0
.- ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

d Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
R os N~gócios do Reino, remeter ao Intendente Geral de Polícia, Interino, o 
equenmento incluso dos moradores das Vilas de São João do Príncipe e Re

~etnde, que representam contra o mau estado das estradas, que impossibilitam 

1. ransporte dos gêneros para esta Capital, com grande prejuízo dos su
P ~~antes e do Estado em geral: e há por bem que o mesmo Intendente dê as 
m? 1s_ ativas, e eficazes providências, a fim de se melhorarem os caminhos 
faubiJcos de sorte, que facilitem o trânsito livre de incômodos, e perigos, 

zendo trabalhar nas obras e consertos das mesmas estradas os pretos 
vadios, vulgarmente chamados capoeiras e os réus condenados a degredo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

---Ar.N IJJ' 
·- - 180- liv. 20- fi. 17 _ ll.C.I 
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Para a Junta do Comércio. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente Atendendo ao que lhe repre· 
sentaram as Companhias de Seguros estabelecidas nesta Corte: Manda, pela 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, que a Junta do Comércio, Agri· 
cultura, Fábricas, e Navegação deste Reino faça mudar a Provedoria dos Se· 
guros para a Casa da Praça do Comércio, para onde devem as mesmas Com· 
panhias fazer passar os seus Escritórios respectivos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N. -IJJ'- 180- liv. 20- fi. 17 v0 
.• ll.C.I 
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Para o Corpo do Comércio e outros. 

_T~ndo sido presente a Sua Alteza Real o Príncipe Real Regente o zelo e 
patriotismo com que o Corpo do Comércio desta Praça, e mais pessoas a 
quem se dirigiu a circular de 29 de janeiro, prontamente concorreram, 
~e~undo as suas forças, para ajudar o Estado nas atuais urgentes precisões: 
t-a por bem Agradecer aos honrados contribuidores esta demonstração de 
ao elevados sentimentos, bem próprios de verdadeiros amigos da gloriosa 

causa: em que a Nação se acha empenhada: e Manda declarar, que devem 
por Si, ou seus procuradores comparecer no dia 11 do corrente, pelas 1 O 
~oras da ;nanhã, na Casa da Residência do Ministro e Secretário de Estado 

1
. os Negocias do Reino, a fim de elegerem um Tesoureiro, e um Guarda
lvros, para a arrecadação da mesma contribuição voluntária, e escrituração 
r~spectiva de receita e despesa, que se fará chegar pela Imprensa ao conhe-
Cimento do Público. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--Ar.N. - IJJ'- 180- l1v. 20. fi. 22- il.CI 
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Para Gonçalo Gomes de Melo. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, encarregar a Gonçalo Gomes de Melo de aprontar 
~ecos os mantimentos e mais artigos que forem necessários para o pronto 
·":~n<so das Tropas que se esperam de Portugal, de cuja importância será 
~,noolsado pelo Tesouro Público, à vista das contos qu" dev<? o!: 'Jpresertc: 
de tudo, e espera o Mesmo Senhor que o referido Gonçalo Gomes de Melo 
no bom desempenho desta nova comissão, continuará a dar provas da sua re
conhecida atividade. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N .. IJJ'. 180. IIV. 20. fi. 54 v0
• ll.C.I 
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Para o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
d~s .Negócios do Reino, prevenir ao Ministro e Secretário de Estado dos Ne
go~1o,s da Marinha que, devendo-se expedir para a Província de Mon
tevldeu, alguns ofícios e ordens, será conveniente que se não dê por de
sembaraçada qualquer embarcação que para aquele Porto se destine, sem 
qu~ Primeiro venha o Mestre dela receber na referida Secretaria de Estado 
as 1 d. n ICadas ordens. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de rnarço de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

---Ar.N IJJ' 
· · · 180 · liv. 20- fi. 80- I L. C. I 
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Para o Vigário da Freguesia de Santa Rita. 

Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente o grave incômodo 
e dano que sofrem os moradores do Bairro do Valongo com o Cemitério dos 
pretos novos, onde estes são enterrados com extrema negligência, de que 
procede a insalubridade do ar que se respira na sua vizinhança, e tendo-se 
já feito sobre este objeto o preciso exame: Manda, pela Secretaria de Es
tado dos Negócios do Reino que o YiÇJÓrio da Freguesia de Santa Rita, a 
cujo distrito pertence o Cemitério, contrate o terreno que lhe fica contíguo 
para o aumentar, como exige o grande número de escravos que há atual
mente ali se enterram, e que o cerque todo de muro alto pelos quatro lados; 
devendo o mesmo Vigário empregar pessoa capaz, e olhar com cuidado 
para a decência com que deve conservar-se o referido Cemitério. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N. · IJJ'. 180 · l,v. 20. fi. 38 ll.CI 
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Para a Junta do Banco do Brasil. 

d NMan~a. Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
os egocros do Reino, participar à Junta do Banco do Brasil, que lhe foi 

presente o seu Ofício de 8 do corrente sobre a terceira Prestação de oito 
contos de réis, para a continuação da estrada que do Porto de Iguaçu se diri
;e 00 Presídio do Rio Preto, e que Tomando na Consideração devida quanto 
tenm~sm_a Junta expõe ?cerca de falta de_ pagame~to~ _da parte_ da In
., dencra Geral de Polrcia, de que se querxa com 1ustrfrcada razao,. tem 
i? re:_omendado ao Intendente todos os esforços para a indispensável amor
Rzaçao desta avultada dívida: mas Desejando ao mesmo tempo Sua Alteza 

eal, pelas superiores vantagens, que resultam da conclusão daquela obra, 
~ue _ela continue, e Reconhecendo que são sobejos tais motivos para de-
ermrnar a Junta a acrescentar mais este rasgo de patriotismo aos muitos com 
~~~se te,m d_istinguido, Espera do seu costumado zelo pel~ bem _público que 

d a_ntara, arnda esta vez a referida soma, para o vanta1oso frm a que se 
estrna. ' 

Palácio do Rio de Janeiro, em 20 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

A--
r. N. · IJJ' · 180 · l1v. 20. 11.39 vo. ll.CI 
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Para o Regedor da Casa da Suplicação. 

Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente a injusta demora 
que sofrem os presos que se acham nas cadeias desta Cidade, na negligente 
expedição de seus processos: Manda pela Secretaria de Estado dos Ne
gócios do Reino, que o Regedor da Casa da Suplicação faça julgar com a 
possível brevidade os mesmos presos, cujo número, por excessivo, aumenta 
gravemente os incômodos inerentes a tais lugares, com manifesta injustiça. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar. N. IJJ'- 180- l1v. :''J fi 41 v'. ll.CI 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

R Tendo chegado ao Conhecimento de Sua Alteza Real o Príncipe 
egente, as justas queixas dos moradores da rua do Valongo contra o abuso 
~?~ qu~ a maior parte dos negociantes que traficam em escravos, tendo em 
biS~ unicamente seus interesses particulares, não só fazem desembarcar de 
or 0 dos navios os escravos de ambos os sexos quase nus, como os con

~~~vam, faltando aos deveres da decência e civilização, nesse mesmo estado 
ra~ os venderem, ~om escandalosa ofensa, e r~sco_ de vi_da daqueles mo
t b ores! porque alem de fazerem, com reconhecida 1nfraçao das ordens es
: ~~ec1das, conduzir para o interior da povoação escravos infectados, e já 

0 
~n undos, que deveriam ser depositados no Lazareto, cometerem muitos 
u ros abusos, e até falta de Caridade Cristã na condução dos cadáveres 

~~ra o Cemitério: Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de 
Gado dos Negócios do Reino, recomendar mui positivamente ao Intendente 
. J.r~l _d~ Polícia, Interino, a maior vigilância sobre tais abusos, tão pre
~u d1c101S a saúde P,ública, como também ofensivos e,e_scandalosos à de_cência 

_ecoro das famdias, a fim de que, dando a Poilc1a sobre este obJeto as 
~Ois ati_vas e eficazes providências, se evite para o futuro a continuação de 
00 

PreJudiciais, como estranháveis procedimentos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

A--
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente, o Ofício do In
tendente Geral da Polícia, Interino, de 15 do corrente com os termos das de
clarações dos indivíduos perguntados sobre a carta que aparecera na Rua 
da Quitanda, tendente a suscitar malignas suspeitas sobre as atuais medidas 
e providências do Governo: Ordena o Mesmo Augusto Senhor, pela Se
cretaria de Estado dos Negócios do Reino, que o referido Intendente mande 
restituir à sua liberdade Manoel José Ferreira Braga, que se acha em cus
tódia, assinando termo de não conservar em si, nem mostrar a pessoa alguma 
cartas incendiárias, sob pena de ser castigado, segundo merecer a sua rein
cidência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N.- IJJ'- 180- liv. 20- fi. 53 v0
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Para o M· . 
dos N ~n.•stro e Secretário de Estado 

egoc1os da Fazenda. 

tiver Tendo_ eu expedido ordem a João Gomes Barroso para do dinheiro que 
do M~e~ebldo, por conta do donativo voluntário, mandar entregar à ordem 
Posiç~nlstro e Secretário dos Negócios da Fazenda, para as diversas dis
Real o~s ,de_ que está já ciente, quarenta conto de réis: Manda Sua Alteza 
que 

0 nn~1pe Regente, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, 
troco refendo Ministro daquela soma faça adiantar a Jorge longsdorff quo
às d ontos de réis, de que passara as competentes clarezas, para fazer face 
enquespesas mais urgentes da Colônia de Alemães que ele trouxe consigo, 

anta Sua Alteza Real não toma a este respeito ulteriores resoluções. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-;;---
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Para o Desembargador do Paço Juiz da Alfândega. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Ner:~ócios do Reino, participar ao Desembarr:~ador do Paço Juiz da Al
fândega, que lhe foi presente o seu Ofício de 6 do corrente mês, servindo de 
informação ao Requerimento das Companhias do Seguro, em que pedem qu~ 
se removam da Praça do Comércio as Mesas do Consulado e Estiva, para 
ficar desembaraçado aquele edifício, a fim de se reunirem nele as ditas 
Companhias, e sua Provedoria: e Tomando o Mesmo Senhor em con
sideração as reflexões expostas no dito Ofício, não se Dignou Atender 
àquela pretensão, porque além de não haver na dita Alfândega lugar prÓ
prio onde se estabeleçam as Mesas do Consulado e Estiva, nenhum estorvo 
podem estas causar às Companhias do Seguro, visto que à exceção da sala, 
em que se acham colocadas, tem todo o resto do edifício inteiramente livre. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva-

Ar.N .. IJJ'. 180. liv. 20. fi. 59 v9. ll.C.I 
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Para o Chanceler da Casa da Suplicação. 

nã ~ endo representado o Governo Provisório da Província de São Paulo 
to 0 aver naquela Cidade um executor da Justiça, por cuja causa se tem 
S rnado sumamente aflitiva a pena capital aos réus ali executados: Manda 
d~a RAI_teza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado dos Negócios 
c ; 1_no, que o Chanceler, que serve de R~gedor passe as ordens ne
u essa

1 
nas para que seja remetido para a Junta da Justiça daquela Província 

m a Qoz perito. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--Ar.N IJJ' I ·- - 80- liv. 20- 11. 65- ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Havendo o Tenente General Superintendente da Fazenda de Santa 
Cruz representado os danos que causam não só à criação de gados, e à la
voura da mesma Fazenda, e dos circunvizinhos, mas também aos viajantes, as 
contínuas incursões de escravos fugidos, que vagueiam por aquelas matas, 
tendo-se sobre, disoendiosa. inútil a diligência, que para os prender fora 
incumbida aos lndios: Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Se
cretaria de Estado dos Negócios do Reino, que o Intendente Geral da Po
lícia, Interino, passe as mais positivas ordens para que os Capitães do Mato 
dos distritos vizinhos tenham particular cuidado em limpar aqueles sítios de 
tais salteadores, explorando continuamente as matas da sobredita Fazenda, 
dos Frades do Carmo, e do Morgado de Marapicu: e porque deverão ser ani
mados por prêmio correspondente a este serviço: Há o mesmo Senhor por 
bem Autorizar ao dito Intendente para que possa arbitrar salários, que os 
ditos Capitães do Mato deverão vencer, e que deverão ser pagos pelos res
pectivos senhores dos escravos, que forem presos, no ato da entrega; 
ficando o mesmo Intendente na inteligência de passar idênticas ordens aos 
Capitães-Mores de ltaguaí, e Mangaratiba, para de comum acordo façam 
igual diligência nos respectivos distritos que se acham infestados de sal
teadores, principalmente dos escravos de Antônio Gomes Barroso. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N.- IJJ'- 180. liv. 20- fi. 66 v0 
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Para o Superintendente da Fazenda de Santa Cruz. 

d . Sen.do presente a Sua Alteza Real o Prín~ipe Regente, os Ofícios de 9 
F e 1ane1ro e 2 de março do corrente ano, .em que o Superintendente da 
azenda de Santa .Cruz expõe as providências que dera, e requer outras 

far.a obstar aos roubos e assaltos que cometem naquele distrito os escravos 
ugldos que vagueiam pelos matos circunvizinhos; incluindo uma relação dos 
~ertencentes à referida Fazenda, notáveis pela sua incorrigível conduta: 

onda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, participar ao 
~esmo Superintendente que, por Portaria da data desta, Houve por bem Or

enar ao Intendente Geral da Polícia, Interino, que desse as mais positivas 
~rdens para que os Capitães do Mato, do mencionado distrito, tivessem par-
lcular cuidado em coibir semelhantes insultos, explorando as Matas, e lim

Pando-as de tais salteadores; sendo para isso animados por salário cor
respondente, arbitrado pelo mesmo Intendente, que fica outrossim en
carregado de expedir as ordens necessárias aos Capitães-Mores de ltaguaí, 
e M?ngaratiba, para que, naqueles distritos, se faça igual diligência: quanto 
Po

1
rem ao destino dos escravos de má condição de que consta a sobredita 

re - ' 
f açao, Ordena o mesmo Senhor que o mencionado Superintendente os 
aço remeter para a Fazenda da plantação de linho cânhamo de Porto Ale

gre da Província do Rio Grande do Sul. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-:----__ 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, remeter ao Intendente Geral da Polícia, Interino, o 
Requerimento incluso dos proprietários, agricultores e habitantes dos distritos 
de Sacra Família, Piraí e outras freguesias que, expondo os inconveniéntes 
da nova estrada que, pela Intendência da Polícia, foi incumbida a Custódio. 
Ferreira leite, pedem se mande reparar e melhorar a antiga da maneira: que' 
indicam: e há por bem que o mesmo Intendente lhes defira como for· justo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em ]9 de abril de 1.822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N .. IJJ'. 180- liv. 20. fi. 79 v9- I L. C. I 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

d (Sendo_ presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente que o Aqueduto 
0 

hafanz de Mata-cavalos se acha arrombado e a água divertida para 
u:o das pessoas, que assistem nas casas próximas' as quais com o maior es-

qcandalo até se têm servido do material do mesmo Aqueduto para formar tan
ues e depósitos em proveito das suas chácaras: e Querendo o Mesmo Au

gu~t.o Senhor providenciar convenientemente, para que se obste a um pro
~e lmento de tal natureza, que, sendo não menos que um roubo público, tem 
e;u_ltados muito desagradáveis: Manda, pela Secretaria de Estado dos Ne-

9?Cios do Reino, que o Intendente Geral da Polícia, Interino, dê as mais enér
~~cas e positivas ordens para que o mencionado Aqueduto seja ime-

latamente reedificado à custa das pessoas, que o fizeram demolir, pondo-o 
bo_seu Perfeito e antigo estado; e, no caso contrário para ser feita a obra de
d a~xo da inspecção do Coronel do Corpo de Engenheiros, Francisco Cor
F~I1h0 da Silva Torres, pagando-se, executivamente, pelo Juiz do Bairro as 
c as, que lhes forem apresentadas e mais outro tanto do valor ~~ ::::cno 
u~usa_do, a_ benefício da Casa dos Ex'postos; por não dever ficar sem cast1go 
d Crime tao enorme: e pela mesma Secretaria de Estado se expede•n as Or
e e~s necessárias ao Coronel Aureliano de Souza e Oliveira, a firr. c's :Jro
p e e r ao conserto do Aqueduto da Carioca e mais chafarizes c~ c:dc:de, 

or se achar em grande ruína, e exigir novo reboco. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-=---Ar.N IJJ' 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, remeter ao Intendente Geral da Polícia, Interino, o 
Requerimento incluso dos moradores além da Serra dos Órgãos, em que pro
põem a abertura de uma estrada da Vila de Magé, pela mesma Serra ~ 
outros lugares, à sua custa, para serem ao depois embolsados das suas des
pesas, e pedem para este efeito alguma ferramenta e pólvora, apontando 
diversas providências a benefício daquela empresa: e Há por bem que o 
mesmo Intendente proceda às averiguações necessárias, e quando não haja 
inconveniente, promova a exec~ção da estrada na forma pedida. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1822. 

José Bonifácio de Andraaa e Silva. 

Ar.N. · IJJ'. 180. liv. 20- fi. 84 v9- I L. C. I 
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d
Para o Ministro e Secretário de Estado 

os Negócios da Guerra. 

lO Tendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente Determinado por Portaria de 
d dRe _novembro de 1821, expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios 

0 erno ao Diretor da Colônia dos Suíços, que tanto o Colono Carlos Ma
~oel Francisco Queremont, encarregado da Polícia, como Sebastião José de 

zevedo, Amanuense do mesmo Diretor vencessem cada um doze mil réis 
mensais, suprimindo-se para este efeito u~ dos correios da Colônia, por des
necessário, e aplicando-se a despesa, que com ele se fazia, para o pa
gam~nto dos ditos dois empregados: Manda o Mesmo Augusto Senhor pela 
~efenda Secretaria de Estado, participar ao Ministro e Secretário de Estado 

os _N~gócios da Guerra esta Sua Real Determinação, a fim de que, pela Re
Partrçao competente se expeçam as ordens necessárias para se verificarem 
aq!Jeles pagamentos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de abril de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

;-:--
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Para o Tesoureiro e Administrador da Real Enfermaria. 

Sendo presente a Sua Alteza Real o Pr"íncipe Regente o Ofício do Te
soureiro e Administrador da Real Enfermaria, de 23 de março próximo 
passado, e o do Secretário da Mesa da Ordem Terceira de São Francisco 
desta Corte: e Tomando em Consideração o Mesmo Senhor os justos motivos 
que a dita Mesa alega para se limitar ao curativo dos criados que estão em 
atual serviço na Casa Real, ficando de ora em diante desobrigado de 
receber na Enfermaria os que se valem dos títulos das suas nomeações de 
criados, para gozar daquele benefício, ainda que muito tenham com que se 
tratar: Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, participar 
ao referido Tesoureiro, e Administrador que Há por bem que na dita En
fermaria da Ordem Terceira tenham somente entrada os criados que se 
acham atualmente em efetivo serviço. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2S' de abril de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Ar.N.- IJJ' - 180- liv. 20- 11. 108- ll.C.I 
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Para 0 y . 
da F enente General Supermtendente 

azenda de Santa Cruz. 

pre Sua Alteza Real o Príncipe Regente, Atendendo ao que lhe re
criase_ntaram o~ viandantes, tropeiros e condutores dos mantimentos, gados, 
que ç~~s, e ma1s gêneros~ ~ue abastecem esta C!d~de, sobre a necessi~ade 
Ped· da de serem reed1f1cadas as estradas publ1cas, por que trai')Sitom,"· 
ger~J 0 Por esse motivo prontas providências; e Reconhecendo o utilidade 
ereta'. que resulta de semelhante conserto e reparação: Manda, pela Se
Peri ;la de Estado dos Negócios do Reino, que o Tenente General Su
obr n endente da Fazendo de Santa Cruz proceda, sem perda de tempo, à 
mes~ado aterro do campo daquele distrito, cujo despesa será feita PE?Ia 
Real Fazenda, não se suspendendo todavia o obra do aterrado e Estrada 
Por~m que atrav~~s~ o_ dito campo, como_ se aCh_o det~rminado; ha~endo 
seg toda a di11genc1a para que o refendo cam1nho de possage.m livre e 
e B ~ra em todo o tempo; e ao Tenente Coronel Antônio Elisiário de Miranda 
estrn~ tem o Mesmo Augusto Senhor incumbido da direção geral de toda a 
Sup a _a, para se concluir com a possível perfeição, com o qual o sobredito 

erlnten1ente se entenderá no progresso da mencionada obra. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Siiva, 

;:;-;----
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente, Atendendo ao que lhe representa· 
ramos viandantes, tropeiros, e condutores dos mantimentos, gados, criaçõe,s 
e mais gêneros, que abastecem esta Cidade, sobre a necessidade, que ha, 
de serem reedificadas as estradas públicas, por que transitam, pedindo por 
esse motivo prontas providências; e Reconhecendo a utilidade geral, que re· 
sulta, de semelhante conserto e reparação: Manda, pela Secretaria de Es· 
todo dos Negócios do Reino, que o Intendente Geral da Polícia, Interino, 
faça expedir, sem perda de tempo, as convenientes ordens para se proceder 
ao conserto da Serra e calçada de Taguaí, cuja despesa será feita pelo co· 
fre da Polícia, a que igualmente se aplicará o rendimento dos ofícios de Pro· 
vedor e Escrivão do Registro de Taguaí, para com ele e mais algum auxílio se 
fazerem os melhoramentos, de que precisa a mencionada serra e calçada: e 
ao Tenente Coronel Antônio Elisiário de Miranda e Brito tem o Mesmo Au· 
gusto Senhor incumbido da direção geral de toda a estrada, para se concluir 
com a possível perfeição, com o qual o sobredito Intendente concordará a 
este respeito; assim como aos serventuários dos referidos ofícios são pela 
mesma Secretaria de Estado expedidas as necessárias Ordens para entrare(!l 
todos os meses no Cofre da Polícia com os seus respectivos rendimentos, en· 
quanto durar a sobredita obra. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e SilvO· 

Ar. N .. IJJ'. 180. 1iv. 20. fi. 113 v0
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:ara o Ministro e Secretário de Estado 
os Negócios da Guerra. 

C Tendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente Determinado que o Tenente 
~ronel Antônio Elisiário de Miranda e Brito fique incumbido da direção ge

~a d_o ~onserto e reparação da estrada pública, que faz comunicação desta 

1 
r~vlnc1a com a de São Paulo, e Comarca do Rio das Mortes, e vem sair à Vi

paa e T aguaí, atravessando o campo de Santo Cruz, a fim de se conservar a 
P ~sagem livre e segura em todo o tempo, em benefício dos viandantes, tro
ablros e condutores de mantimentos, gados, criações, e mais gêneros, que 
d astecem esta Cidade: Manda o Mesmo Augusto Senhor, pelo Secretario 
de ~stado dos Negócios do Reino, participar o Ministro e Secretário de Esta-

o .os Negócios da Guerra esta Sua R8al Determinação, para que pela Re
Partição competente se expeçam as Ordens necessárias para que o dito Te
~ente Coronel continuar a ser dispensado da Planta da Fazenda de Santo 
m~uz~ da que se achava encarregado, enquanto não concluir a presente co-

ISSao, de que Sua Alteza Real Houve por bem incumbi-lo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

;;--
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Para Antônio Elisiário de Miranda e Brito. 

Havendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente Determinado que as Câma
ras das Vilas de Resende, São João do Príncipe, e Taguaí procedam sem per
da de tempo ao conserto e reparação da estrada pública, que faz comunica
ção desta Província com a de São Paulo, e Comarca do Rio das Mortes, e 
vem sair à mesma vila de Taguaí, atravessando o Campo de Santa Cruz, e De
terminando igualmente que, pela Intendência Geral da Polícia, se faça c 
conserto da Serra e calçada de Taguaí, e que pela Superintendência de San
ta Cruz se faça o aterro do campo daquele distrito sem que se suspenda por 
esse motivo a obra. do aterrado e Estrada Real, que atravessa o dito campo: 
Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, que o Tenente 
Coronel Antônio Elisiário de Miranda e Brito fique incumbido da direção ge
ral da dita obra, para tirar as desnecessárias voltas, que· presentemente há na 
estrada, e melhorar a sua direção, a fim de se conservar a passagem livre e 
segura em todo o tempo; entendendo-se a este respeito com as ditas 
Câmaras, Intendente Geral da Polícia, e Superintendente da Fazenda de" 
Santa Cruz, para se concluir esta obra com a possível perfeição. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar. N .. IJJ'. 180. 1iv. 20. fi. 115 · ll. C.l 
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P'Na a Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas, 
e avegação do Reino do Brasil. 

d Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
Nos Negócios do Reino, que a Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas, e 

avegação faça arrematar em hasta pública, a quem mais der, a chácara em 
~ue se acha a Fábrica de Fiação, e Tecidos de Algodão e Malha, no sítio da 
agoa de Freitas; e que proceda outrossim a fazer avaliar os teares e máqui

nas ?a dita Fábrica, e a distribuir os escravos nela empregados, parte para o 
serviço do passeio público, e parte para o do Jardim da Lagoa de Freitas. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

---Ar. N. -IJJ'- 13')- liv. 20- fi. 115 v0 - ll. C. I 
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Para o Senado da Câmara desta Cidade. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, participar ao Senado da Câmara desta Cidade, 
que, sendo-lhe presente o seu Ofício de 8 do corrende mês, em que pede ser 
dispensado do conserto da ponte da Praia pequena, que lhe foi ordenado 
por Portaria de dezoito de março, acompanhando o Balanço da receita e 
despesa das rendas do dito Senado; o Mesmo Senhor notou achar-se aquele 
Balanço pouco circunstanciado, e de maneira que se não pode conhecer 
quais são os artigos, sobre que poderiam haver reformas: porém que, visto a 
impossibilidade, em que o mesmo Senado representa estar, para fazer o 
conserto da mencionada ponte, por causa do grande alcance em que se 
acha o Cofre; Sua Alteza Real Ordena que, em conformidade da lei, e 
prática do Reino Unido, e mais Países civilizados da Europa, o referido 
Senado manda por a lances a fatura da dita ponte, impondo sobre a 
passagem de gado, carros e seges uma finto destinada para o pagamento do 
orçamento da obra, a qual cessará logo que de todo esteja paga a despesa; 
dando-se um bilhete de ressalva aos que passarem, para não pagarem na 
volta: e que finalmente a sobredita finto poderá ser por cada cabeça de 
gado vacum, cavalar, ou muar, cinco réis; e por cada sege carroça, ou carro, 
um vintém, ou o que o mesmo Senado achar mais conveniente e justo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em lO de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar. N. oiJJ' o 180 o liv. 20 o fi. 124 o ll. C.l 
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Para o Intendente Geral da Polícia, Interino. 

d Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
os Negócios do Reino, participar ao Intendente Geral da Polícia, Interino, 

qu_e, Atendendo ao que Lhe representaram o Protetor, Imperador, e mais lr
~aos do Divino Espírito Santo que se venera na Igreja de Santo Antônio do 
Ho,bres, pedindo licença para poderem sair à rua com folia a tirarem e~mola_s: 
da por bem conceder-lhes a licença que pedem, contanto que a fol1a se1a 

ecente, e não perturbe o sossego público. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

---Ar. N. ·IJJ' · 180 · liv. 20. fi. 138 .ll.C.I 
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Para o Intendente Geral da Polícia. 

Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente o Ofício de 19 
deste mês em que o Intendente Geral da Polícia representa a necessidade 
de se estabelecerem novos guardas da Polícia nos subúrbios desta Cidade, a 
fim de evitarem e acudirem a qualquer insulto, e de servirem aos povos de 
pronto auxílio: Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, 
participar ao mesmo Intendente que, Há por bem Aprovar o estabelecimento 
dos ditos guardas pela forma, que indica: e quanto ao recrutamento indispen
sável a que se deve proceder, para ficar preenchido o Corpo da polícia, que 
se acha na terça parte das suas praças; se remeteu o referido ofício à Repar
tição dos Negócios da Guerra, onde pertence o conhecimento desse objeto. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 22 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar. N. -IJJ'- 180- 1201 -fls. 144 v9- ll. C.l 
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Para o Juiz da Alfândega. 

do~ ~an~a Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado 
nã ~ ,egocios do Reino que o Desembargador do Paço e Juiz da Alfândega 
q 

0 
so Permita dar entrada na mesma Alfândega, e descarregar os gêneros 

c ue conduz de Buenos Aires a Goleta denominada Paquete do Rio da Prata, 
v 
0

1m~ também haja de prestar ao Mestre dela todo o favor e proteção possí
f ~;ficando o mesmo Juiz na inteligência de que assim deverá praticar para o 

au uro com qualquer outra embarcação daquele Estado, que aqui haja de 
Portar 

Palclcio do Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

A-
r.N.-IJJ'- 175-1221- fls. 159.P-Il.C.I 
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Para o Regedor da Casa da Suplicação. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, remeter ao Regedor da Casa da Suplicação dos Au· 
tos inclusos de Sumário, a que se procedeu, pela Intendência Geral da Polí
cia, contra Frei José da Senhora do Carmo, denunciado por costumar, no ato 
da Confissão, promover discórdias entre os naturais deste País, e os de Portu· 
gol: e Há por bem que o dito Regedor proceda sobre o mesmo, e o faça jul
gar, segundo a Lei. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 1 O de junho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar. N .. IJJ'. 180 1201. fls. 180 v0
• ll. C. I 
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Para o Provedor da Santa Casa da Misericórdia. 

d Sua Alteza Real o Príncipe. Atendendo ao que lhe representou o Conde 
e Amerval sobre a impossibilidade em que se acha de satisfazer as des

~esas procedidas do curativo de um escravo, que foi recolhido ao Hospital 
~ Santa Casa da Misericórdia, e que, pela falta d'aquele pagamento, lhe 

n~o tem sido entregue: Recomenda ao Provedor da mesma Santa Casa que, 
~? 0 havendo inconveniente, expressa as ordens necessárias, a fim de que o 

lto escravo seja restituído ao Suplicante, prestando este a necessária fiança 
P.ara satisfazer aquela dívida em tempo que for mais proporcionado às suas 
Circunstâncias. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de junho de 1822. 

-lC. 21 ·fls. 15v. 

-375-

José Bonifácio de Andrada e Silva. 



Para Lucas Antônio Monteiro de Barros. 

Sendo conveniente para a boa administração da Justiça na Província de 
Pernambuco, que se instale quanto antes a Relação criada pelo Alvará de 6 
de fevereiro do ano próximo passado, e tendo Sua Alteza Real o Príncipe Re
gente em atenção às repetidas Representações dos Habitantes da referida 
Província ordenado já aos Desembargadores para ela despachados que hou
vessem de partir para ali imediatamente: e Manda pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino participar ao Desembargador do Paço Lucas Antônio 
Monteiro de Barros, nomeado Chanceler para a sobredita Relação, que não 
podendo ter já efeito a nomeação, que teve, pela Província de Minas Ge
rais, de Deputado para as Cortes de Portugal, em conseqüência do Decreto 
de 3 do passado mês, haja igualmente de partir com a maior brevidade possí
vel, para ir ter exercício do sobredito lugar, para que foi despachado. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 3 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar.N .. IJJ'. 175· 1221. fls. 160· ll.C.I 
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Para Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Por Ordem de Sua Alteza Real o 
Príncipe Regente remeto a Vossa Excelência o Decreto da data de ontem, 
Pelo qual o Mesmo Senhor Houve por bem Nomear a Vossa Excelência 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, e Presidente do 
Tesouro Público; congratulando-me eu extremamente de ter esta ocasião de 
Participar a Vossa Excelência uma tão justa Mercê. Deus Guarde a Vossa 
Excelência. 

Paço, em 4 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Expediu-se outro igual a Caetano Pinto de Miranda Montenegro. 
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Para o Inspetor Geral dos Estabelecimentos Literários. 

Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente o Ofício do 
Inspetor Geral dos Estabelecimentos literários em data do 1° do corrente 
mês, relativo à imunidade que os professores Régios desta Corte pretendem 
poro os estudantes aplicados das suas respectivos aulas; Manda pela Secre
tario de Estado dos Negócios do Reino, que os mesmos Professores 
apresentem as listas dos seus discípulos distintos, quando se proceder ao 
recrutamento. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

LC. 21 . fls. 48 v. 
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Para o Juiz da Alfândega. 

. Tendo representado o Sua Alteza Real o Príncipe Regente o Sociedade 
Frl?ntrópica estabelecida para o amparo dos órfãos e viúvas da Colônia 
s.urça, a necessidade de se lhe dar em livres de direitos na Alfândega desta 
crdade os vestuários e utensílios que lhe tem remetido, e pode remeter a 
correspondente sociedade de Londres: Mando o Mesmo Senhor, pela Secre
taria de Estado dos Negócios do Reino, que o Juiz do Alfândega faço sair 
sempre livres de direitos os referidos gêneros; recomendando porém ao mes
mo Juiz o maior desvelo poro que sobre este objeto se não pratique algum 
abuso. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

-37.9-



Para a Mesa do Desembargo do Paço. 

Manda a Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, Querendo remover os inconvenientes que ocorrem 
sobre a direção e execução das Suas Reais Ordens, que a Mesa do Desem
bargo do Paço não dê licença a Magistrado algum para estar fora do seu 
lugar sem o participar pela mesma Secretaria de Estado: e que a sobredita 
Mesa assim o tenha entendido. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

LC 21. fls. 64. 
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Para a Junta Diretória da Tipografia Nacional. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente Tomando em consideração o que 
lhe representava Frei Francisco de Sampaio, e Antônio José da Silva lourei
ro, Redatores do novo periódico denominado Regulador Brasílico-luso: Man
da pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino que a Junta Diretório 
da Tipografia Nacional faça imprimir o referido periódico sem falta ou de
mora alguma, suprindo para a dita impressão o papel e tudo o mais que for 
~ecessário; cuja despesa será paga pelo produto da venda dos folhetos, que 
ficará para este efeito a cargo da mesma Junta; tendo-se em vista que aos 
dois mencionados Redatores se entregarão dez folhetos de cada número, lo
go que saiam impressos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

-Ar.N .. fJJ'-175-1221-fls.l64-ll.CI 
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Para o Guardião do Convento de Santo Antônio. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente Tomando em consideração o que 
lhe representaram Frei Francisco de Sampaio e Antônio José da Silva lourei
ro sobre a necessidade que tinham de um local proporcionado para os traba
lhos da redação do novo periódico denominado Regulador Brasílico-luso 
que pretendem publicar nesta Cidade: Manda pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Padre Guardião do Convento de Santo Antô
nio destine para os trabalhos do referido periódico uma ou duas casas do 
mesmo Convento a escolha do mencionado Frei Francisco de Sampaio. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar.N.- IJJ'- 175- 1221- fls. 164 ..P- ll. Cl 
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Para o Juiz de Fora desta Cidade, José Clemente Pereira. 

F Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente o ofício do Juiz de 
ora desta Cidade, José Clemente Pereira de 17 do corrente mês, em que 

P_articipa ter-lhe sido prorrogada pela Mesa do Desembargo do Paço a 
licença que lhe foi concedida pelo tempo de um mês, para estar ausente do 
seu lugar: O Mesmo Augusto Senhor Tomando em consideração a atividade 
e Patriotismo, que o dito Juiz de Fora tem mostrado em benefício da causa 
db· Brasil, e o quanto, se faz necessária a sua residência_nesta Cidade e para 
0 1etos do serviço público: Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios 
do Reino, participar-lhe que será muito de Seu Real Agrado, que ele, não se 
o~roveitando da mencionada prorrogação, se recolha quanto antes a esta 
Cidade, para continuar no exercício de seu Ministério. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

;--c. 21 ·fls. 83. 
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Para o Arquiteto da Real Casa, Manoel da Costa. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Arquiteto da Real Casa, Manoel da Costa, 
faça começar a obra do Salão destinado às Sessões da Assembléia Geral 
Constituinte legislativa; ficando na inteligência que estão dadas as ordens 
necessários para que o Ministro da Fazenda dê as providências convenientes 
sobre os consertos do Poço que o mesmo Arquiteto julga indispensáveis. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

L C. 21 - fls. 84. 
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Para o Inspetor Geral dos Estabelecimentos Literários. 

Tendo representado Estevão Consonet faculdade para abrir nesta Corte 
~ma aula de Gramática Francesa, Aritmética, Geometria, e outras disciplinas: 
N an~a. Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado dos 

1 
e.goc1os do Reino, Deferindo à sua súplica, que o Inspetor dos Estabe

eclmentos Literários lhe conceda a licença necessária. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 19 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

---L C. 21 ·fls. 102v. 
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Para João Gomes da Silveira Mendonça. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente atendendo ao que Lhe representou 
Joaquim Harris, natural da Batávia, botânico e jardineiro de profissão, que 
deseja poder com as suas luzes e conhecimentos ser útil à cultura do Jardim 
de Viveiro e Climatização das plantas exóticas, estabelecido na Fazenda da 
Lagoa de Rodrigo de Freitas; e Reconhecendo o Mesmo Augusto Senhor que 
o atual Diretor do dito Jardim, João Gomes da Silveira Mendonça, por se 
achar ocupado em outras Comissões do Serviço Público, precisa de um aju
dante, que com a sua inteira cooperação promova cada vez mais o progres
so daquele estabelecimento: Manda pela Secretaria de Estado dos Negó
cios do Reino participar ao referido João Gomes da Silveira Mendonça que 
Há por bem Nomear ao dito Joaquim Harris para o lugar de seu ajudante na 
Administração do mencionado Jardim, em cuja cultura deverá igualmente ser 
reconhecido como primeiro jardineiro; e Determina outrossim que o mesmo 
Diretor lhe mande dar para sua habitação uma casa competente das que se 
acham vagas na sobredita Fazenda, ou que puder ser logo desocupada para 
esse destino. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar.N.-IJJ'-175-1221-fls.165v'?-ll.C.I 
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Para o mesmo (João Gomes Barroso) • 

. . Constando a Sua Alteza Real o Príncipe Regente que na ocasião de se 
dirigirem as Cortas Circulares ao Corpo do Comércio, e mais habitantes 
Proprietários desta Cidade, a fim de concorrerem para o Donativo 
voluntário, destinado a suprir as urgências do Estado, não foram contempla
das muitas pessoas, por falta das competentes notícias, sem embargo de suas 
Possibilidades e sentimentos patrióticos: Manda o Mesmo Augusto Senhor, 
Pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, Autorizar o Comendador 
João Gomes Barroso, que serve de Tesoureiro do mencionado Donativo, 
Para que no Seu Real Nome haja de convidar as referidas pessoas que 
n.aquela ocasião não foram contempladas, e de que tiver conhecimento, a 
fim de que voluntariamente se prestem aquele auxílio com as quantias que 
lhes permitam as suas circunstâncias. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

--lC. 21 ·fls. 108. 
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Para o Desembargador José Navarro de Andrade. 

Tendo representado a Junta do Banco do Brasil os embaraços que opõe 
o Padre José de Carvalho e Souza, encarregado da administração dos bens, 
que Sua Majestade a Senhora Rainha possui nesta Província, à execução das 
Reais ordens de 20 de maio próximo passado, e 5 do corrente mês, pelas 
quais Houve Sua Alteza Real o Príncipe Regente por bem incumbir à Junta do 
Banco do Brasil da venda dos ditos bens para pagamento do mesmo Banco, e 
dos mais credores: Manda o Mesmo Senhor, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, que o Desembargador José Navarro de Andrade, como 
Juiz Privativo do mencionado Banco, faça intimar ao referido Padre José de 
Carvalho e Souza, para que logo entregue à Junta todos os sobreditos bens, 
com uma relação circunstanciada; e quando assim o não cumpra, proceda à 
apreensão deles, sendo igualmente notificado para dar conta dos 
rendimentos que houverem produzido. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

LC. 21 -fls. 113 
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Para o Juiz da Alfândega. 

Desejando Sua Alteza Real o Príncipe Regente, como Defensor Perpétuo 
d.este Reino do Brasil, providenciar com as medidas mais acertadas, e conve
~~~n.tes ao importante objeto da sua segurança e tranquilidade, e privar aos 
Inimigos da Causa Pública dos meios e ocasiões de fazerem efetivos seus per
versos desígnios: Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, 
que o Juiz da Alfândega desta Cidade, ou quem suas vezes fizer, não dê Des
Pacho de saída a embarcações algumas carregadas de mantimentos, ou pe
trechos de guerra, sem que seus donos assinem termo, pelo qual fiquem, obri
gados a apresentar Documento legal, por onde façam certo que as ditas car
gas não são dirigidas para o porto da Bahia, ou para algum outro, onde exis
~~m tropas européias; com a pena de se proceder contra eles criminalmente, 
ICando o mesmo Juiz da Alfândega na mais rigorosa responsabilidade pela 

execução da presente Ordem Régia. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

A--
r.N. ·IJJ'. 175- 1221 ·fls. 167. ll. C.l 
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Para o Prior Provincial dos Carmelitas Calçados. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, que o Prior Provincial dos Carmelitas Calçados faça 
entregar ao Ministro Provincial dos Menores observantes da Província da 
Conceição os sete Religiosos que fugiram do Convento de Santo Antônio, a 
saber: Frei Inácio, Frei José, Frei Manoel, Frei Francisco, Frei José, Frei 
Antônio, e Frei Manoel do Bonfim: e Há por bem o Mesmo Senhor perdoar
lhes, por esta vez, o criminoso ato da sua fuga, que só considera como efeito 
de precipitação, e verdura dos anos; ficando porém certos que, no caso, não 
esperado, de reincidência usará dos meios de severidade, que o caso exigir. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

lC. 21 . fls. 119v. 
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Para o Guardião de Santo Antônio. 

Sua Alteza Real o Príncipe Regente Tomando em consideração o que 
lhe representou o Guardião do Convento de Santo Antônio sobre a conti
nuação dos excessos, que têm praticado alguns Religiosos moços daquele 
Convento com a mais direta resistência às leis, a sua autoridade, e aos mes
~es encarregados de sua instrução, tendo já cometido o atentado de arrom-

arem as portas da Clausura, retirando-se para o Convento do Carmo: E Es
Perando o Mesmo Augusto Senhor que com a mudança do Presidente, de 
q~em eles se queixam, cessará a escandalosa insubordinação dos ditos Reli
~10Sos, e a vergonha que disso resulta à Comunidade: Manda pela Secreta
na de Estado dos Negócios do Reino autorizar ao referido Guardião, para 
que, verificada aquela mudança, contenha os ditos Religiosos nos limites da 
sua obediência, sujeitando-os ao fiel cumprimento de seus deveres, e para 
que possa punir os chefes de revolta, e os seus cúmplices, segundo o determi
n~m os Estatutos de sua Ordem quando por sua desobediência e contumácia 
nao for bastante a moderação de suas advertências; podendo naquele caso 
Pedir auxílio à Polícia, para conservação da sua dignidade e respeito. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva 

---Ar.N. -IJJ'- 175. 1221- fls. 167 v0 - ll.C.I 
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Para o Administrador do Correio G.eral desta Corte. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Reino, participar ao Administrador do Correio Geral desta 
Corte que, sendo-lhe presente o requerimento de Paulo Martin em que pediu 
isenção do pagamento do porte dos Diários das Cortes de Lisboa: Deter
mina, sejam quais forem as ordens até agora expedidas, que dos referidos 
Jornais se pague sempre o respectivo porte. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

lC. 21 -fls. 141. 
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Para o Intendente Geral da Polícia. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado 
~os Negócios do Reino, remeter ao Intendente Geral da Polícia o Reque
nmento incluso de Adão Manoel Ferreira, que pede licença para uma dança 
de mascarados no dia da festividade do Rosário: e Há por bem que lhe defi
ra como por conveniente. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 1822. 

:-----___ 
lC. 21 - fls. 145. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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Para o Conselheiro José Fortunato de Brito 
de Abreu Souza e Menezes. 

Sendo Constante a Sua Alteza Real o Príncipe Regente a oferta que fez 
o Conselheiro José Fortunato de Brito de Abreu Souza e Menezes tanto da 
quantia de duzentos mil réis, por si próprio, como de todas as jóias de sua 
mulher, sogra, e cunhada, para o fim de auxiliar o Estado no suprimento de 
suas precisões: Manda o Mesmo Senhor, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, participar ao referido Conselheiro que, fazendo justo 
apreço de tão nobres e elevadas ações, bem próprias a servir de generoso 
exemplo do que pode em almas dignas o verdadeiro amor da Pátria: Há por 
bem aceitar as mencionadas ofertas, e agradecê-las como provas de 
fervoroso desejo de concorrer para a grande obra da independência, e 
felicidade do Brasil. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silvo. 

lC. 21 -fls. 155. 

..:.._394-



Para José Joaquim de Lima e Silva. 

?endo presentes a Sua Majestade o Imperador as queixas dos índios da 
AldDe1a de São Fidélis dos Campos de Goitacazes contra a injustiça, com que 
0 esembargador Bernardo José da Cunha Gusmão de Vasconcelos, e sua 
sobrinha Dona Maria Marinha Goldfim obtiveram duas sesmarias de meia lé
gua cada uma, nas terras pertencentes aos mesmos índios, com o falso pre
texto de as terem abandonado e acharem-se aldeados em diferentes lu
Qat, Pedindo não só que sejam ~assadas aos Suplicados e declaradas nulas 
~s concessões das ditas sesmarias, visto não terem eles ainda tomado posse 
t elas~ por lhes ser contestada por outros, que pretendem ser preferidos; mas 
ambem que sejam expulsos todos e quaisquer indivíduos, que se acharem in-
~Ompetentemente ocupando as ditas terras, que privativamente foram medi
. as Para aldeia dos mesmos índios, por ser a derrubação dos matos causa de 
1 m~nsas desordens: E Tomando o Mesmo Augusto Senhor em consideração o 
0~1eto destas queixas, e Desejando providenciar quanto antes, para que se 
n?o aumentem, nem se repitam, por ser um dos Seus Paternais Cuidados vi
Qia1r sobre a civilização dos índios, seu aldeamento e prosperidade: Manda 
Pe_ a Secretaria de Estado dos Negócios do Império que o Coronel José Joa
quim de lima e Silva dirigindo-se com a brevidade possível à referida aldeia, 
e ouvindo não só os índios representantes e queixosos, mas também aqueles, 
que se têm apossado das referidas terras, e contra quem eles se queixam, 
Procure empregar todos os meios conciliatórios, e de pacificação, a fim de 
os compor inteiramente; promovendo entre eles a paz e união; satisfazendo 
~uns e a outros de maneira que fiquem sossegados e tranqüilos, continuando 
Aos trabalhos de suas lavouras, e empregos rurais; e dando finalmente o 

ugusto Nome de Sua Maiestade Imperial como penhor seguro dos desejos, 
d·ue Conserva por este feliz resultado. Quando porém sejam frustradas as fa-

19?s. que se empregarem na conciliação destes indivíduos queixosos e de
s~vlndos: Há por bem o Mesmo Augusto Senhor que o dito Coronel informe 
miudamente, e com a honra e energia, que lhe são próprias, sobre o estado 
em que se acharem as referidas contestações, a fim de se darem as ulteriores 
Providências, que exigir a importância, e a justiça deste objeto, por merecer 
~ especial consideração de Sua Majestade Imperial, não só as Repre
d7~tações dos seus Súditos desvalidos, mas em particular as que os índios lhe 

lngem, por serem os Senhores primordiais deste País. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 22 de outubro de 1822. 

A--
r.N .. IJJ'- 175- 1221- fls. 169 .f' e 170- ll.C.I 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 
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Para o Sargento da Guarda Imperial. 

Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Império, participar ao Sargento da Guarda Imperial Domingos 
José de Fontes, para sua inteligência, que Há por bem que os Soldados 
Honorários da referida Guarda seiam sujeitos ao recrutamento. quando oor 
outro algum título não estejam isentos dele, como já se comunicou por 
Portaria da data desta ao Brigadeiro Miguel Nunes Vidigal. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 22 de outubro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

LC. 21 ·fls. 169v. 
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Para o Senado da Câmara desta Cidade • 

. Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
~~Cios do Império, participar ao Senado da Câmara desta Cidade que lhe 
Oi presente o seu Ofício de 20 do corrente mês, em que referindo-se às 

Atas, que por cópia vinham inclusas das vereações de 9 e 19 do mesmo mês, 
~modas a respeito da conduta do Procurador Geral desta Província Joaquim 

onçalves Lêdo, e da necessidade da sua remoção de tão honroso cargo, 
Pede as precisas providências para a nomeação de outro Procurador: O 
Mes.mo Augusto Senhor Tomando na devida consideração este louvável pro
cedimento, manda agradecer ao mesmo Senado o zelo e patriotismo, com 
que desempenha os deveres que estão a seu cargo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de novembro de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva 

A--r. N. ·IJJ' · 175. 1221. fls. 2 v9. I L. C. I 
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Para o Senado da Câmara. 

Tendo representado a Sua Majestade Imperial o Comissário Geral de 
víveres do Exército a necessidade absoluta em que se acha de fazer os provi
mentos de farinha para a Tropa, e sendo do obrigação do Senado da 
Câmara dar todas as providências necessárias para que não falte a subsistên
cia ao Povo e mormente aos Defensores da Pátria; Manda Sua Majestade o 
Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que o 
Senado da Câmara, ouvido o Comissário Geral, passe logo a dar as ordens 
precisas a tão urgentes circunstâncias. 

Paço, 23 de outubro de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva. 

LC. 21- fls. 176. 
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Para o Ministro da Guerra. 

Tendo Sua Majestade o Imperador deferido benignamente ao que pelo 
:~querimento incluso lhe expuseram João Maria Paresi e Jacques Francisco 

1 uffa, Alferes do Estado Maior, e Ajudante de Ordens do General labatut, 
h<;>bre a falta de meios para os seus preparativos, a fim de regressarem à Bo
I~: _Manda participar o referido ao Ministro e Secretário de Estado dos Ne

~OCios Da Guerra, para que pela competente Repartição se passem as or
ens necessárias para se darem aos Suplicantes dois meses dos seus soldos, 

~-a respectiva gratificação da diligência, em que vieram a esta Corte; não Se 
f 19nando porém confirmar o Posto de Tenente do Estado Maior, a que sere
ere o 19 dos Suplicantes, por não competir ao sobredito General semelhan

te autoridade. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 1822. 

José Bonifócio de Andrada e Silva 

A;N- . 
. -IJJ'- 175-1221- fls. 172-ll.C.I 
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Para Antônio Joaquim Pires de Car~alho e Albuquerque. 

Sua Majestade o Imperador Tomando em Consideração o constante 
zelo, fidelidade, e singular po.tri~tismo, que Vossa Senhoria tem altamente 
manifestado nos relevantes serviços que tem feito ··à Causa Sagrada da 
liberdade e Independência do. Brasil: Houve por bem Fazer Mercê a Vossa 
Senhoria do Título de Barão da Torre de Gorda de 'Ávila, em sua vida. O 
que de Ordem do Mesmo Senhor participo a Vossa Senhoria para sua inteli
gência; e por esta Secretaria de Estado dos Negócios do Império se hão de 
expedir os despachos necessários. 

Deus Guarde a Vossa Senhoria 
Paço, em ]9 de dezembro de 1822. 

Ar.N. -IJJ'- 175- 1221- fls. 9- ll.C.I 
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Para 0 Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios da Guerra. 

ach Sendo ~re~ente a Sua Majestade o Imperador a necessidade em que se 
fian~ adProvmcta das Alagoas de Oficiais Militares hábeis e dignos da con
e defa 0 Povo, a cuja atividade luzes, e fidelidade se entregue a segurança, 
lmpérf~a da ~r~víncia: Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Guerr ' parttctpar ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
se es a, para que faça expedir as Ordens necessárias, que Há por bem que 
mand colha um oficial Superior de conhecida inteligência, e zelo, poro Co
um o~·nt.e das Armas do referido Província, nomeando-se poro o acompanhar 
Cor tctal E~genheiro, dois Majores, quatro Ajudantes Instrutores para os 
tos ~osAd~ Mt!ícios, três Capitães, e três Tenentes, que tenham conhecimen-

e rtdhana, alguns soldados da mesmo Arniêi; e· um Artífice. 

Pu!' . 
acto do Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 1822. 

-:--
Ar.N .. IJJ• 

· l75 · 1221. fls. 14. ll. C.l 

José Bonifócio de Andrada e Silvo 
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Para o Ministro da Justiça. 

Havendo Sua Majestade o Imperador, por Decreto da data de ontem, 
Ordenado que se ponha em efetivo seqüestro as propriedades pertencentes 
aos portugueses residentes no Reino de Portugal: Manda pela Secretaria de 
Estado dos Negócios do Império participá-lo assim ao Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios da Justiça, a fim de que o mesmo Ministro e Secretá
rio de Estado nomeie um Ministro de reconhecida probidade, energia, e ade
são à justa Causa do Brasil, para que proceda ao referido seqüestro na for
ma ordenada no mencionado Decreto. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo 

Ar. N.- I J J'- I 7 5- 1221- fi s. I 7 3- ll.C.I 
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Para 0 Ministro da Justiça. 

góci~anda Su,a.Majestade o Imperador, pela S~cretaria de Estado dos J~e
da Ju ~.do lmpen?, ~emeter ao Ministro e Secretario de Estado dos Negoc1os 
Au \'Ça a Cóp1a 1nclusa do Decreto da data de ontem, pelo qual o Mesmo 
pr;u~ 0 Senhor Há por bem ordenar que se ponham em efetivo seqüestro as 
a fi pr~edades pertencentes aos portugueses residentes no Reino de Portugal, 
exem :que o Mesmo Ministro e Secretário de Estado lhe faça dar a devido 
ter c~çao pelo que pertence aos prédios rústicos e urbanos, de que trota o 

celro artigo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1822. 

:---_ 
Ar.N. ·IJJ' I 

. 75 · 1221 ·fls. 173. IL.C.I 

José Bonifácio de Andrada e Silva 
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Para a Junta do Banco do Brasil. 

, . Manda Sua Majestade o Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
~0~10s do Império, remeter à Junta do Ba'nco do Brasil a cópia inclusa do De
mre 0 de 26 de dezembro do ano próximo passado, pelo qual se incumbe à 
pr~sma Junta o regulamento, e administração de uma nova loteria para o su
Jun~ento das despesas do Teatro de São João: E Há por bem que a referida 

a 0 ponha em execução pela forma que nele se declara. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de janeiro de 1823. 

:--
Ar. N. ·IJJ' 17 

· 5 · 1221 . fls. 35 vo . ll. C. I 

José Bonifácio de Andrada e Silvo 
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Para o Senado da Câmara desta Cidade. 

Sendo presente a Sua Majestade o Imperador o Requerimento de José 
de Miranda Ramalho & Companhia, e outros criadores e condutores de ga
dos, em que pediram certas providências para o caso de não se ajustarem os 
boiadeiros com os marchantes sobre o preço dos mesmos gados: Manda, pe
la Secretaria de Estado dos Negócios do Império, participar à Ilustríssima Câ
mara desta Cidade que Há por bem que, no referido caso de falta de ajuste 
entre os marchantes e os boiadeiros, possam estes matar os gados por sua 
conta. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 11 de janeiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar. N. -IJJ'- 175- 1221- fls. 40v9- ll. C.l 
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Para o Intendente Geral da Polícia. 

~ Tendo participado à Câmara da Cidade de OI inda a forma de apura
~0 das listas dos Deputados da Província de Pernambuco para a Assembléia 

eral com exclusão do Padre Venâncio Henriques de Resende pela sua re
bonhecida adesão ao Sistema Democrático, como lhe fora requerido pelos 
h ons do Povo, e pelos próprios Eleitores, denunciando-o além disto como um 
omem perigoso, e incendiário, o que comprovava com duas cartas do mes
~0 Padre insertas na Gazeta Pernambucana N9 1, e no Periódico intitula
.0 === Maribondo = N9 3: Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secreta

Ga de Estado dos Negócios do Império, comunicar ao referido Intendente 
. eral da Polícia, para que, nesta inteligência tenha debaixo de vista o men

Cionado Padre Venâncio. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de 1823. 

-:--
Ar.N IJJ' 

· · - 175- 1221 - fls. 41 v9 - I L. C. I 

José Bonifácio de Andrada e Silva 
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Para o Provedor e mais Mesários da 
Santa Casa da Misericórdia. 

Sendo presente a Sua Majestade o Imperador a Representação do Pro
vedor e mais Mesários da Santa Casa da Misericórdia desta Corte, em que 
expuseram o resultado da Loteria que lhe foi concedida a benefício da mes
ma Casa, das Repartições dos Expostos e Recolhimento, e dos Seminários de 
São José e São Joaquim, e pediram-se-lhes indicasse a forma da repartição 
dÕ diminuto lucro que produziu a Loteria: Manda o Mesmo Senho~. pela Se
cretaria de Estado dos Negócios do Império, participar ao referido Provedor 
e mais Mesários da Santa Casa que devem repartir os lucros na razão das so
mas, que, no Decreto da concessão da Loteria, se assinaram para os mencio
nados Estabelecimentos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar.N .. IJJ'. 175. 1221. fls. 42. ll.C.I 
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Para a Junta do Banco do Brasil. 

Sendo presente a Sua Ma[estade o Imperador a Representação da Junta 
do Banco do Brasil sobre as dificuldades que se opõe à arrematação das fa
zendas, casas e mais bens de Sua Majestade a Rainha de Portugal, não se 
achando com autoridade para vendê-los em separado, por nova avaliação 
ou Por menos da que se acha arbitrada: Manda, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Império, participar à mesma Junta, para sua inteligência, 
~ue Há por bem Autorizá-la para ultimar esta venda pela maneira que me-

or entender. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

A-
r. N. ·IJJ' · 175 · 1221 . fls. 61 v9. ll. C.l 
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Para o Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios da Guerra. 

Havendo Sua Majestade o Imperador, por Portarias da data desta, diri
gidas aos Governos Provisórios das Províncias de Minas Gerais, e Sãó Paulo 
aprovado o estabelecimento de Guardas Cívicas naquelas Províncias, debai
xo do plano de organização e uniforme ordenado para esta Província, e 
para a da Bahia; é cumprindo que esta uniformidade se guarde em todo o 
Brasil, com a única exceção de se preferirem as barretinas de couro, geral
mente usadas nos outros Corpos de Cavalaria, as de pele de guariba, pela 
sua raridade e carestia: Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império, participar ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Guerra, para sua inteligência, e para que por aquela repartição se passem 
as ordens a este fim necessárias: E Há outrossim por bem que o Mesmo Minis
tro e Secretário de Estado mande remeter a esta Secretaria de Estado cópias 
dos figurinos da mencionada Guarda Cívica, para serem enviados aos 
Governos das Províncias. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1823. 

José Bonifócio de Andrada e Silva 

Ar. N .• IJJ' . 175- 1221 . fls. 67 v9 • ll. C. I 
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Para o Senado da Câmara. 

, . Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
~oc!os do Império, que o Ilustríssimo Senado da Câmara desta Cidade prece-

a a nomeação de dois Deputados Suplentes na forma das Instruções, para 
ehtrarem na Assembléia Geral Constituinte e legislativa, em lugar de Agosti
n. ° Corrêa da Silva Goulão, e Joaquim Gonçalves ledo, que não podem ser
vrr naquele Augusto Congresso. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1823. 

--Ar.N IJJ' 
· · · 175 · 1221. fls. 69. ll.C.I 

José Bonifócio de Andrada e Silva 
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Para o Ministro da Fazenda. 

Havendo o Procurador Geral da Província do Espírito Santo representa
do à Sua Majestade Imperial a necessidade de novas providências a favor 
da Civilização e aldeamento dos índios da mesma Província; e sendo necessá
rio quanto antes remeter-lhes utensílios, e vestuários, de que tanto precisam 
os já a Ideados, enquanto Sua Majestade Imperial não Torna sobre este im
portantíssimo objeto da Civilização dos índios as medidas mais extensivas, 
adequadas, e eficazes: Manda o Mesmo Senhor, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Império, que o Ministro e Secretário de Estado dos Negó
cios da Fazenda faça aprontar com a possível brevidade os objetos constan
tes da Relação inclusa, que serão entregues ao Oficial da Junta do Espírito 
Santo, que os veio solicitar para uso dos mesmos índios. 

Paço, 20 de fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Relação dos objetos. 
Espelhos, miçangas, facas, machados, enxadas, pregos, tesouras, agu

lhas, alfinetes, guizos, e cascavéis, anzóis, tabaco, carapuças, barretes ver
melhos, galões falsos, fitas, lenços de cores subidas. ou listrados, mantas, es
tampas de Santos e Verónicas, caldeirões e taches. uma botica. 

Secretaria de Estado, 20 de fevereiro de 1823. 
Por ordem de Sua Excelência 

Luís Moutinho Lima Alvares e Silva 

Ar.N.-IJJ'- 175-1221- fls. 179. 
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Para o Ministro da Fazenda. 

~~ndo presente a Sua Majestade o Imperador a ~ecessidade de novas 
~?VIdencias a favor da civilização, e aldeamento dos lndios da Província de 

lnas Gerais; e convindo para este fim remeter-lhes quanto antes utensílios, 
M~!uários, e out~os a!tigos, de que precisam os já ,al?eados.' enquan~o. ~ua 
~ lestade lmoerral nao Toma sobre este important1ss1mo ob1eto da c1vrl1za
~o dos lndios as medidas mais extensivas, adequadas, e eficazes: Manda o 
. esmo Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios do lmpé

Ro( re~me~er ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazend~ a 
d~ açao 1nclusa dos objetos que se devem remeter para uso dos mesmos m-

IOs, os quais podem ser logo conduzidos desta Corte, ou mesmo de Vila Ri
ca, na_ Província de Minas Gerais, segundo o parecer mais conveniente, e 
Fxped1to; dirigindo-se neste último caso pela Repartição dos Negócios da 
dazpenda as competentes instruções à Junta da Fazenda Pública da menciona-

a rovíncia. 

Pl.lço, 21 de fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

S Relação dos objetos, que por Portaria da data de hoje, expedida pela 
Necret~ria de Estado dos Negócios do Império à Secretçria de Estado dos 
deeMg~CIOs da Fazenda, se mandam aprontar para uso dos lndios da Província 

lnas Gerais. 
alf' Espelh?s1 facas, machados, enxadas, pregos, tesouras, agulhas, dedais, 
lõelnftes, brlr_os e linhas, anzóis, tabaco, carapuças, barretes vermelhos, ga
fer~ alsos, f1tas, lenços de cores subidos, ou listrados, mantas, caldeirões. 
lar o, cobre ou latão em chapa fina, duas serras para as fábricas de fiar, se
tad e serrar, 400 verônicas, 400 estampas de Santos, 400 folhas de papel pin
Çasod Papel, penas, e canivetes, 50 maços de miçanga para rosários, 10 bra
ga d e corda de linho, arame grosso, um realejo, uma botica, 40 a 50 espin
derAbs com \.lS competentes munições a cargo do índio Inocêncio Gonçalves 

S reu, en~arregado de formar uma artilharia de atiradores. 
p ecretarra de Estado, 21 de fevereiro de 1823. 
or ordem de Sua Excelência. 

-:---__ 
Ar.N IJJ' 

·• • 175-1221 -fls. 179-1'. 

Luís M'Jutinho Lima Alvares e Silva 
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Para a Junta Dlretórla da Tipografia Nacional. 

Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gócios do Império, participar à ·Junta Dir.etória da Tipografia Nacional que 
Há por bem que na mesma Tipografia se imprima a Memória inclusa intitula
da "A Riqueza do Brasil em madeiras de construção, e Carpintaria", do Con
selheiro Baltazar da Silva Lisboa, com a dedicatória dirigida ao Mesmo 
Augusto Senhor, sendo feita a impressão à custa da Fazenda, e aplicado o 
produto da venda .a benefício do Seminário de São Joaquim: e nesta confor
midade o faça a referida Junta executar. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 1823. 

José Bonifócio de Andrado e Silva 

Ar. N. - IJJ' - 175- 1221 - 11s_ 73 v9- tl. C. I 
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Para o Intendente Geral da Polícia. 

~ Sendo presente a Sua Majestade o Imperador a caluniosa Representa
~ao que os alunos do segundo ano da Academia Médico-Cirúrgica desta 

orte levaram ao conhecimento do Mesmo Augusto Senhor, em que não só 
~e q~ei,xaram injustamente de serem obrigados pelo Diretor da referida Aca-

emla a freqüência da aula de Fisiologia, recentemente instaurada a requeri
rn,ento dos mesmos alunos mas até ousaram atacá-lo com criminosa insolên
~la, ,e f_alsas imputações, ~ faltar em suas descomedidas expressões à justa 
d ecenc1a com que se deve requerer: Manda Sua Majestade pela Secretaria 
c e Esta,do dos Negócios do Império, que o Intendente Geral da Polícia 
hame a sua presença os alunos que requereram, e se assinaram, e aspera
~~nte os repreenda tanto pela falta do devido respeito ao seu benemérito 

lretor, que só exigiu a observância da lei, como pelas frases e vocábulos 
que desatentamente empregaram na referida Representação. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

:---_ 
Ar.N IJJ' 

· · · 175 · 1221 -fls. 80. ll. C. I 
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Para o Diretor da Academia Médico-Cirúrgica. 

Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gócios do Império, participar ao Diretor da Academia Médico-Cirúrgica des
ta Corte, que, sendo-lhe presente o Requerimento dos alunos do segundo 
ano da mesma Academia, em que pediram ser dispensados da freqüência da 
aula de Fisiologia, recentemente instaurada; Há por bem, conformando-se 
com o que expôs sobre este objeto no seu ofício de 29 de janeiro deste ano 
que os ditos alunos sejam obrigados à freqüência da aula de Fisiologia. E 
porque os suplicantes, nos termos e frases de que se serviram, faltaram não 
só ao respeito que devem ao seu Diretor, mas também à decência com que 
cumpre requerer, Ordenou o Mesmo Augusto Senhor, na data desta que o 
Intendente Geral da Polícia os chamasse, e os repreendesse asperamente, 
por tudo o que contém o referido ~equerimento de descomedido e caviloso. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar.N .. IJJ' · 175· 1221· fls. 80.;>. IL.C.I 
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Para o Ministro da Guerra. 

E Convindo ao efeito de se não transmitir ao inimigo a notícia da saída da 
dsquadra Nacional que se dêem todas as providências, para que não só 
deste Ps>rto, mas também dos Portos de Campos, Vitória, Benevente, e outros 
e~~rovtnc!a do E~pírito Santo, limítrofe desta, se proíba a saída de qualq~er 
Es arcaçao nacronal, ou estrangeira antes de dar de vela a refenda 
N~uqd~a.Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos 
da Cocros do Império, que o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
co . u~rra faça expedir sem perda de tempo uma parada àqueles Drstritos 
sa/d rntrmação as Autoridades respectivas para que suspendam despachos de 
Ja ~ a embarcação alguma para Portos do Norte, ou Sul, exceto o Rio de 
p nterro, até que ali conste oficialmente a saída da Expedição Marítima deste 
oro. 

Paço, 15 de março de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

:---_ 
Ar.l\i IJJ' 

. . . 17 5 · 1221 · fi S. 180. 
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Para a Junta da Tipografia. 

Sua Majestade o Imperador, atendendo ao que Lhe representou Guilher
me Paulo Tilburi, sobre o atrasamento, em que se acha a impressão das suas 
obras intituladas "Introdução ao estudo da Geografia, e Breve Explicação 
da Gramática" que há 7 meses se conserva suspensa na Tipografia Nacio
nal: Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que a Junta 
Diretora da mesma Tipografia faça concluir a impressão das ditas obras da 
maneira que lhe foi determinada, visto que por serem destinadas à Instru
ção Pública não devem padecer demora. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 17 de março de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar.N .. IJJ'- 175- 1221- fls. 97- I L. C.l 
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Para o Ilustríssimo Senado da Câmara desta Cidade. 

Tendo constado na Augusta Presença de Sua Majestade o abuso que se 
faz das redes de malha fina, ou de cai cai, com grave prejuízo do Público: 
Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que o Ilustríssi
mo Senado da Câmara desta Cidade vigie sobre o referido abuso, não só 
contrário as posturas da mesma Câmara, mas à perpetuidade da pescaria. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de março de 1823. 

José Bonifácio de Androdo e Silvo 

--Ar.N IJJ' 
·· · 175.1221- fls. 101- ILC.I 
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Para a Junta do Comércio. 

Sendo indispensável que o Inspetor do Depósito Geral dos Recrutas co
nheça quais são os negociantes matriculados desta Praça para poder exce
tuar do recrutamento os Caixeiros dos ditos negociantes: Manda Sua Majes
tade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império: que 
a Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, remeta à Secreta
ria de Estado dos Negócios da Guerra uma relação exata dos referidos ne
gociantes matriculados. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de março de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo 

Ar.N .. IJJ'- 175- 1221. fls. I 02- ll. Cl 
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Para o Ministro da Guerra. 

Havendo cessado os motivos porque Sua Majestade o Imperador Houve 
Por. bem Ordenar que ficasse suspensa, até segunda Ordem, a saída de 
~ua,squer embarcações nacionais ou estrangeiras: Manda o Mesmo Augusto 

enhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que o Ministro 
~Secretário de Estado dos Negócios da Guerra expeça as ordens necessá
nas aos Comandantes das Fortalezas da Barra para que do dia seis do cor
Íen~~ em diante não ponham embaraço algum a saída das embarcações, que 
eg1t1mamente pretenderem sair. 

Paço, 4 de abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

A;N--
. "IJJ'- 175-1221- fls. IBOvl'. 
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Para Luís da Cunha Moreira. 

Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gócios do Império, remeter ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha, o ofício incluso do Presidente do Governo da Província do Rio 
Grande do Sul João de Deus Meno Barreto, em que remete a lista junta dos 
cidadãos, que oferecem quantias para a construção de um brigue de guerra, 
para que por aquela Repartição se expeçam as Ordens necessárias, para 
que a soma total seja remetida a esta Corte à competente Estação, a fim de 
que com ela, junta a outras mais se possa construir uma Corveta de Guerra. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar.N.-IJJ'- 175-1221- fls.IIBv'l- ll.C.I 
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Para Caetano Pinto de Miranda Montenegro. 

, . Manda Sua Majestade o Imperador pela Secretaria de Estado dos t'-J e. 
~oc,os .do Império remeter ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 

a Just1ça o Ofício incluso do Governo da Província do Rio Grande do Sul, 
bom o traslado junto do Sumário a que se procedeu contra João da Silva Lis

OQ, para que juntando-se ao original, e mais papéis quando com o réu pre
~0 forem remetidos a esta Corte se expeçam por aquela Repartição as Or

ens necessárias para ser julgado no Tribunal competente. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 18 de abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

-:--
Ar.N .. )JJ' I 

· 75.1221. fls. //9. ll.C.I 
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Para o Barão de Karwinski. 

Sendo necessário que nos trabalhos das Minas deste rico, e grandioso 
Império hajam obreiros hábeis, que saibam trabalhar, e dirigir pelo método 
mais próprio e conveniente a lavagem do ouro, a fim de que se não esperdi
ce muito deste precioso metal; E Confiando Sua Majestade o Imperador nos 
conhecimentos e qualidades do Barão de Karwinski, e nos vivos desejos, que 
ele tem manifestado de merecer a Sua Augusta Consideração: Há o Mesmo 
Senhor por bem de o Autorizar para que, obtendo primeiro a necessária fa
culdade de Sua Majestade Imperial, Real, Apóstólica possa ajustar pela ma
neira, que for mais proporcionada aos interesses da Fazenda Pública deste 
Império, dois dos mencionados Mestres da Hun_.qria, ou Transilvânia, para vi
rem trabalhar neste importante ramo de Mineração: O que, pela Secretaria 
de Estado dos Negócios do Império, Manda o Mesmo Augusto Senhor parti
cipar ao referido Barão de Karwinski para sua inteligência, e governo. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 29 de abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Ar.N.-IJJ'- 175-1221-fls.I84V'. 
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Pora a Mesa do Desembargo do Paço. 

Sendo muito conveniente para o progresso dos trabalhos da Assembléia 
G,e~al Constituinte e legislativa o conhecimento exato da Estatística deste lm
f,e~lo, e com especialidade da Província de Sergipe, como oficiara o Secre
ano da mesma em 9 do corrente mês: Manda Sua Majestade o Imperador, 
bela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que a Mesa do Desem-
argo do Paço faça quanto antes remeter à dita Secretaria de Estado todas 

as tabelas, que no Cartório do Tribunal se acharem, relativas a quaisquer ra
mos de Estatística, principalmente da povoação de Sergipe. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 11 de junho de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

d CNa mesma conformidade, e na data de 19 de junho se expediu à Mesa 
a onsciência. 

A;N--;-
. -·IJJ- 175.1221- fls 149- !l.C.I 
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Para o Ministro da Guerra. 

Exigindo a Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do 
Brasil para acerto de providências relativas à Instrução Pública, que lhe se
jam transmitidas as convenientes informações sobre as Escolas, e Estabeleci
mentos literários, que há nesta Corte, e em todas as Províncias: assim o Man
da Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império, participar ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Guerra para que quanto antes faça remeter pela sobredita Secretaria uma 
circunstanciada informação de todos os estabelecimentos deste gênero, exis
tentes nesta Província, subordinados àquela Repartição. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Na mesma conformidade, e data se expediu ao Ministro da Marinha. 

Ar. N .. IJJ'- 175- 1221- fls. 155v0
- ll.C.I 
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AVISOS COMO 

MINISTRO DOS ESTRANGEIROS 

1822- 1823 





1822 





Para o Juiz da Alfândega. 

E Manda o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado dos Negócios 
strangeiros em adição a Portaria de 22 de fevereiro próximo passado, acer

ca dos objetos trazidos a bordo do navio Doris, pelo Cônsul da RÚSSIA Jor
~e de Langsdorff para seu uso e da sua Fazenda; que o Desembargador do 
t aço e Juiz da Alfândega faça despachar livres de direitos os artigos cons
~ntes da relação junta assinada por Simeão Estellita Gomes da Fonseca, Ofi-

Cial ~aior da referida Secretaria de Estado, os quais são propriamente co
mestlveis; igualmente que se despachem livres de direitos os baús, utensílios, 
e efeitos pertencentes aos colonos que traz consigo o mencionado Cônsul em , , 

numero de noventa e cinco. 

Paço, em 6 de março de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

1 Note Bem. a relação que se menciona acha-se anexa, em original, à car-
a do referido cônsul de 5 de março de-1822. 

---__:_ 
MREA . Av,sos C 
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Para José Estevão Grondona. 

José Bonifácio de Andrada e Silva acusando a recepção da carta, que o 
Senhor José Estevão Grandona, na qualidade de Agente Consular de Ná
poles lhe dirigiu em data de 19 do corrente mês acompanhando o Re
querimento dos cinquenta degredados napolitanos, que se acham a bordo 
da nau Presiganga, para dali seguirem o seu destino à Africa, e que ora pe
dem a Sua Alteza Real o Príncipe Regente serem aqui empregados como mili
tares, deve ponderar em resposta à Sua Mercê; que sendo estes indivíduos 
criminosos e malvados, e como tais condenados no seu País, e cedidos ao 
Governo de Sua Majestade Fidelíssima para os remeter aos seus estados da 
África, como efetivamente se praticou com outros de igual natureza, é bem 
para estranhar que Sua Mercê apoie semelhante pretensão, conhecendo 
bem que de tais indivíduos nenhuma utilidade se pode esperar neste país e 
que só por efeitos de humanidade e compaixão Concedeu Sua Majestade 
Fidelíssima poderem eles ir viver nos estados da África; à vista, pois do expos
to resolveu o Governo de Sua Alteza Real continuar nos mesmos princípios, 
enviando-os para a Africa, ou permitir a Sua Mercê que os faça embarcar 
para o seu País, por sua conta, ou do seu Governo. 

José Bonifácio de Andrada e Silva renova por esta ocasião ao Senhor 
José Estevão Grandona as expressões do seu obséquio. 

Em 27 de março de 1822. 

MREA- Avisos para a Corte- livros de Registro. 317/1/11 . fólha 65. verso. 
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Para o Juiz de ()rfãos desta Cidade. 

E Manda o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado dos Negócios 

1 .~trangeiros, que o Juiz dos Órfãos desta Cidade faça por imediatamente em 
1 

erdade a Thomas Russel negociante inglês que foi preso por ordem sua 
sem ter para isto Jurisdição a qual só compete pelos Tratados, ao Juiz Con
servador da Nação Britânica e dê logo pela mesma Secretaria de Estado os 
motivos que o forçaram a semelhante atentado. 

Paço, em 10 de maio de 1822. 

:---
MREA 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

·AVIsos p C 
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Para o Governador de Villegagnon. 

Achando-se em prática a remessa da parte diária do registro da saída e 
entrada das embarcações neste porto para as Secretarias de Estado e seus 
respectivos Ministros, e ocorreu de estar agora desligada da Repartição dos 
Negócios da Guerra a dos Negócios Estrangeiros, sendo portanto neces
sário que conste também nesta última o mencionado registro: 

Manda o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros ao Brigadeiro Graduado e Governador da Fortaleza de 
Villegagnon Antônio Lopes de Barros, que remeta igualmente a esta Secre
taria de Estado da mesma maneira observada até agora com as outras Repar
tições, uma parte regular, e circunstanciada do registro das embarcações, 
observando na mesma o que já se acha determinado, tanto a respeito da indi
cação dos passaportes, como sobre a sua entrega nos dias feriados em que a 
Secretaria se achar fixada. 

Paço, em 15 de maio de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo 

MREA- Avisos poro o Corte -livros de Registro- 317/1/11- fólho 71- verso. 
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Para o M· . •mstro da Marinha. 

:::::: Pa Havendo chegado proximamente a este porto a Goleta de Buenos Aires 
dênc~u~te do rio da Prata= destinado a conduzir regularmente a correspon
Vern~ad ° Correio, daquela para esta Cidade, merecendo por isto do Go
trada e, Buenos Aires o ficar isenta ao pagamento de direitos do porto, en
repre' salda,_ e outros encargos, como tudo foi presente a Sua Alteza Real em 
dindosentaçao de Dom luis Mazariegos, consignatário da mesma goleta, pe
os me que 0 mesmo senhor atentas as vantagens, lhe concedesse neste porto 
Pela Ssmos pr~vilégios que naquele houvera obtido: Manda Sua Alteza Real 
e Sec ec~~tana de Estado dos Negócios Estrangeiros comunicar ao Ministro 
defe/etano de Estado dos Negócios da Marinha que houve por bem assim 
desta 

1
r(·e que nesta mesma data se expediu Portaria ao Juiz da Alfândega 

lodos Ida~~ para que na parte que lhe toca faça guardar à dita Goleta 
quer os Pnvdegios e isenções que é costume permitirem-se a outros quais
dos Naq~~tes. O que tudo Manda participar ao mesmo Ministro de Estado 

egoc1os da Marinha para sua inteligência. 

Paço, em 1 O de junho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo 

~ A. A. 
v'sos Poro a C 
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Para o Administrador do Correio. 

Manda o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado dos NegócioS 
Estrangeiros, participar ao Administrador do Correio Geral desta Cidade, 
Manuel Teodoro da Silva em resposta à sua representação de 3 do corrente 
mês que acompanhava a cópia do Ofício, que na data de 19 de maio deste 
ano lhe escrevera o Administrador do Correio de Buenos Aires com a faturo 
das cartas vindas na Goleta Paquete do Rio da Prata, que tendo Sua Alteza 
Real aprovado o estabelecimento deste Paquete pelas vantagens que re· 
sultam ao Comércio, fique o mesmo Administrador entendendo que deve 
receber e distribuir as cartas que por ele vierem, exigindo aqui por elas, o 
mesmo porte que pagam em Buenos Aires as que daqui tem de serem remeti· 
das pelo dito paquete, e que nesta conformidade possa corresponder-se 
com o Administrador do Correio daquela Cidade. 

Paço, em 10 de junho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e SilvO 

MREA - Avisos para a Corte - Livros de Registro - 3171 I 1 li - fólha 77 - verso. 
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Para Carlos Guilherme Theremin. 

C O Abaixo Assinado do Conselho de Estado do Príncipe Regente, e do 
N ons;l~o de Sua Majestade Fidelíssima, Ministro e Secretário de Estado dos 

g egoctos do Brasil e Negócios Estrangeiros tendo recebido e levado a Au-
ust p ' 

Th a .resença de Sua Alteza Real, a nota do Senhor Carlos Guilherme 
s e~emm, Cônsul da Prússia, datada em 28 de junho último, na qual expõe 
Aer. he constante que os Cônsules de Portugal nos portos de Antuerpia e 
s~stMd.am recusam despachar os navios que se destinam para os portos de 
sa ~ a1estade Fidelíssima com armas de fogo, as quais formam um interes
se~ e ramo de comércio da Prússia, e por isso deseja saber se esta proibição 
M e~e entender com o Reino do Brasil: Teve Ordem para responder a Sua 
re erc~ que seja qual for o procedimento dos Cônsules de Portugal àquele 
n· s~etto, Sua Alteza Real não Considera as armas de fogo, e em geral as mu-

setçoes e petrechos navais ou militares, como artigos cuja importação deve 
r Pr 'b· 

Xer 01 tda ao Brasil, e que por conseguinte as embarcações que os trou-
achem Par? seu negócio terão livre entrada nas Alfândegas e Portos, que se 
Podarem tmediatamente sujeitos à Regência de Sua Alteza Real não 
no e~do servir-lhes de embaraço para serem admitidas nos portos deste Rei
via~ alta de despachos dos referidos Cônsules de Portugal, devendo toda
for r~.zerem os seus papéis em devida forma quanto aos mais requesitos e 

ma tdades necessárias. 

nhor ~abaixo ?ssinado se prevalece d.esta ocasião para apre:enta~ ao Se
arlos Guilherme Theremin os devtdos protestos da sua esttmaçao. 

Palácio do Rio de Janeiro, 3 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

~ 
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Para Jorge Langsdorff. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, cumprimenta ao Senhor Jorge 
Langsdorff, Cônsul Geral da Rússia, e acusando o recebimento do seu escritO 
de 20 de julho corrente em que solicita o permissão de poder fazer livre· 
mente uma viagem científica por esta Província, acompanhado das pessoas 
ali designadas, tem de certificar a Sua Mercê que lhe foi grata esta ocasiãO 
de comprazer-lhe, e desde já com este inclui para Sua Mercê a necessário 
Portaria afim de que as autoridades da Província, a quem ela for apresen· 
toda não ponham algum embaraço à sua viagem. 

José Bonifácio de Andrada e Silva vale-se desta ocasião para repetir ao 
Senhor Jorge Langsdorff os protestos da sua estima e particular obséquio. 

Secretaria de Estado, em 22 de julho de 1822. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de Estad? 
dos Negócios Estrangeiros que as autoridades a quem esta for presente der· 
xem viajar livremente por esta Província do Rio de Janeiro a Mister Jorg.e 
Langsdorff, Conselheiro, Cônsul Geral da Rússia, que leva em sua companhro 
a Mister Menchier naturalista francês, Mister Rulzaff astrônomo russo, e 
Moritz Rugendas, pintor alemão além dos domésticos necessários para esta 
viagem científica. E o mesmo Senhor há por bem que da parte das referidoS 
autoridades se lhes não ponha impedimento algum nos lugares por onde tron· 
sitarem, e que pelo contrário se lhes preste o auxílio e proteção de que hoU· 
verem mister. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 22 de julho de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e SilvO 

MREA - Avisos para a Corte - livros de Registro - 317 f I /11 - lólha 86. 
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Para H . enr•que Chamberlain. 

N ? .Abaixo Assinado Conselheiro, Ministro e Secretário de Estado dos 

0 ~goclos do Reino do Brasil, e dos Negócios Estrangeiros, em continuação 
rne esposta que em data de 23 de julho próximo passado a Nota de 19 do 
Brits~~, do Senhor Henrique Chamberlain, Cônsul Geral de Sua Majestade 
sa:n1fa acerca da prisão dos súditos britânicos Eduardo Chambers e 
Pel u,e Go~don, tem mais de comunicar a Sua Mercê, que procedendo-se 
cio 

0 nt~ndencia Geral da Polícia as precisas averiguações sobre a existên
sob e/lrcunstâncias daquelas prisões, se reconhecerá que o primeiro dos 
Jui:zr~ ltos .indivíduos não, existe preso, e somente o segundo à ordem do 
Pronu 0 .Cnme do Bairro de São José, desde 15 do referido mês, por sair 
enc nclado na devassa da morte de André Tublez, russo sendo então 
se pontrado em casa do alemão Carlos Stein, morador na Prainha, reputando
bro ~~anto em_flagrante delito à .vist? da disposição da lei d.e 25 de selem
infra _ 1603; nao se podendo po1s d1zer, que em tal procedimento houvera 
to D Çao. dos tratados existentes, que Sua Alteza Real o Príncipe Regente tan
Yânc~s.e,a executar, e cuja tem recomendado inteira e escrupulosa obser-

Henr'? Abaixo Assinado tem com esta oportunidade a de repetir ao Senhor 
lque Chamberlain a segurança da sua particular estimação. 

Pai' · 
aclo do Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

~ 
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Circular para o Corpo Diplomático, Cônsules e Viscônsules. 

Tendo o Brasil, que se considera tão livre como o Reino de Portugal, 
sacudido o jugo da sujeição e inferioridade, com que o Reino lrmào o pre· 
tendia escravizar: e passando a proclamar solenemente a sua Independência 
e a exigir uma Assembléia legislativa dentro do seu próprio território com as 
mesmas atribuições que a de Lisboa salva porém a devida e decorosa UniãO 
com todas as partes da grande Família portuguesa e debaixo de um só chefe 
supremo o Senhor Dom João Sexto, ora oprimido em Lisboa por uma facçãO 
desorganizadora, e em estado de cativeiro, o que só bastava para que o Bra· 
sil não reconhecesse mais o Congresso de Lisboa, nem as ordens de seu exe· 
cutivo por serem forçadas e nulas por direito. E devendo para se evitar a que· 
da da monarquia e a confusão dos interregnos, devolver-se toda a auto· 
ridade e plenitude de ação em Sua Alteza Real o Príncipe Regente do ReinO 
do Brasil, Herdeiro do Trono e legítimo Delegado de Sua Majestade: O 
Qual tem com efeito a pedimento dos povos reassumido toda a autoridade 
da sua Regência, para dela usar constitucionalmente, como tudo se acha eJ<· 
pendido no Manifesto que o mesmo Augusto Senhor acaba de dirigir às po· 
tências Amigas: Cumpre-me por Ordem de Sua Alteza Real, Que deseja dar 
toda a publicidade à pureza e justiça de Seus Procedimentos, transmitir a 
Vossa Mercê o dito Manifesto, para o levar ao conhecimento da sua res· 
pectiva Corte e bem assim alguns outros Impressos que lhe são relativos, e 
servirão de ilustrá-lo. . 

Sua Alteza Real Espera pois que os Governos legítimos e Nações civill· 
zadas que se prezam de liberais, darão o devido apreço à Sagrada cau~9 
que o Brasil proclama, e que o mesmo Senhor protege e defenderá a bern e 
toda a Nação Portuguesa 

0 
Aproveito esta oportunidade para oferecer a Vossa Mercê a seguranÇ 

de minha particular estimação. 
Deus guarde a Vossa Mercê muitos anos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 14 de agosto de 1822 
Muito certo servidor de Vossa Mercê. 

José Bonifácio de Andrada e SilvO· 
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Nesta conformidade escreveu aos seguintes. 
M . Barão de Mareschal- Encarregado de Negócios de Áustria de Sua 

0 1estade Real e Apostólica 
Henrique Chamberlain- Cónsul Geral de Inglaterra 

F João Baptista Ma ler- Cónsul Geral e Encarregado de Negócios da 
rança 

Jorge de Langsdorff- Cónsul Geral da Rússia 
Carlos Guilherme Theremin- Cónsul Geral da Prússia 
Lourenço Westin- Cónsul Geral da Suécia 

VISCONSULES 

~edro Sartoris- Viscónsul dos Estados Unidos 
Carlos Hindricks- Viscónsul da Holanda 
J o~rado Frederico Dan- Dinamarca 
ose Estevão Grandona- Sardenha 
jo~o Hermann Chretien Tenbrink- Hamburgo 
oao Frederico Bothe- Lubeck e Bremen 

COM OS IMPRESSOS SEGUINTES 

~ecreto de 16 de fevereiro de 1822- Tendo eu qnuído 
~aclamação aos brasileiro~ e amigos 
F ecreto do 19 de junho- Urgindo a Salvação do Estado 

0°10 a Sua Alteza Real dos Procuradores Gerais 
G . ecreto de 3 de 1'unho- Havendo-me representado os Procuradores erors 

rala do Procurador de Cisplatina 
Fu~amento dos Procuradores Gerais M 0 de Sua Alteza Real aos Procuradores Gerais 

0_anifesto ao Reino do Brasil- 19 de agosto 
rto aos Governos e Nações Amigas- 6 

VISCONSULES 

~ecreto do 19 de agosto. Tendo-lhe sido confirmado 
Razao apresentação a Sua Alteza Real do Povo pela Câmara A Natureza e a 

São 12 · 
Impressos em duas coleções que se remeterão a cada um. 

~ 
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Para o Oficial Maior. 

Manda Sua Alteza Real o Príncipe Regente pela Secretaria de EstadO 
dos Negócios Estrangeiros participar ao oficial maior Simeão Estellita Go· 
mes da Fonseca, que o mesmo Augusto Senhor Houve por bem Encarregar ao 
Oficial da mesma Secretaria de Estado lsidoro da Costa Oliveira Júnior de 
reger temporariamente uma Aula de Taquigrafia que mandou abrir, n~0 
devendo por isso ser estranhada a falta da sua residência na SecretariO 
respectiva nas horas em que assim se achar ocupado. E Ordena o mesmo Se· 
nhor que da mesma Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros se faço 
à mencionada Aula de Taquigrafia os fornecimentos rigorosamente indispen· 
sáveis ao seu expediente. 

Paço, em 16 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e SilvO 

MREA. Avisos poro o Corte -livros de Registro. 317 jljll · fólho 94. 
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Para o Juiz da Alfândega. 

E Manda o Príncipe Regente pela Secretaria de Estado dos Negócios 
strangeiros, que o Escrivão da Mesa Grande da Alfândega desta Corte, 

due serve de Juiz da mesma conceda despacho livre aos objetos constantes 
S a r_elação inclusa apresentada por Guilherme Theremin, vice-presidente do 
t ocledade Filantrópica, a bem dos órfãos e viúvas dos colonos suíços, obje
Pos estes que chegarão proximamente de Londres, e que dizem destinados 
v_oro socorro dos ditos órfãos e viúvos; devendo o mesmo Juiz Interino ter em 
els;a que se não abuse do Graça que Suo Alteza Real Há por bem Conceder 

s 0 vez por efeitos do Suo Real Benignidade. 

Paço, em 17 de agosto de 1822 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

:-:-:--_ 
MREA . 
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Para Henrique Chamberlain. 

O Abaixo Assinado do Conselho de Estado do Príncipe Regente e do 
Conselho de Sua Majestade Fidelíssima, Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino do Brasil, e dos Negócios Estrangeiros, tendo levado ao 
Conhecimento de Sua Alteza Real a nota de 9 do corrente mês de agosto, do 
Senhor Henrique Chamberlain, relativamente aos direitos de 30% que 
os lanifícios inglêses importados para a Bahia, e Pernambuco, tem de partici· 
par a Sua Mercê que Sua Alteza Real não duvida Mandar desde já estender 
à Alfândega de Pernambuco o que a este respeito Mandou praticar nesta, e 
quanto à Bahia o fará logo que as circunstâncias e o estado político da 
mesma Província assim o permitam. 

O Abaixo Assinado se prevalece desta ocasião para certificar ao Se· 
nhor Henrique Chamberlain a sua consideração e particular estima. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo 

MREA. Avisos poro o Corte . livros de Registro · 317 I I I li . lólho 95. 
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Para a Tipografia. 

do MT e~ do Monsieur lsidoro Boucault apresentado uma tradução francesa 
Pre an,festo de Sua Alteza Real às Potências Amigas pedindo que fosse im
Pub~~~ na Tipografia Nacional: e Desejando Sua Alteza Real promover a 
duç~~ldade daquele importa~te documento e animar,~ zelo do au!or do tra
Junto r/v1o~d_a pela Secretana de Estado dos NegOCIOS Estrangeiros que a 
com lretc:na da Tipografia Nacional faça imprimir por conto da Casa e 
que 

0 po.s~1vel brevidade a referida tradução francesa, e dos exemplares 
tida ~ere~,t~rem entregará logo cem ao seu autor, a quem também será come-

ev,sao dos provas. 

Paço, em 4 de setembro de 1822 .. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

~ 
. Av,sos Para a C 

Orle· livro de Registros. 31711 f li . fólho 100. 
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Para Henrique Chamberlain. 

José Bonifácio de Andrada e Silva Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros recebeu a carta que na data de ontem lhe escrevera 
o Senhor Henrique Chamberlain Cônsul Geral de Inglaterra, na qual comu
nica que o Comodoro Sir Thomas Hardy mostrando-se grato ao pronto defe
rimento que tivera a sua requisição sobre a translação dos petrechos navais 
do Bergantim = Gomer = para bordo da Fragata do seu comando, livres de 
direitos passa a declarar que entre aqueles petrechos não havia pólvora nem 
munições algumas: e que a respeito da pólvora depositada no armazém de 
Santa Bárbara sobre a qual também havia feito igual requisição, por ter esta 
pólvora vindo de Inglaterra há tempos para uso da Esquadra Inglesa, o 
mesmo Comodoro por não querer que nenhum procedimento seu tenho 
aparência contrária à estrita neutralidade que guarda nas matérias políticas 
deste País passa também a assegurar pelo Órgão de Sua Mercê que visto 
não ser absoluta a necessidade de receber de pronto na Fragata do seu co
mando a sobredita pólvora, demorará a metê-la a bordo para quando voltar 
a este Porto, ou a deixará à disposição de qualquer outro vaso da Esquadro 
que na sua ausência tiver dela precisão. 

O Ministro em resposta tem de significar a Sua Mercê para inteligência 
do Comodoro Sir Thomas Hardy que faz a devida justiça aos seus briosos 
sentimentos e espera que o Comodoro a faça aos que igualmente animam o 
ele Ministro, cuja intenção no seu bilhete de 2 de setembro dirigido a Sua 
Mercê não fora de suspeitar que o dito Comodoro da Esquadra Britânica 
recebendo novos petrechos a seu bordo no momento em que se fazia de 
vela para a Bahia, tivesse em vista alguma tentativa hostil contra um país 
aliado, que deve ser respeitado, e a cujas matérias políticas o comandante 
bem se exprime que se deve ser estritamente neutral. O Ministro dizendo no 
citado bilhete que a franca permissão, e se mor exame do acréscimo de 
petrechos a Fragata= Crede =era uma prova decidida da sua confiança no 
amizade inglesa, não fez mais que expender uma reflexão, que a conjuntur~ 
atual, e a natureza do fato naturalmente sugeria; confiança que sendo ha 
muito a opinião deste Governo fica agora bem comprovada pelas expres
sões do Comodoro, e pelo oferecimento que faz de diferir o recebimento da 
pólvora a seu bordo para quando voltar; mas o Ministro agradecendo senti
mentos tão liberais e polidos não deseja todavia que o Comodoro assim pr~; 
tique, e como o Ministro pela última carta de Sua Mercê datada de ontem 1a 
sabe que o armazém em que se depositara a pólvora vinda no Gomer era de 
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Santa Barbosa, que por não vir nomeado no seu escrito de 1 do corrente deu 
motivo a que o Governo mandasse ouvir o Juiz da Alfândega, passa desde já 
a dar as Ordens necessárias para que esta pólvora seja posta à imediata 
disposição do Comodoro. 

O Ministro tem toda a satisfação em aproveitar esta nova oportunidade 
de repetir ao senhor Cônsul Geral de Inglaterra as protestações da sua mui 
particular estima. 

Secretaria de Estado, em 6 de setembro de 1822. 

--MREA ·Avisos para a Corte. Livros de Registro- 317/1/11- fólha 103. 
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Para Henrique Chamberlain. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, faz seus cumprimentos ao Senhor 
Henrique Chamberlain, Cônsul Geral da Nação Britânica e em resposta do 
seu bilhete datado de 10 do corrente pode assegurar a Sua Mercê de se 
haver já expedido a precisa Ordem ao Governo de Pernambuco para a redu
ção dos Direitos dos lanifícios britânicos ali importados a razão de 15% 
como dantes se achavam estabAiecidos. 

José Bonifácio de Andrada e Silva repete com este motivo ao Senhor 
Henrique Chamberlain a segurança da sua particular estimação. 

Secretaria de Estado, em 12 de setembro de 1822. 

MREA- Avisos poro o Corte- Livros de Registro- 317/1/11. fólho 104. 
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Para o Cônsul dos Estados Unidos. 

O Abaixo Assinado Conselheiro de Estado, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino do Brasil e dos Estrangeiros recebeu e levou 
ao Conhecimento de Sua Alteza Real o Príncipe Regente a carta que o Se
nhor Cônsul dos Estados Unidos lhe dirigiu em data de 25 de setembro cor
rente; na qual pondera que sendo altamente provável que os Cônsules e 
Vice-cônsules de Portugal nos Estados Unidos, logo que ali tiverem notícia da 
Independência Política do Brasil deneguem os atestados do costume aos 
nJvios americanos que se destinarem para os portos outrora dependentes de 
:ortugal; e que indo isto causar receios aos negociantes americanos sobre a 
rnterrupção do comércio direto que com este Reino fazem, pede por 
conseguinte que o Governo dê providências a fim de se manter a liberdade 
e Prosseguimento do comércio entre os dois Países. 

O Abaixo Assinado teve Ordem para declarar a Sua Mercê que Sua Al
teza Real à vista do exposto e das considerações a que em sua nota deu lu
gar o assunto, desejando com particular desvelo manter e promover as rela
ções felizmente subsistentes entre este Reino e os Estados Unidos, de que 
~assara bem depressa a dar novas e ulteriores provas, tem Resolvido que 
freará livre aos navios americanos o navegarem livremente para os nossos 
P?rtos, independentemente de despachos quaisquer dos Cônsules ou Vice
consules de Portugal, contanto porém que tragam os seus documentos 
legalizados com as outras formalidades introduzidas, até que Sua Alteza 
Real tome as providências que a este respeito julgar convenientes e Nomeie 
Pessoa para residir nos Estados Unidos com caráter público, ao qual então 
deverão recorrer para os competentes certificados, passes e despachos, os 
navios que se destinarem para portos do Brasil e suas dependências. 

O Abaixo Assinado se apressa em transmitir ao senhor Condy Raguet es
ta favorável decisão do Governo do Príncipe Regente, e por sua parte ofe
rece a Sua Mercê com o maior prazer a certeza da sua estimação distin
guida. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

-MREA A . 
· Y1sos Para a Corte -livros de Registro. 317jljll- fólha 109. 
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Para Henrique Chamberlain. 

O Abaixo Assinado Conselheiro de Estado, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino do Brasil, e dos Estrangeiros, acaba de rece· 
ber Ordem do Príncipe Regente, para comunicar ao Senhor Henrique 
Chamberlain, Cônsul Geral da Grã-Bretanha que tendo tomado em particu· 
lar consideração a requisição que Sua Mercê fizera para proceder-se a uma 
Revisão da Pauta da Alfândega, ou Tábua das Avaliações na conformidade 
do§ 15 in fine do Tratado de 19 de fevereiro de 1810, tem Sua Alteza Real 
Resolvido graciosamente em testemunho da Sua prontidão a quanto tenda a 
promover os interesses recíprocos de ambos os Países, que pela Secretaria 
de Estado dos Negócios da Fazenda se dêem as Ordens necessárias para se 
efetuar a sobredita Revisão. Sua Alteza Real Espera que Sua Mercê escolha 
para esta Comissão que requereu, e a que tem de assistir por parte dos 
negociantes britânicos, pessoas de conhecida inteireza e honra que com 
igual capacidade tratem este negócio da maneira a mais satisfatória às par· 
tes interessadas. 

O Abaixo Assinado conclui esta Comunicação protestando novamente 
ao Senhor Cônsul Geral os fiéis sentimentos da sua particular estima. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA. Avisos para a Corte. livros de Registro· 317 /I /li . fólha 110. verso. 
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Para o cônsul dos Estados Unidos. 

José Bonifácio de Andrada e Silva do Conselho de Estado de Sua Majes
tade Imperial, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Interior e 
dos Estrangeiros, oferece ao senhor Condy Raguet Cônsul dos Estados Uni
dos da América a cópia inclusa do Decreto porque o Imperador acaba de 
Perdoar benignamente o degredo a que estavam sentenciados como cor
sários nove marinheiros americanos, constantes da relação também inclusa 
q~e na Magnanimidade do mesmo Augusto Monarca encontram os meios de 
ainda se apresentarem na Sociedade dignos da heróica Nação a que perten
cem. 

Foi sempre tão lisonjeiro a Sua Majestade Imperial o Conciliar a Cle
mência com a Justiça que jamais perdeu, em todo o tempo da Sua Regência, 
ocasião própria de usar convenientemente da prerrogativa que lhe é tão 
grata a de agraciar. Porém agora sente redobrar-se esta satistação por ocor
rer a circunstância de que a primeira vez que passou a usar deste Direito de 
P~rdoar depois da sua Exaltação ao Trono do Brasil, seja a favor de uma por
Çao de cidadãos dos Estados Unidos da América, uma nação com quem se 
acha ligado por laços os mais amigáveis, e que procurará estreitar cada vez 
mais com vantagem recíproca de duas nações, que ocupam um tão distinto 
lugar no Hemisfério da liberdade. 

José Bonifácio de Andrada e Silva transmitindo ao Senhor Cônsul dos 
Estados Unidos a Cópia do citado Decreto, no que tem a maior satisfação, 
aproveita mais este momento de rogar a Sua Mercê que receba os rei
terados protestos que lhe dirige da sua particular e invariável estimação. 

Em 13 de outubro de 1822. 

--MREA ·Avisos para a Corte. livros de Registro. 317/1/11 .fólha 114 ·verso. 
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Para Henrique Chamberlain. 
José Bonifácio de Andrada e Silva, do Conselho de Estado, Ministro e 

Secretário de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros acusa a recep
ção da carta que o Senhor Henrique Chamberlain lhe escrevera anteontem 
acompanhando a cópia de outra que ao dito Senhor Chamberlain fora diri
gida da Fortaleza de Villegagnon assinada por Rafael Ouseley, major. do 
Exército Britânico ora retido naquela fortaleza, sobre objetos que lhe são 
pessoalmente relativos: e tendo subido ambas as cartas à Augusta Presença 
de Sua Majestade o Imperador, o Ministro recebeu Ordem de comunicar a 
Sua Mercê o seguinte. 

Que não se fendo mandado reter na Fortaleza de Villegagnon Major 
algum do Exército Britânico, e coligindo-se que Sua Mercê alude sem dúvida 
ao Brigadeiro do Exército Nacional Rafael Ouseley que ali se acha, deve o 
Ministro ponderar a Sua Mercê que sendo livre ao Governo Imperial dar o 
destino que melhor convier ao Estado aos que se acham a seu soldo, e não 
sendo o dito Ouseley em matérias de serviço considerado senão como Ofi
cial brasileiro, ainda que o seja britânico, e finalmente não constando a Sua 
Majestade Imperial que o Senhor Cônsul Geral de Inglaterra esteja revestido 
de caráter algum diplomático que o autorize a correspondências oficiais sal
vo em matérias puramente comerciais e marítimas, segundo as atribuições 
consulares, não pode portanto ter lugar a interferência de Sua Mercê relati
vamente à retenção do Brigadeiro Ouseley. Todavia Sua Majestade Imperial 
que jamais vedou ao mencionado Brigadeiro o transmitir à sua Augusta Pre
sença as representações que tivesse a entrepor pelos canais e órgãos 
competentes, nem por isso Estranha que o Senhor Henrique Chamberlain 
escrevesse a favor do seu compatriota, praticando assim um ato de huma
nidade, como podia fazer qualquer outro particular. 

E Sua Majestade bem que não reconheça esta comunicação como ofi
cial, contudo folgará de as ver reproduzidas a favor dos seus patrícios, e 
Manda benignamente participar a Sua Mercê que em demonstração da Sua 
Grandeza não Duvida Conceder que o Brigadeiro Ouseley em lugar de se
guir viagem para Lisboa como lhe fora Determinado possa retirar-se no Pa
quete próximo a sair para Inglaterra. 

O Ministro oferece com prazer por este motivo a repetição dos pro
testos da sua invariável e particular estimação. 

Em 19 de outubro de 1822. 

MREA- Avisos para a Corte -livros de Registro- 317/1/11- fôlha 117. 
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Para Manuel Antonio Farinha. 

Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Manuel Antonio Farinha tem a 
honra de comunicar o seu colega e amigo José Bonifácio de Andrada e Silva 
que lhe foi hoje presente por parte do Monsieur Rousselin, Comandante da 
Fragata Francesa surta neste Porto, que tendo desaparecido de bordo da 
mesma Fragata alguns marinheiros da sua tripulação por sugestões, segundo 
lhe consta, dos da Fragata Nacional União; mandou proceder de acordo 
com o Comandante da União Monsieur Juvet, a uma indagação nela, mas co
mo não fossem encontrados os ditos marinheiros e o Comandante francês in
siste apesar disto que por informações que tem eles se acham com efeito ali, 
ou em outra alguma embarcação neste Porto: tem por isso de dirigir-se pelo 
Presente a Sua Excelência afim de dar as providências necessárias e do cos
tume para que se achem os marinheiros franceses, que são apenas quatro, e 
Sejam entregues a bordo da sua respectiva fragata. 

José Bonifácio de Andrada e Silva persuade-se porém que semelhantes 
Providências •não estarão no caso de merecer os ri10r!nh~iros dos navios 
estrange.iros ~ercantes, salvo quando forem legal e comP-etentemente recla
mados por pessoas que tenham direito legítimo aos selr3 serviços e se não ti
Verem eles satisfeito as condições porque foram engajados. 

Em 20 de outubro de 1822. 

:----_ 
~REA A . 

· v1sos para a Corte- livros de Registro. 317/1/11 -_161ha 118. 
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Para Antônio Manuel Corrêa da Câmara. 

Havendo Sua Majestade Imperial Mandado sair do Império o português 
João Soares Lisboa, que aqui redigia o Correio do Rio de Janeiro, por convir 
a sua saída à tranqüilidade dos demais cidadãos, a quem pretendia revolu
cionar com as suas doutrinas incendiárias. E constando ter-se ele retirado 
para Buenos Aires; previno a Vossa Mercê deste acontecimento, para que o 
tenha debaixo da sua vigilância; e considerando-o como inimigo do Estado 
esteja sempre pronto a frustrar quaisquer projetos que aí o tenham con
duzido, para o que solicitará, assim que ele der motivo, as competentes 
providências desse Governo, a quem inteirará do caráter daquele indivíduo, 
e da péssima conduta que motivou o seu apartamento do território brasílico. 

Deus guarde a Vossa Mercê. 

Palácio do Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA _Avisos poro o Corte- livros de Registro- 267/3/13 América- lólho 8- verso. 
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Para Joaquim Gonçalves Ledo. 

Havendo Joaquim Gonçalves ledo, suplicado a Sua Majestade o lmpe
r~dor a graça de lhe Conceder licença para se retirar para Inglaterra, e 
VIsto_ que em conseqüência da fomentação em que se acho o Povo desta 
Cap1tal, não lhe pode ser aqui conveniente a continuação da suo residência 
0 Mesmo Augusto Senhor Deferindo Benignamente à referida súplica, Houve 
Por bem pelo Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, Mondar la
vrar para o dito fim o necessário passaporte que incluso se lhe remete para 
que quanto antes parta desta Cidade paro o seu destino. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

:-:--_ 
MREA. . 

Av,sos para a Corte . livros de Registro. 317/1 j11 . fólho 140 · verso. 
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Para o mesmo (Joaquim Gonçalves Ledo). 

Sua Majestade o Imperador Anuindo Benignamente à súplica que Joa
quim Gonçalves ledo novamente dirigira à Sua Augusta Presença, para que 
o passaporte que pedira para Inglaterra lhe fosse ampliado para qualquer 
outra parte da Europa. Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros remeter-lhe o incluso passaporte, na forma que suplica do qual 
fará o mais pronto efetivo uso, observando em tudo o mais o que lhe foi 
determinado por Portaria de 6 do corrente. 

Paço, em 9 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA- Avisos para a Corte- Livros de Registro· 317/1/11 · fó1ha 140 ·verso. 

-458-



Para Monsieur Laurence. 

Monsieur de Andrada e Silva présente ses compliments à Monsieur lau
rence et se hâte à accuser la réception de sa lettre du 8 courant. 11 a vu avec 
une satisfaction toute particuliere l'interêt que Monsieur laurence prend à 
tout ce qui concerne cet Empire, dont la marche sOre et honnête ne fera sons 
doute que répondre aux esperances de l'homme philosophe et juste qui la 
contemple avec impartialité. 
B 11 a reçu aussi avec reconaissance l'estimable ouvrage de Monsieur 
.de,ntham, ce vénérable savant, qui a contribué si puissament à l'expansion des 
1 ees libérales du siecle. 
, A l'égard de Monsieur le Capitaine Basil Hall, Monsieur de Andrada 
~ empressero a en faire la conaissance; et se rendant à la flatteuse invitation 

e Monsieur laurence veut bien designar le jour 11 du courant pour le re
~evoir, et lui assurer personnallement de son respect et des égards qui doit à 
outes les performes qui se présentent sous des auspices de recommendables. 

le, 9 de novembre de 1822. 

:-:----. 
~REA. . 

Av,so; poro o Corre . livros de Registro . 317 fi f li - fólho 125 -verso. 
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Para o Intendente Geral da Polícia. 

Constando a Sua Majestade Imperial ter saido de Buenos Aires para es
ta Corte Dom Pedro André Garcia, irmão do Ministro da Fazenda daquela 
Província, dizendo vir tratar de seus negócios; e não sendo impossível que 
este sujeito venha com alguma missão secreta cujo objeto cumpre não ser 
ignorado pelo Governo. Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, que o Desembargador do Paço Intendente Geral da Polícia, 
assim oportunamente prevenido, e jamais desprezando todas as precauções, 
tenha debaixo da sua vigilância ao mencionado Garcia, cuidando de fazer 
observar secretamente as suas relações, e amizades neste país, e o verda
deiro fim da sua viagem. E porquanto conste outrossim ter saido de Buenos 
Aires o incendiário escritor Peres, redator do Periódico que se publicava em 
Montevidéu com o título de Pacífico Oriental, Ordena o Mesmo Augusto 
Senhor que o referido Intendente Geral da Polícia procure saber se se acha 
oculto nesta Capital a fim de se darem as necessárias providências pela 
competente Repartição. 

Paço, em 11 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA. Avisos para a Corte -livros de Registro· 317/1/11 · lólha 129. 
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Para o Ministro da Marinha. 

Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Luis da Cunha Moreira oferece 
os seus respeitos o seu amigo venerador e colega José Bonifácio de Andra
da e Silva e se apressa a comunicar a Sua Excelência que neste momento 
acaba de ser informado pelo Cónsul Geral da França mui confidencialmente 
de que lhe constou achar-se Joaquim Gonçalves Ledo refugiado a bordo de 
uma embarcação de Guerra Inglesa surta neste Porto: o que participa a Sua 
j.xcelência para que procedendo às averiguações que julgar mais acertadas, 
rquemos habilitados a retribuir aos ingleses da embarcação referida a 

mesma ação que há pouco se praticara na Bahia, arrancando-se de bordo 
do Paquete inglês o ex-Presidente da Junta de Pernambuco. 

1
• .José Bonifácio de Andrada e Silva tem o prazer de renovar a Sua Exce
encra as sinceras expressões da sua fiel amizade e consideração. 

Em 14 de novembro de 1822. 

--MREA ·Avisos poro o Corte. livros de Registro· 317/1/11 • fólho 141. 
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Para o Intendente Geral da Polícia. 

Sendo provável que muitos dos indivíduos que recebem ordem de sair 
do território brasileiro por contrários à Justa Causa do País que deviam res
peitar, se retirem para alguma das Províncias Argentinas, e especialmente 
para Buenos Aires, na combinada intenção de formarem ali clubes, que 
sendo compostos de pessoas proscritas, e estando tão próximos ao Império, 
não podem deixar de chamar a previdente atenção do Governo: Manda Sua 
Majestade o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negócios Estran
geiros recomendar ao Desembargador do Paço Intendente Geral da Polícia, 
que não só negue passaporte para qualquer das Províncias do Rio da Prata, 
limítrofes do Império, àqueles indivíduos que tiverem tido ordem de despejar 
o País, mas também a quaisquer outras pessoas que forem suspeitas do 
mesmo espírito vertiginoso e anárquico: e mesmo os que não parecerem 
estar neste caso não deverão ser legitimados na Polícia sem preceder as 
mais sérias e escrupulosas indagações, como convém em objetos de tanta 
conseqüência. 

Paço, em 16 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA . Avisos para a Corte - Livros de Registro· 317/ I I 11 · f61ha 130. 
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Para o Ministro da Marinha. 

Mandando Sua Majestade Imperial, a bem da tranquilidade Pública, 
retirar do Império os dissidentes da Justa Causa da sua Independência e Sis
tema e constando que alguns destes ingratos no delírio do espírito de partido 
no lugar de se aproveitarem deste rasgo de Generosidade de Sua Majes
tade Imperial para deixarem em paz este País, procuram maquiavelicamente 
~coitor-se em Buenos Aires, onde pela sua proximidade ao território Brasí
llco pretendem fazer um ponto de observação, e urdirem novas tramas contra 
0 Império, associando-se em Clubes revolucionários com outros demagogos, 
cuja política é tirar partido das nossas dissensões internas. E devendo objeto 
de tanto momento chamar a atenção de todo o Ministério. Manda Sua Majes
tade Imperial pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros co
municar ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha, que 
ao Intendente Geral da Polícia já baixaram ordens não só para negar 
Passaportes para o Rio da Prata aos deportados desta Corte, mas também 
Para ter fora da Barra um barco guarnecido de pessoas de Polícia, com o 
necessário disfarce, incumbidas de vigiar que as embarcações que sairem 
Para o Rio da Prata não vão ter canoas de algum ponto da Costa largar nas 
r~feridas embarcações quando estiverem além dos Registros, indivíduos cri
minosos e proscritos, que procurarem este meio de se escaparem para Bue
nos Aires. E por quanto a Polícia não poderá tornar efetiva esta providência 
Por muitos dias, quando aliás pela Repartição da Marinha ela se tornaria 
mais fácil, seguro, e menos suspeito. Mondo outrossim Suo Majestade Im
Perial comunicar ao sobredito Ministro e Secretário de Estado o quanto seria 
~esejável, que pelo suo Repartição expedisse as convenientes ordens poro 
aver uma Barco canhoneira, Escuna, ou qualquer outro Vaso ligeiro, que 

sob algum pretexto cruzasse foro do Barro, registrasse as Canoas, de pes
caria e outros, e vigiasse por todos os meios que as embarcações Nacionais, 
ou Estrangeiros destinados poro o Rio do Prato, depois que estivessem foro 
das Fortalezas não recebessem a seu bordo pessoa alguma de terra. 

Poço, em 17 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 
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~<~ra o Intendente Geral da Polícia. 

Não sendo de desprezar diferentes comunicações que têm sido di
rigidas a Sua Majestade Imperial indicando a casa de Dom Lucas José Obes 
como verdadeiro lugar onde se acha refugiado Joaquim Gonçalves ledo, e 
sendo presumível que, assim ser, será porventura o plano do último passar-se 
para Buenos Aires ou Montevidéu procurando clandestina e simuladamente 
meter-se a bordo de alguma embarcação que demande algum dos referidos 
Portos, Manda Sua Majestade Imperial pela Secretaria de Estado dos Negó
cios Estrangeiros recomendar ao Desembargador do Paço Intendente Geral 
da Polícia que passe sem perda de tempo, e com toda atividade e segredo a 
assegurar-se do grau de veracidade que possam ter estas indicações, que 
por serem repetidas se tornam muito atendíveis; e quando mesmo apesar das 
suas diligências não consiga ter toda a certeza de achar-se ledo em casa do 
mencionado O~es, passará por justa prevenção a mandar aprontar um barco 
de Canoa guarnecida de pessoas disfarçadas da Polícia que ponham a cru
zar fora da Barra, e logo que tiver saído o Paquete do Rio da ~rata, ou outra 
qualquer embarcação Nacional ou Estrangeira para Buenos AirE;s ou Monte
vidéu espreite· se de algum ponto ou ilhote da Costa se dirige alguma canoa 
em demanda da embarcação que for a vela, o que visto, passem imedia
tamente a dar uma rigorosa busca na dita canoa a fim de se conhecer se nele 
se evade o sobredito ledo; ou algum outro criminoso que procura um 
semelhante meio de iludir a vigilância dos Registros: ficando outrossim 
prevenido o mesmo Intendente Geral da Polícia de que deve continuar a ter 
este procedimento assim que saírem novas embarcações para o Rio da Prata, 
até que pela Repartição da Marinha se dêem as providências análogas que 
já se insinuaram. 

Paço, em 17 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA . Avisos para a Corte - livros de Registro - 317 I I I li · fólha 141 · verso. 
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Para Henrique Chamberlain. 

. José Bonifácio de Andrada e Silva apresenta os seus cumprimentos a 
~~~ter Chamberlain e respondendo ao escrito de Sua Mercê com dota de ho
le a noite em que pede um passaporte a favor do Capitão Porter que preten
de sair amanhã no Brigue Triune para Buenos Aires, e pelas razões que ale
ga não pode solicitar com antecipação o necessário passaporte pelos canais 
competentes; se apressa em satisfazer a Sua Mercê transmitindo-lhe com es
te 0 Passaporte que requer, e significando a Sua Mercê o quanto se oproz 
todas as vezes em que se vê em circunstâncias de aquiescer aos seus desejos. 

B . P?r. esta ocasião da saída do Bergantin Triune para Buenos Aires José 
_0 n1fac1o de Andrada e Silva antecipa a Mister Chamberloin uma comu

nicação confidencial que intencionara dirigir-lhe há mais tempo, como um 
Pasf? próprio da franqueza que forma o caráter de suas recíprocas relações 
~on 1denciais. Mister Chamberlain saberá que no dia 30 de outubro último se 
a escobrira e abortou uma conspiração contra o Governo. Os seus principais 
gâ~tes valendo-se da Generosa política de Sua Majestade Imperial Lhe 

~e lram licença para sairem do Império, ao que o mesmo Augusto Senh?r 
h ouve por bem Deferir Concedendo-lhes passaportes para a Europa porem 
n~vendo estes homens após disto desaparecido soube-se ser a sua intenção 
ao Irem para a Europa, sim para algum outro Estado Americano, e principal

mente para Buenos Aires, lugar que bem convinha a seus pérfidos planos e a 
ót;~ranças revolucionárias pela sua proximidade ao Brasil. E por quanto é 

Ylo _que se eles procuram embarcar furtivamente para a aquele destino, 
g;efer~rão navio Estrangeiro para melhor se ocultarem dos Registros vista a 
M~nçao com que o Governo manda tratar tais navios; lembra por isso a 
rn ISter Chamberlain o quanto seria conexo com o interesse que Sua Mercê 
rn ostra pela execução das providências do Governo o ponderar particular
a ent_e aos Capitães dos navios de sua Nação destinados para o Rio da Prata 
s s Circunstâncias apontadas recomendado-lhes toda a vigilância para não 
erern surpreendidos por algum dos implicados na citada conspiração, que 
grocu~asse iludir a boa fé dos ditos Capitães induzindo-os com falso caráter 
C to'!l~-los à bordo de seus respectivos navios, devendo ao menos os mesmos 
s apltaes por cautela não receberem de passagem súdito algum brasileiro 
ern que este apresente passaporte em devida e rigorosa forma. 

M· Eis o que José Bonifácio de Andrada e Silva pretendia comunicar a 
ISter Chamberlain quando a próxima saída do Bergantin Triune renovando 
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a este respeito a sua solicitude, o faz aproveitar já esta ocasião de apressar 
a mesma comunicação, bem como a de renovar a Sua Mercê as sinceros 
expressões da sua particular estima. 

Em 19 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA. Avisos para a Corte -livros de Registro· 317/1/11. fólha 133. 
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Para Dom João Comonos, em Buenos Aires • 

. Tendo contado a Sua Majestade Imperial que Vossa Mercê se tem apro
veitado de todas as ocasiões que se lhe tem apresentado de mostrar a sua 
adesão à Causa deste Império do Brasil, chegando até a prestar-se com a 
s~a fazenda e pessoa; não pode o Mesmo Augusto Senhor Deixar de ser sen
~vel a sentimentos tão briosos, e Deu-me Ordem para assim o significar a 
. osso Mercê, assegurando-o da Sua Imperial Satisfação. Como eu saiba 
1g_ualmente que Vossa Mercê tem nessa Cidade favorecido com a sua inti
midade o Cônsul deste Império, se me oferece comunicar-lhe que Sua Majes
t~de Imperial pela Sua Costumada Munificência Comete ao dito Cônsul Antô
nio Manuel Corrêa da Câmara mais seiscentos mil réis de ordenado; e 
Querendo benignamente providenciar acerca da sua subsistência, prevendo 
que na distância em que ele se acha da Corte; onde se fazem os seus paga
~entc:s poderá sofrer privações pelo retardamento deles; dirij?_-me a Vossa 

erce, para que haja de prestar-se a adiantar-lhe os quarte1s do mesmo 
Ordenado que ele precisar e pedir na certeza de que serão prontamente 

M
Pagos a Vossa Mercê nesta Corte com seu aviso. Deus guarde a Vossa 

ercê. 

Palácio do Rio de Janeiro. em 20 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

--MREA ·Avisos para a Corte. livros de Registro. 317/2/12. fólha 2. 
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Para o Intendente Geral da Polícia. 

Constando a Sua Majestade o Imperador que nesta Corte reside um 
espanhol chamado Antônio luis Pereira que indevidamente se arroga o di
reito, de dar passes ou atestados aos súditos dos diversos Governos das ex
Colônias Americanas da Espanha, países que se acham independentes de 
fato, e alguns mesmos como que reconhecidos de direito por Sua Majestade 
Imperial, não sendo portanto necessário nem política a interferência deste 
espanhol nas legitimações dos americanos que certamente repugnariam reco
nhecê-la se lhes deixassem esta liberdade: E ocorrendo que o único motivo 
que o referido espanhol podia alegar para exercitar funções que só com
petem a Ministros Públicos ou a Cônsules acreditados consiste apenas em 
uma antiga autorização ad hoc do Conde de Casa Flores quando estava de 
Enviado de Espanha nesta Corte, a qual aliás só poderia ser exequível para 
com súditos europeus da Coroa de Espanha. Manda o Mesmo Augusto Se
nhor pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros recomendar ao 
Desembargador do Paço Intendente Geral da Polícia que, à vista do ex
posto, quando algum americano das ex-Colônias Espanholas pretender 
legitimar-se na Polícia para seguir qualquer viagem não se lhe receba 
atestado algum, nem se lhe exija, do mencionado Antônio luis Pereira, 
procedendo-se neste caso as formalidades que se praticam com os estran
geiros cujas Nações não se acharem aqui legalmente representadas, até que 
havendo nesta Corte agentes políticos ou comerciais desses diferentes Esta
dos Americanos Sua Majestade Imperial Haja por bem Resolver o que for 
mais justo e político. 

Paço, em 30 de novembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA. Avisos poro o Corte- livros de Registro- 317 fi f li - fólho 139. 
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PCira o Intendente Geral da Polícia~ 

Tendo se apresentado na Secretaria de Estado dos Negócios do Im
Pério Frei Francisco de Assis participando que no dia 4 do corrente achando
se. em cas·a de Rosa Francisca Viúva, moradora na rua do cano junto à Botica 
ali c?sualmente jantara com o padre João José Pinto da Motta e Luís Manuel 
da S1.lva escriturário da Junta da Bula da Cruzada filho da dita viúva, os quais 
Rfnv1daram ao referido Frei Francisco para que este aliciasse o seu primo 

1 
anue! Antunes Vieira, Oficial da Artilharia a Cavalo, a fim de entrar com 

e.es ~m uma associação de facciosos que se propunham lançar mão dos 
dinheiros públicos para fazerem uma revolução e mudarem o Governo. E 
Po~quanto o referido Frei Francisco acompanhasse esta denúncia das 
~~lo:es. wotestações da sua veracidade, e dos receios que lhe inspiravam 
tais ~.~.d.1v1duos ,e cumprindo prover por todos os meios a seguran~a e 
Éanqud1dade publica. Manda sua Majestade o Imperador pela Secretana de 
Gtado dos Negócios do Império que o Desembargador do Paço Intendente 
Mera! da Polícia faça por em segurança os referidos João José Pinto da 

orta e. Luis Manuel da Silva para que à vista do exposto e ~os ulteriores 
;se are~1mentos de seus crimes e consócios sejam logo processados e 
entenc1ados como for de justiça. 

Paç<*, em 5 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

:-:-:-
MREA A . 
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Para o Juiz da Alfândega. 

Manda Sua Majestade o Imperador pela Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros que o Desembargador do Paço Juiz da Alfândega 
desta Cidade não dê mais pela sua Repartição despachos alguns de saída a 
embarcações Portuguesas ou Brasileiras que pretenderem seguir viagem 
para portos do Reino de Portugal e Algarve, e no caso que algumas das refe
ridas embarcações queiram despachar para Portos do Reino da Espanha, 
deverão previamente prestarem fiança segura de se não destinarem para 
Portugal. 

Paço, em lO de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA- Avisos para a Corte -livros de Registro- 317/1/11- fólha 145- verso. 
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Para o Ministro dos Negócios da Guerra. 

Tendo Sua Majestade o Imperador em Portaria da data de hoje Orde
na_do ao Juiz da Alfândega desta Cidade que não desse mais despachos de 
Satda a embarcações Brasileiras ou Portuguesas que se destinarem para 
Portos transatlânticos que obedecem à Coroa Portuguesa; e ainda mesmo 
P~ra Portos de Espanha, se neste caso não prestassem previamente fiança de 
na o toca rem em Portuga I. 

Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros fazer esta 
~omunicação ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra a 
ftm de que pela sua Repartição expeça as Ordens competentes às Fortalezas 
e_ Registros do porto para que se torne efetiva aquela providência, que as 
Circunstâncias políticas imperiosamente demandam. 

Paço, em 1 O de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

---MREA - AVIsos para a Corte . livros de Registro- 317/1/11 - fólha 146. 
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Para Henrique Chamberlain. 

O Abaixo Assinado do Conselho de Estado, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, tendo recebido uma nota do 
Senhor Cônsul Geral da Grã Bretanha em data de 29 de novembro próximo 
passado, expondo as suas observações sobre a execução do Imperial Decre
to de 12 do mesmo mês, na parte relativa ao novo pagamento de direitos, a 
que ficam sujeitas as mercadorias estrangeiras despachadas na Alfândega 
da Bahia, e reembarcadas para outros portos do Império: cuja nota foi trans
mitida ao conhecimento do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Fazenda, por onde havia baixado o citado Decreto: E tendo o Senhor Cônsul 
Geral, após da entrega desta primeira nota, escrito, novamente pedindo a 
sua decisão por ocasião da entrada do Bergantim Inglês Rebeca que viera 
da Bahia, e que duvidava pagar os novos direitos na conformidade do De
creto para satisfazer pois aos desejos repetidos de Sua Mercê, e restrin
gindo-se ao ponto capital das notas recebid-as porque os demais objetos 
acessórios ticarão satisfeitos, logo que aquele esteja suficientemente eluci
dado, tem de responder. 

Que o Decreto de 12 de novembro apareceu justamente em uma época, 
em que ninguém podia racionavelmente duvidar das hostilidades já come
çadas, e continuadas pelas Tropas Portuguesas contra o Império do Brasil e 
especialmente contra a Província da Bahia, cuja Capital estava hostilizado e 
ocupada por elas; posto o que ou os negociantes ingleses consideram o 
Porto da Bahia pertencente ao Reino de Portugal, e legítima a sua ocupação 
militar, ou o consideram um porto deste Império; invadido e possuido por tro
pas inimigas, em um e outro caso os direitos de importação, que as merca
dorias estrangeiras pagam na Alfândega daquela Cidade, são em vigor pa
gos ao Governo de Portugal; e portanto, vista a separação do Brasil, não po
dem ficar desobrigadas dos direitos estabelecidos nos Portos do Brasil sujei
tos ao Governo do Imperador, uma vez que tais mercadorias demandem 
estes portos. 

É neste caso aplicável aos negociantes estrangeiros o mesmo que lhes 
aconteceria se havendo despachado fazendas em Lisboa, quisessem 
reembarcá-las para o Rio de Janeiro; onde pagariam novos direitos, pois 
estes Países se acham solenemente separados, e os seus Governos indepen
dentes de fato e de direito. Demais é óbvia a consideração de que os 
negociantes ingleses, que carregaram na Bahia seus efeitos para esta Corte, 
eram livres de navegá-los, para qualquer porte de Portugal Cl seu arbítrio e 
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então não ficariam sujeitos a novos regulamentos, que necessariamente 
deviam esperar do Governo Brasiliense. 

Nem os pode favorecer a falta de intimação prévia da parte deste Go
verno por ser rigorosamente desnecessária à vista de fatos de notoriedade 
Pública, como são a expulsão de Tropas Portuguesas, desta Corte e Império; 
as representações deste Governo ao de Lisboa e a reação de Pernambuco e 
Bahia contra as tropas de Rego e Madeira, objetos estes de longo tempo 
conhecidos por toda a Europa. 
. Debaixo destes princípios o Decreto de 12 do mês próximo passado 
!Ornais poderá ser considerado como uma infração do Tratado de 1810. O 
Governo Brasiliense é demasiado respeitador das suas relações com o Go
verno Britânico, a quem muito preza, para procurar quebrantá-las. Bem alta
mente o comprova o seu comportamento, continuando sem reserva e dis
cussões a observar um Tratado, que qualquer outro Governo acharia razões 
~ara o considerar como caduco, depois da dissolução do Pacto Social e Polí
f'co, que fazia do Brasil uma parte integrante da Monarquia Portuguesa. Em 
_ugar de suporem alguns negociantes ingleses o referido Decreto como uma 
rnfração do Tratado de 1810, que ainda o Brasil observa religiosamente, bem 
~o con_trário poderiam descobrir naquela Ordem Imperial uma conseqüência 
Imo estrpulado nele, aplicado às possessões do Brasil que obedecem ao 

Pera dor. 

O Abaixo Assinado chama de passagem a atenção do Senhor Cônsul 
Geral sobre outro ponto de vista em que se poderia considerar esta questão, 
Pelo qual se veria, o Governo Bi"asiliense mais autorizado a desgostar-se do 
~ocedimento dos negociantes ingleses, do que estes procedimentos deste 

overno, cujas providências aqueles negociantes fizeram necessárias, pois a 
se considerarem as mercadorias e gêneros ingleses, que entram na Bahia, 
~omo,.subsistência direta ou indireta das Tropas Portuguesas inimigas naquele 
orto, ou como de fraudadoras dos direitos estabelecidos, que Madeira arro

gou_ 0 si o poder de os minorar; os donos de tais mercadorias não esca
~arr~m à presunção de serem reputados talvez como inimigos da Causa de 
rirasrl, ou pelo menos como contrabandistas. Em ambos estas hipóteses se fa-

am merecedores de maiores penas. 
d P~rém Sua Majestade Imperial bem longe de fazer uso destas consi-
e~açoes, que a marcha dos acontecimentos podia sugerir, dirigido sempre 

~e a Eqüidade e Moderação que tanto O distinguem, e sobretudo desejoso 

5 e manter na melhor harmonia este Estado com os Estados Amigos; contentou
eet apenas com sujeitar as ditas mercadorias ao pagamento dos direitos 

bs _abelecidos pelo Tratado enquanto a cidade da Bahia fosse ocupada por 
aro ' n~tas portuguesas. 

S h Ers 0 que o Abaixo Assinado teve Ordem de levar ao conhecimento do 
ti en or Cônsul Geral, bem persuadido de que o Governo Britânico fará jus
rr~~ de dia em dia à política franca e generosa do Governo Imperial, que 

a tem poupado até agora para mostrar à Inglaterra quanto preza a sua 
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amizade, até entrando em detalhes e explicações, cujo desenvolvimento e 
discussão só teria lugar com Diplomáticos autorizados, e reconhecidos como 
tais. 

Em seguimento desta política franca e liberal, e para mostrar Sua Majes
tade Imperial em toda a evidência as suas puras Intenções, bem como a Sua 
Benevolência para com os negociantes ingleses, não duvida Ordenar gra
ciosamente ao Juiz da Alfândega apesar do expandido, que se considere a 
carga do navio Rebeca como embarcada bona fidé, e que não seja 
compreendida na disposição do Decreto de 12 de novembro, ficando porém 
o mesmo em todo o vigor para o futuro pois então os negociantes quando já 
não poderão fazer valer pretextos da ignorância. 

O Abaixo Assinado tem toda a satisfação comunicar ao Senhor Cônsul 
Geral esta Graciosa determinação do Imperador, bem como a de renovar 
por esta ocasião a Sua Mercê os decididos protestos da sua particular esti
mação. 

Palácio do Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA - Avisos para a Corte - livros de Registro- 317 I I I li - fólha 152. 
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Para o Cônsul Geral de França. 

O Abaixo Assinado do Conselho de Estado Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, tendo recebido a nota que 
0 Senhor Cônsul Geral de França lhe dirigira em data de 5 de dezembro cor
rente, referindo-se a outras antecedentes, todas tendo por objeto o con
seguir que nas Alfândegas do Império se pratique com o despacho das 
mercadorias francesas que não tem valor na Pauta, o mesmo que se observa 
~om as inglesas: responde a Sua Mercê por Ordem de Sua Majestade o 
tperador, que tendo-se ouvido a este respeito o Ministro e Secretário de 
Mtad~ dos Negócios da Fazenda, como oportunamente partici~a.ra a Sua 

erce, e tendo o Mesmo Augusto Senhor Considerado que a matena de que 
se trata é objeto de um Tratado ou Convenção particular, para o qual não se 
acha qualificado nem autorizado o dito Senhor Cônsul, não se pode por 
conseguinte mandar alterar a prática estabelecida, a qual não é restrita 
somente às mercadorias francesas mas também às de outras nações estran
geiras que com este pás se não a'cham ligadas, por Tratados de Comércio, 
como a Inglesa, a quem se Concedeu aquele arbítrio, que não pode servir de 
exemplo. 

O Abaixo Assinado bem persuadido de que esta decisão, a única que 
competia ao Governo dar nas circunstâncias presentes, em nada afeta as 
~elações de boa harmonia e amizade, que tanto folga de entreter com a 
srança apressa-se por isso a transmiti-la sem delongas ao conhecimento do 
en~or Cônsul Geral, a quem com este motivo repete os protestos da sua 

Particular estimação. 

Palácio do Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

~ 
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Para o Administrador do Correio. 

, . Manda Sua Majestade o Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
goc,os Estrangeiros que o Administrador Geral do Correio remeta regular
mente à referida Secretaria de Estado todas as cartas e papéis que se lan
Çarem no Correio para Buenos Aires: O que cumprirá sob pena da maior 
responsabilidade. 

Paço, em I 3 de janeiro de I 823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

~ ·Avisos 
. Poro o Corte. livros de Registro. 317/1/11. fólho 160. 
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Para o Cônsul dos Estados Unidos. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios do Império e Estrangeiros, faz os devidos cumprimentos ao Senhor 
Condy Raguet Cônsul dos Estados Unidos da América e acusa o recebimento 
da sua carta com data de 11 do corrente em que expõe ter observado na Ga
zeta do Rio de 3 de dezembro do ano passado, que o Editor no descrição 
das Cerimônias que tiveram lugar no 19 do dito mês, tomara o particular cui
dado de declarar que o Cônsul da República dos Estados Unidos solicitara 
como um favor o que parece ter sido concedido aos Cônsules das Monar
quias da Europa sem solicitação, e sobre isto passa o dito Senhor Cônsul a 
pedir explicações; bem como deseja saber se o Ministro está de posse de 
alguma outra nota do Senhor Cônsul que não seja a de 13 de novembro, na 
qual diz, que mostrará sim desejo de assistir na Imperial Capela às Ceri
mônias mencionadas, mas que não sabia que entre elas devia ter lugar a da 
Coroação de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva satisfazendo de bom grado ao exigi
do na carta de Sua Mercê responde com a exposição franca dos fatos. Logo 
que Sua Mercê manifestara, espontâneamente ou não, o desejo de assistir na 
Capela Imperial à Solenidade que ali se ia celebrar, assim o Ministro parti
cipou a Sua Majestade Imperial. Que divisando neste passo do Senhor Côn
sul uma prova da boa harmonia jamais interrompida, entre ambos os Estados, 
principalmente quando a comparência ou não comparência de um Agente 
Comercial a estas solenidades públicas não pode comprometer a política 
dos Governos, não só Permitir a assistência do dito Senhor Cônsul, mas até o 
poder comparecer na Tribuna, até então só reservada ao Corpo Diplomá
tico, e nesta última circunstância é que consistiu o favor que Sua Majestade 
Imperial não Duvidou liberalizar ao Senhor Cônsul dos Estados Unidos para 
mostrar nesta ocasião o apreço que fazia da sua Nação. Se este favor foi 
dias depois generalizado a outros Cônsules das Nações Amigas por motivos 
políticos e justos, bem longe estava o Imperador de os supor esta generalida
de desairoso ao Senhor Cônsul dos Estados Unidos. 

Quanto à maneira porque o Gazeteiro narrou o fato, o Ministro podia 
contentar-se com ponderar o Suo Mercê que aquele papel não era minis
terial, e nessa inteligência bem estava o público, não devendo portanto o 
Governo de um País onde a Imprensa é livre responder pelos expressões mais 
ou menos exatas de um escritor que narra os festejos públicos do maneiro 
porque os sobe, e segundo os informações particulares que procuro obter. 

Todavia o Ministro tem mandado advertir aquele escritor q•Je se abste
nho de trotar matérias que possam chocar o melindre de algum Empregado 
Estrangeiro sem prévio autorização do Ministério competente. 

Não pode porém o Ministro findar esta resposta sem manifestar franco
mente ao Senhor Cônsul a sua admiração por ver que Sua Mercê depois de 
decorrer tanto tempo desde a publicação da Gazeta em questão e sem ter 
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entretanto ocorrido matéria nova e conexa ao objeto ali descrito, se achasse 
a~o.ra fundado para representar ao Governo àquele respeito, bem como o 
Mrnrstro sente particularmente, e desejaria saber como deva interpretar o es
forço de Sua Mercê para dar a entender na sua carta que ignorava a nature
za. das Cerimônias que ia assistir, pois não só este ato era de natureza pú
blrca, e geralmente conhecida por toda esta Corte e Império, mas até a 
resposta que o Ministro deu a Sua Mercê dando parte da Permissão de Sua 
Majestade Imperial para que pudesse assistir ao referido ato, expressamente 
0 designava, declarando ser a Augusta Coroação do Mesmo Senhor. E sen
do esta resposta datada de 18 de novembro e logo entregue a Sua Mercê 
mui!os dias antes do dia destinado para a Cerimônia, parece incompre
ensrvel que tenha o Senhor Cônsul efetivamente comparecido neste dia sem 
saber o que ia ver. 

José Bonifácio de Andrada e Silva aproveita mais esta ocasião de re
Petir ao Senhor Cônsul dos Estados Unidos os protestos de sua invariável e 
Particular estimação. 

Secretaria de Estado, em 27 de janeiro 1823. 

lviREA · Avisos poro o Corte . Livros de Registro. 317/ I /li - lólho 163 ·verso. 
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Para Antônio Manuel Corrêa da Câmara. 

Tendo pelo meu Despacho número 1 O significado a Vossa Mercê que 
Sua Majestade Imperial benignamente Deferira a sua súplica para poder vir 
à Corte com licença logo que tivesse recebido resposta ao que lhe fora 
determinado sobre lord Cochrane agora se me oferece participar a Vossa 
Mercê que o Mesmo Augusto Senhor Ordena que Vossa Mercê regresse 
quanto antes, e que enquanto não partir para esta Corte será do Seu Impe
rial Agrado que Vossa Mercê se abstenha de todo e qualquer ato público 
que não for puramente consular; pois Sua Majestade Imperial não tem 
Aprovado o interessar-se Vossa Mercê pela proposta de Mister Rivadavia, 
para que se deportassem para a outra Banda do Rio os facciosos da Banda 
Oriental, visto que de algum modo isto é reconhecer Vossa Mercê o direito 
de ingerência que indevidamente pretende ter Buenos Aires nos negócios do 
Estado Cisplatino, quando aquele país nada tem a exigir deste senão ofícios 
de boa vizinhança, mormente não tendo o Governo de Buenos Aires Agente 
algum Político nesta Corte. Sua Majestade Imperial tem muito o que louvar 
seu zêlo pela Sagrada Causa do Brasil; todavia devo comunicar a Vossa Mer
cê que o Mesmo Senhor Viu com desprazer algumas das medidas públicas 
que Vossa Mercê tem tomado sem participação ou consentimento da Corte, 
principalmente ocorrendo que nenhuma delas se acha explicitamente 
recomendada nas Instruções que lhe servem de regulamento. Sua Majestade 
Imperial Se Compraz certamente em atribuir estas faltas não a sua falta de 
zêlo, pois nele assaz confia, mas sim às dificuldades que talvez o rodeiam no 
desempenho da sua importante missão. Entretanto Sua Majestade Imperial 
Espera a sua volta para ser melhor informado dos diversos objetos que tem 
estado a seu cargo. Deus guarde a Vossa Mercê. 

Palácio do Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

PS: Quanto aos três indivíduos que vieram presos do Estado Cisplatino, 
não se acham aqui em prisão, como julga Mister Rivadavia êles tem a cidade 
por homenagem, e de mais a mais uma pensão do Imperador para subsisti
rem. Se Mister Rivadavia tanto se empenha neste negócio, e em tudo quanto 
lhe é relativo, não sei qual seja a razão por que envie pessoa a tratar estes 
objetos diretamente junto ao Ministério de Sua Majestade Imperial. 

MREA- Avisos para a Corte- livros de Registro- 267/3/13 América- fólha 9- verso. 
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Para o Juiz da Alfândega. 

Tendo representado lezan Via I e Companhia que sendo-lhes constante 
a escassez de certos artigos da primeira necessidade, que há no Exército do 
Comando do General labatut desejam expedir o Bergantim inglês Rower 
par? os Ilhéus ou Camamu, levando os sobreditos artigos: e atendendo Sua 
Ma1estade Imperial à utilidade que pode resultar ao Recôncavo da Bahia de 
um tal carregamento, e que por outra parte não se tem apresentado 
embarcação alguma Nacional que se arrisque a esta viagem: Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros que o Desembargador do 
_Poço Juiz da Alfândega, examinando esta pretensão conceda se não achar 
tn~onveniente ao referido Bergantim os despachos necessários para a sua 
satd?, precedendo fiança e todas as cautelas convenientes, como já se 
praticara com outra embarcação estrangeira em caso idêntico. 

Paço, em 31 de janeiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

--MREA ·Avisos poro o Corte- livros de Registro. 317/1/11- fólho 166- verso. 
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Para Henrique Chamberlain. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, em continuação da resposta que em 
17 de agosto do ano próximo passado d 7ra ao Senhor Henrique 
Chamberlain, Cônsul Geral da Nação Britânica, acerca do pagamento que 
Sua Mercê solicitava do que se devia ao seu Gcverno do porte das cartas, 
trazidas pelos Paquetes, e entregues nos Correios da Bahia e Pernambuco, 
pode ora certificar a Sua Mercê de que tendo-se obtido a precisa informa
ção a que se mandara então proceder, se acaba de expedir a necessária 
participação ao Tesouro Público a fim de que por aquela Repartição se or
dene à Junta da Fazenda da Província de Pernambuco satisfaça ao Cônsul 
Inglês ali residente o que assim se estiver devendo na conformidade do Ar
go Adicional à Convenção dos Paquetes de 19 de fevereiro de 1810, e da 
prática ao mesmo respeito observada no Correio desta Corte deferindo-se 
porém para ocasião oportuna quanto ao pagamento do Correio da Bahia 
quando a mudança das circunstâncias, em que se acha aquela Província 
permitir. 

José Bonifácio de Andrada e Silva aproveita esta ocasião para renovar 
ao Senhor Henrique Chamberlain as expressões da sua particular estima. 

Em 1 O de fevereiro de 1823. 

MREA . Avisos para a Corte . livros de Registro · 317 I I I li - fólha 171 verso. 
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Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros no Peru. 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Tendo representado a Sua Majes
~ade o Imperador do Brasil os negociantes brasileiros Domingos Gonçalves 
A e Azeved?· Antônio Joaquim da Silva Tibre, e Antônio Marcondos do 
famar_al, res1de_ntes nes;a Cid_ade que, eles são Administr_ad_ores da Cas~ do 

lecldo Franc1sco Jose land1m, tombem negociante brasileiro que entret1nha 
~ans?ções comerciais com a cidade de lima, e que eles Administradores 

ese1avam e requeriam que o Governo de Sua Majestade Imperial os 
recomendasse ao Governo de lima para que fossem indenizados dos fundos 
Au~ de conta do mesmo falecido Landim existiam em poder de José 
~lsmendi e Pedro Abbadia, os quais foram seqüestrados em lima na hi

P_c:_tese de pertencerem ao mesmo Arismendi, emigrado desse país por opi
~loe_s Políticas. E porquanto ainda não haja Agente Político ou Comercial do 

rasd em lima, e reciprocamente pelo qual caminhem as reclamações que 
estes neg · t • f ' ' d d N - · · 
1. oc1an es tem a azer, segundo a pratica e to as as açoes CIVh 
'Z~das e justas; nomearam os ditos negociantes como seus Agentes Parti-
~u ores, para tratarem deste negócio junto ao Governo de lima à Naylors 
r ower e Companhia, e Templeman Bergman e Companhia. Sendo um rigo
t 
0~0 dever dos que têm o leme da administração dos Estados proteger em 
u 

0 
aos que estão debaixo da sua influência e prestar favorável acolhi-

t~ento à expressão das suas ,·ustas pretensões e' vendo eu neste axioma polí-
lco · 

t. marcados os deveres recíprocos de ambos os nossos Governos respec-1Vos d' .. 
Ih lrqo:me conseguintemente por este meio a Vossa Excelência, rogando-

_e que ha1a de atender aos referidos negociantes e os faça gozar da prote-
Çao que ' d ' G A · c e e esperar da reconhecida sabedoria desse overno. prove1to 
E om ? maior satisfação esta ocasião tão oportuna para render a Vossa 
Xcelencia os protestos da minha consideração por Vossa- Excelência, e as 

expre - . 
e ssoes dos votos que faço por ver na mais perfeita e franca harmon1a 

ste com os outros Estados da Grande e Independente Família americana. 

Pai' · · 
cio M oclo do R1o de Janeiro, 26 de fevereiro de 1823. De Vossa Excelên-

. Ulto certo e seguro Servidor. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 
n D Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado 0 

epartamento das Relações Exteriores do Governo de lima. 
M-

REA- Av,so C 5 Para a o r te - l1vros de Registro - 267/3/13- América - fê lha I O. 
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Para Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa. 

Sua Majestade Imperial Atendendo benignamente à representação que 
se lhe fizera por parte de Antonio de Sousa Dias, Cônsul Português no Havre 
de Grace, Houve por bem Nomeá-lo Cônsul privativo deste Império, no 
sobredito Porto e Partes adjacentes, o que levo ao conhecimento de Vosso 
Mercê para sua inteligência. Também julgo conveniente remeter a Vosso 
Mercê por cópia a correspondência inclusa que nesta Corte teve lugar com 
o Cônsul de França sobre o estranhável procedimento do Brigue francês le 
Rusé que ao entrar neste Porto não consentiu que atracasse a seu bordo o 
Oficial do Registro; prevenindo outrossim a Vossa Mercê de que Sua Majes
tade Imperial mostrou-se satisfeito com a resposta do referido Cônsul e do 
Comandante da Divisão francesa surta neste Porto. Deus guarde a Vosso 
Mercê. 

Palácio do Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA- Maço Avulso- Diversos América- Europa- África- 268/4/6- documento número 6. 
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Para o Cônsul dos Estados Unidos. 

José Bonifácio de Andrada e Silva faz os seus cumprimentos ao Senhor 
Condy Raguet Cônsul dos Estados Unidos da América e acusa o recebimento 
~a carta e Diploma que a Sociedade de Filosofia Americana em Filadélfia, se 

Jgnou enviar-lhe por intervenção de Sua Mercê conferindo-lhe graciosa
mente o lu~ar de um de seus Membros. 

Foi por extremo lisonjeira ao supramencionado a obsequiosa atenção 
daquela respeitável Associação de Sábios, cujo exemplo em difundir as luzes 
das Ciências por este nosso comum Hemisfério, será do supramencionado o 
maior estímulo para tornar-se digno da escolha com que foi favorecido e 
e~quanto se não dirige diretamente à mesma respeitável Sociedade, para 
~nbutar-lhe os seus agradecimentos, se apressa a agradecer por este meio 
Igualmente ao Senhor Condy Raguet por ser o intermédio de tão agradável 
nova, que Sua Mercê acompanhara de expressões as mais obsequiosas; 
Ped!ndo outrossim desde já a Sua Mercê que haja de prevenir a mesma 
Sociedade destes seus sentimentos e do anelo em que fica por corresponder 
a quaisquer esperanças que a mesma possa ter depositado no supra
mencionado. 

E com este motivo repete ao senhor Condy Raguet as expressões da sua 
Particular e atenciosa estimação. 

Em lO de março de 1823. 

--MREA · AVIsos poro o Corte . Livros de Registro . 317/1/11 . fôlho 184. 
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Circular para os Cônsules Estrangeiros. 

Havendo Sua Majestade o Imperador Resolvido a bem da segurança do 
Estado que enquanto não se fizesse de vela deste Porto a Esquadra próxima 
a sair não tivessem na Alfândega despachos alguns de saída quaisquer 
embarcações Nacionais ou Estrangeiras; a fim de se obviar cautelosamente 
que possa passar a nossos inimigos a notícia da próxima saída da Expedição 
malogrando-se o seu bom resultado, que essencialmente depende do segre
do: tenho de participar a Vossa' mercê esta Imperial Resolução poro sua inteli
gência, e conhecimento dos respectivos proprietários de navios, consigna
tários, mestres, comandantes, ou negociantes de sua Nação; ficando Vossa 
Mercê igualmente prevenido de que pela Secretaria de Estado dos Negó
cios da Guerra se expede Ordem às Fortalezas do Porto para não deixar 
sair à Barra alguma das embarcações referidas. 

Deus guarde a Vossa Mercê muitos anos. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de março de 1823 

Muito certo servidor de Vossa Mercê 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Note Bem. Nesta conformidade se expediu ao Barão de Mareschal, e 
Cônsules de França, lnQiaterra, Estados Unidos e Prússia. 

MREA . Avisos para a Corte - livros de Registro · 317 I I I li - fólha 186. 
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Para João Baptista Maler. 

h José Bonifácio de Andrada e Silva faz os devidos cumprimentos ao Se
n or João Baptista Maler Cônsul Geral de França, e acusando o recebi
mento da carta que Sua Mercê lhe dirigiu na data de ontem, acompanhando 
outra de Monsieur Grivel comandante da Divisão Francesa surta neste Porto, 
~~~ que Participa estar pronta a dar de vela para a Europa a Fragata 

s~erance e o Brigue de guerra le Curieux expondo-se várias razões pelas 
~ua 1 s esperam poder sair deste Porto no dia 19, não obstante o atual Em
Go:go, e sendo uma das principais razões a segurança dada por Monsieur 

nvel, e especialmente pelo comandante da Fragata l'Esperance, de se au
~entar~m para longe das Costas do Brasil, e partirem diretamente para a Eu-
opa, Insinuando que não haverá comunicação no mar com os navios que 
~nc,ontrar tem de responder a Sua Mercê que Sua Majestade Imperial não 
dera dúvida por Especial Favor e Contemplação à Nação Francesa em man
dar P?ssar as ordens necessárias para que se não ponha embaraço à saída 
Cos ditas embarcações, uma vez que o Senhor Cônsul Geral e o respectivo 
n omandante afiancem a sua palavra de honra, e façam responsável o seu 
q om~ _e crédito da Nação e Governo Frances, em como cumprirão à risca o 

1 ude ao asseverado e que tão necessário se faz à Causa Pública e bom resul-
a 

0
/

0 s, med!d?s. de prudência que este Gove~no tem toma?_o. . 
s h ose Bon1fac1o de Andrada e Silva aprove1ta esta ocas1ao de tnbutar ao 
en or João Baptista Maler as reiteradas expressões da sua particular estima. 

Em 18 de março de 1823. 

M-REA · Avrso . 
s poro o Corte. liVras de Registro. 317/1/11. fôlho 187. 
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Para o Ministro da Marinha. 

Constando que a casa que se mandara aprontar para lord Cochrane na 
ladeira da Glória fora insultada por ladrões na noite de ontem, talvez pela 
isolação em que se acha situada, o que torna necessário postar-se ali alguma 
escolta militar, ou ao menos haver uma ou mais ordenanças às ordens domes
mo lord as quais aliás parecem competir-lhe pelo posto que vai ocupar: Man
da Sua Majestade Imperial pela Secretaria de Estado dos Negócios Estran
geiros, que o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha, 
haja de mandar por às ordens de lord Cochrane um oficial inferior do Bata
lhão de Artilharia da Marinha, ou os que julgar convenientes, com a bre
vidade que recomenda o objeto. 

Paço, em 20 de março de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA - Avisos para a Corte - livros de Registro : 317 I 1 I 11 - fôlha 188 verso. 
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Para o Ministro da Marinha. 

Sua Majestade o Imperador Tendo particular Atenção aos distintos 
mer · 

eclmentos e as promessas feitas a lord Cochrane, Houve por bem Resol-
~er que o referido lord seja imediatamente Nomeado Primeiro Almirante da 
d rmada Imperial Brasílica, com os mesmos vencimentos que percebia no Esta

o do Chile, isto é, com o soldo de doze mil pesos anuais no valor de 
no~ecentos e sessenta réis cada um pagos em moeda metálica, e além disto 
ma1s · · ' , 

_ seis mtl pesos de comedorias que vencera estando embarcado, e lhe 
serao p ' 
t S agos em notas do Banco Nacional. Manda portanto o Mesmo Augus-
r~fe~·nhor pel~ ~ecretaria de ~stado dos Negócios Est;a.ngeiros co~unicar o 

Ido ao M1n1stro e Secretario de Estado dos Negoc1os da Mannha para 
qu~ Pela sua Repartição se expeçam logo nesta conformidade os Diplomas e 
mais despachos necessários. 

Paço, em 21 de março de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

--lviREA · Avisos C 
paro a orte ·livros de Registro. 317/1/11 . fólha 189. verso. 
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Para os Cônsules Estrangeiros. 

José Bonifácio de Andrada e Silva faz os seus cumprimentos ao Senhor 
João Baptista Maler, Cônsul Geral da Nação francesa, e apressa-se em in
cluir a Sua Mercê o Decreto porque Sua Majestade o Imperador Foi Servido, 
a bem do Estado Declarar em estado de rigoroso bloqueio o Porto da Bahia. 

José Bonifácio de Andrada e Silva comunica oportunamente este Decre
to Imperial para inteligência e regular.nento do Senhor Cônsul Geral da Na
ção francesa, aproveita esta ocasião de repetir-lhe os protestos da sua parti
cular estima. 

Secretaria de Estado, em 30 de março de 1823. 

Note Bem. Nesta conformidade se escreveu aos Cônsules Gerais de 
Inglaterra, e Rússia aos Cônsules dos Estados Unidos, Prússia, Suécia, ao Vice
Cônsul de Holanda. 

Ao Agente da Nação Austríaca. 

MREA . Avisos paro a Corte · livros de Registro · 317 I I I li · fólha 195. 
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Para 0 Ministro da Marinha. 

p, . Havendo proximamente chegado de Inglaterra, para servirem neste lm
Mer~o, os Oficiais Britânicos, constantes da relação inclusa, aos quais Sua 

a 
0

1_estade o Imperador com 11 Sua Imperial Grandeza Há por bem admitir e 
celtar nos . d M . h N . I I . I . nh erv1ço a ann c ac1ona e mpena, nos mesmos postos que ti-

M 
0~ na Marinha Inglesa, e que vão designados na mencionada relação: 

Es~n ° ~ Mesmo Augusto SE:nhor pela Secretaria de Estado dos Negócios 
nh rangelros, que o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Mari
su 

0
' na conformidade das ln1periais Ordens a este respeito, faça expedir as 

quas respectivas patentes, E mais despachos, com as providências prontas 
e se fazem n ' · · · - · A d h d' tos Of" . . ecessanas, V'Sta a s1tuaçao 1ncomo a em que se ac_ amos 1-

vie ICIOis, alguns dos qua;s ainda estão detidos a bordo do nav1o em que 
ram Por falta de meios. 

Paço, em 3 de abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Relação do f' · · · A • S M · d I · I H ' b odm·r s o ICIOIS Jntan1cos que ua a1esta e mpena a por em 
ta d 

1 ;r' no Serviço da Me rinha deste Império, a que se refere a Portaria des-
0 ° expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. 

Jaime Th . 
Yilmore ~mpso~- Serv.u na Marinha Inglesa em 19 Tenente , . 

Serv1u na M Jrinha Inglesa em 19 Tenente, e tombem serv1u com 
lord Cochn.ne 

Ricardo Ph'bb 
V. 1 es 

ICente J 
Fran . orge Croptor 
S Cisco Cleare 

amuei Chester } 

Guardas Marinhas com muitos 

e já aprovados para Tenentes. 

Secretaria de '~stado, em 3 de abril de 1823. 

anos de serviço 

Luis Moutinho Lima Alvares e Silva 

~ 
. Avrsos par C . 
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Para o Cônsul Geral de Inglaterra. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo, envio seus cumprimentos ao Senhor 
Henrique Chomberloin, Cônsul Geral do Grã Bretanha, e lhe participo haver 
remetido hoje, de ordem de Suo Majestade Imperial ao Ministro e Secretário 
de Estado dos Negócios do Marinho o seu bilhete do doto de ontem, acerca 
do soltura de alguns marinheiros da sua Noção, que Sua Mercê ali nomeia; a 
fim de que o referido Ministro e Secretário de Estado expeça as conve
nientes ordens, não só a respeito dos mesmos, como dos outros, que já 
ontecedentemente se haviam mondado contemplar, procurando-se acautelar 
poro o futuro o origem do repetição destes fotos. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, tem por esta ocasião de renovar ao 
Senhor Henrique Chomberlain as expressões do suo distinguido conside
ração. 

Em 8 de abril de 1823. 

- Foi remetido documento no mesmo teor ao Cônsul dos Estados Unidos. 

MREA - Avisos para a Corte - livros de Registro- 317 I 1 I 11 - fólha 201 -verso. 
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Para Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa. 

co ! ~ndo a Vossa Mercê escrito pelo Paquete passado sobre o que melhor 
ia ~VIn a aos interesses da Nação, só tenho agora a acrescentar que Dese
tru~ 0 

Sua M?jestade Imperial ter no Seu Imperial Serviço dois hábeis cons
qu o~e~ nava1s; e tendo-se já recomendado ao Marechal Felisberto Caldeira 
po e a1a de ajustar um em Inglaterra fica também Vossa Mercê autorizado 
cor es_te Para ajustar outro em França' que tenha bastante prática e seja bem 

nce1tuad f d Ih ' f · co . o, o erecen o- e as vantagens que orem reciprocamente 
nv~nlent,es, e que Sua Majestade Imperial deixa a seu discreto arbítrio. 

lm _ambem por esta ocasião participo a Vossa Mercê que Sua Majestade 
zeP~nal Houve por bem expedir Ordem à Repartição dos Negócios da Fa
Pr n ta para estabelecer-se um crédito em Londres, ou em outra parte para o 
ga~n ° Pagamento dos ordenados do Corpo Diplomático e mais Empre
Me os, que ora existem na Europa, ou houverem de existir: e bem assim o 
na smo ~ugusto Senhor tendo aprovado a despesa que Vossa Mercê há feito 
De sua VIagem a Verona não Tem dúvida em Mandar lavrar o competente 

ereto p • 
ara o seu pagamento. Deus guarde a Vossa Merce. 

Palácio do Rio de Janeiro, 26 de abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

:-::-:--.. 
MREA M 

. aço Avulso o· A · · · · 6 ' 8 · 'versos menca. Europa. Afnca 268/4/ . documento numero . 
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Para Felisberto Caldeira Brant Pontes. 

Pelo Despacho número ... que a Vossa Senhoria ultimamente dirigi terá 
Vossa Senhoria recebido a licença que Sua Majestade Imperial Houve por 
bem Conceder-lhe para regressar à Corte como solicitara; porém podendo 
acontecer que ainda Vossa Senhoria se ache demorado em Londres; tenho 
somente de acrescentar aos meus anteriores Despachos que recebi os Ofí
cios de fevereiro em que Vossa Senhoria dá conta da sua correspondência 
com Antônio José Meireles sobre a remessa dos marinheiros, e que tudo isto 
veio confirmar o Governo na idéia que havia formado sobre o manejo desta 
transação; pois reconheceu-se que se Vossa Senhoria tivesse tomado positi
vamente a si a direção deste negócio não só não se veria traído em suas 
esperanças; mas até não se veria o Governo em uma bem desagradável alter
nativa, como a de sancionar, e executar o contrato doloso de Meireles, ou a 
de desfazer os ajustes que os marinheiros e oficiais celebraram na boa fé da 
sua aceitação. O Governo tem porém adotado o partido se não o mais 
conveniente, ao menos o mais decoroso à sua alta dignidade; e próprio a res
salvar outrossim o crédito de Vossa Senhoria, a cujas puras intenções Sua 
Majestade Imperial faz toda a justiça. 

Sendo-lhe este Ofício expedido, na hipótese em que estou, de poder 
Vossa Senhoria ainda achar-se em Inglaterra, tenho mais de participar-lhe 
que Sua Majestade Imperial deseja ter no Serviço deste Império dois hábeis 
e escolhidos construtores navais, para que não se padeça falta de pessoas 
desta profissão, tendo-se já recomendado ao nosso Encarregado de Negó
cios em Paris que haja de ajustar um em França; Há o Mesmo Augusto Senhor 
por bem que Vossa Senhoria também ajuste outro em Inglaterra que 
tenha bastante prática, e goze de bons créditos; e Vossa Senhoria fica autori
zado para lhe oferecer as vantagens que forem reciprocamente con
venientes, e que Sua Majestade Imperial deixa ao seu discreto arbítrio. Deus 
guarde a Vossa Senhoria. 

Palácio do Rio de Janeiro, 26 de abril de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

MREA- Maço Avulso- Diversos- África- Europa- América- 268/4/6- documento número 14. 
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Circular aos Cônsules Estrangeiros. 

d E José Bonifácio de Andrada e Silva, Conselheiro, Ministro e Secretário 
me stado dos Negócios do Império, e Estrangeiros, faz os devidos cumpri
saentos a? _Senhor Carlos Guilherme Theremin, Cônsul da Prússia; e se apres
Co a ~a~tJctpar a Sua Mercê para sua inteligência que a Assembléia Geral 
S I~StJtuJnte, e legislativa deste Império do Brasil destinou uma Tribuna no 
ta~ ac:_ das suas Sessões para assistência do Corpo Diplomático no dia da ins
d' aç~~~ e solene abertura da mesma, o que há de verificar-se na manhã do 
b:~.sa ado 3 de maio próximo futuro franqueando também a mesma Assem
d eJa ~quela Tribuna aos Agentes Comerciais para dar uma prova da Consi
s:ra_çao com que distingue os Governos das Nações Amigas, que ainda aqui 

nao acham representados diplomaticamente. 
G . 1 ~ mesmo Ministro aproveita esta ocasião de tributar ao Senhor Carlos 

Ui erme Theremin os protestos reiterados da sua particular estima. 

Secretaria de Estado, em 30 de abril de 1823. 

glat Nesta conformidade se escreveu também aos Cônsules Gerais de In
sul derra Henrique Chamberlain, e da França João Baptista Maler, e ao Côn

os Estados Unidos Condy Raguet. 

--MREA · Avisos p C 
ora a orle · livros de Registro . 3171 I 1 li - fólha 209. 
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Para o Cônsul Geral da Inglaterra. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, dirige seus cumprimentos ao senhor 
Henrique Chamberlain, Cônsul Geral da Nação Britânica, e acusando a 
recepção da nota que Sua Mercê lhe escrevera na data de 10 do corrente, 
com a participação de haver entrado um navio francês em Pernambuco, 
vindo com escravos do Rio Bonny, dos quais ali vendera alguns, contra o que 
se acha estabelecido no artigo adicional à Convenção de Londres de 28 de 
julho de 1817; tem de responder a Sua Mercê que obtidos do Governo de 
Pernambuco a quem se manda já ouvir sobre este acontecimento, os respec
tivos esclarecimentos, continuará Sua Majestade Imperial a dar todas as 
providências para a execução do Tratado respectivo, que é de Sua Imperial 
Intenção religiosamente guardar, não podendo Sua Mercê deixar de reco
nhecer, que ainda quando haja ocorrido ali o desagradável fato a que alude 
ser ele devido ao estado de agitação, em que tem estado aquela Província, e 
não premeditado desejo de infringir o Tratado. 

José Bonifácio de Andrada e Silva repete por esta ocasião ao Senhor 
Henrique Chamberlain os protestos da sua verdadeira estima e consideração. 

Em 23 de maio de 1823. 

MREA - Avisos para a Corte - livros de Registro· 317 I 1 I 11 · fôlha 214. 
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Para o M" · d , . •mstro os Negoc1os da Guerra. 

da d Merecendo toda a consideração as circunstâncias que influíram na vin
po· 

0 
navio inglês que já há tempos aqui aportara com petrechos militares; 

ins·ls qu: os seus carregadores entraram nesta especulação movidos pelas 
goln~açoes do Agente de Sua Majestade Imperial em Londres, que nisto jul
cir u az;r um serviço importante à Nação; e não sendo menos atendível a 
ne~~~st,a_ncia _da demora que aqui vai sofrendo o navio sem se fazerem os 
ent sarlos Ojustes de compra, nas quais os mesmos carregadores pretendem 
te ~ar com_ condições ainda mais moderadas do que pretendiam ao princípio: 
ia; 0 por Isso a honra de ponderar a Vossa Excelência quanto é para dese
tendque V~ssa Excelência haja de mandar proceder, aos referidos ajustes, 
qu f em ~Isto o crédito da Nação Brasileira, e do nosso Agente em Londres, 
co e ICara comprometido, se depois de ter assegurado aos carregadores a 
ce~pra daqueles artigos bélicos, estes se vissem na necessidade de retro
ab e~ .se~ nada terem conseguido. E suposto que haja nos nossos Arsenais 
Clr un a~cla de alguns dos petrechos vindos neste navio, não pode esta 
de cunstancia destruir a força daquelas razões que acima tive a honra de pon
dere:;, _sendo além disto mais vantajoso no futuro que tenhamos antes sobra 
qu delas de defesa do que falta deles; vantagem que bem se apreciou 
te an ° agora nos aproveitamos da reserva dos petrechos militares que no 
um:Po de _Sua Majestade Fidelíssima se compraram com superficialidade a 
ser dcasa ~nglesa, e que sendo então menos necessários passaram depois a 
lên . e multa utilidade. O que tudo levo ao conhecimento de Vossa Exce
for Cla _Por lisonjear-me que Vossa Excelência haverá a bem resolver o que 
cia_mals conveniente à Nação e ao Governo. Deus guarde a Vossa Excelên-

Pai' · . 
aclo do R1o de Janeiro, em 24 de maio de 1823. 

Senhor J -
oao Vieira de Carvalho. 

-MREA A . 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

- VISos par C . 
a a orle- l1vros de Registro. 317/1/11- fôlha 216. 
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Para o Cônsul Geral da Inglaterra. 

Acabo de receber a notícia de que a Fragata Creole chegada proxi
mamente da Cidade da Bahia intenta voltar para aquele Porto, e mete a seu 
bordo comestíveis, e até dinheiro em utilidade dos inimigos deste Império, e 
como este procedimento, a ser verdadeiro é atentatório ao Decreto de 29 
de março do corrente ano que declarou em rigoroso bloqueio o porto da 
Bahia, e bem assim contra os princípios de neutralidade que o Gabinete 
Britânico tem anunciado sendo além disto muito impróprio da tão conhecida 
lealdade britânica; dirigimos portanto a Vossa Mercê para que haja de infor· 
mar-se do exposto, e intervir decididamente para que a mesma Fragata não 
proceda da maneira que me tem constado; ficando eu entretanto na obriga· 
ção de mandar verificar esta notícia, bem como a que antecedentemente 
recebi sobre o destino e carregamento da Fragata Doris, para levar tudo 
com certeza ao conhecimento cJo Governo de Sua Majestade Britânica, o 
qual, animado como se acha dos sentimentos mais justos e pacíficos para com 
o Império do Brasil, não deixará de Considerar tais procedimentos, como um 
ataque a ambos os Governos. Rogo a Vossa Mercê queira aceitar os protes· 
tos da minha consideração e especial estima. Deus guarde a Vossa Mercê. 

Paláci.:> do Rio de Janeiro, 7 de junho de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

Senhor Henrique Chamberlain. 

MREA- Avisos para a Corte -livros de Registro- 317/1/11- fólha 221. 
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Para 0 Ministro da Marinha. 

So Constando a Sua Majestade o Imperador que o Desembargador Luís de 
Re usa Vasconcellos pretende partir para Inglaterra no Paquete Prince 
m g~nte- que sai amanhã; e convindo que não siga viagem enquanto não 
d~~~ar. quitação do T es~uro Público, pelo recebim.ento da Supe.rintend.ê~cia 
0 f c~ma, de que fora Incumbido: Manda Sua Ma1estade lmpenal part1c1par 

P 
re endo ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha, 

ora que · · d I I t no caso de se ter 1nadvert1damente da o passaporte para ng a-
i~r~a pela Re~artição da Marinha a favor do mencionado Vasconcellos, e ha-

e mandar Imediatamente cassar pelo motivo acima ponderado. 

Paço, em 9 de junho de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

:---
MREA A. 

. ''sos Poro a Corte · livros de Registro . 3171 I 1 li . fôlha 222 · verso. 
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Para o Cônsul Geral da Inglaterra. 

José Bonifácio de Andrada e Silva faz os devidos cumprimentos ao se
nhor Henrique Chamberlain, Cônsul Geral da Nação Britânica, e comunica a 
Sua Mercê que acaba de receber do Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha resposta sobre os marinheiros láscares, que fizeram o 
objeto da nota do Senhor Cônsul Geral de 30 de maio, e que fora comuni
cado ao referido Ministro e Secretário de Estado: e por esta resposta 
fundada nas precisas averiguações a que mandou proceder, consta que a 
Charrua luconia para bordo daquela passaram os referidos marinheiros 
láscares saiu deste Porto em Comissão, e que eles não foram como se diz for
çados pelo Capitão Vasconcellos a efetuar tal passagem, antes o fizeram de 
bom grado, talvez desejosos de conseguir as vantagens que oferece a Ma
rinha Imperial; o que bem se mostra até pela liberdade de que hão gozado a 
bordo da Charrua sem que nunca desertassem, como aliás lhes era fácil 
quando não havia na Charrua Tropa que os obrigasse. 

José Bonifácio de Andrada e Silva comunicando o referido ao Senhor 
Henrique Chamberlain para seu esclarecimento nesta matéria e devido 
regulamento, aproveita a ocasião para protestar-lhe a sua particular estima. 

Em lO de junho de 1823. 

MREA-Av,sosparaoCorte ,·.::oscero· ... ,.317/1111 .1õiol224. 
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Para a Junta da Instituição Vacínica. 

sent H~vendo Sua Majestade o Imperador atendido benignamente a repre
timo açao dos empregados na Junta da Vacina datada em 30 de janeiro úl
cons'e~~.?re 0 grande necessidade de renovar-se o pus vacínico, Mandando 
Cort urntemente oficiar não só ao Cônsul Geral da Nação Britânica nesta 
para ef mas tamb.ém ao Encarregado dos Negócios deste Império em Londres 
cheg ~zer;m vrr de Inglaterra aquele preservativo. E tendo efetivamente 
mo Ao 0 ha pouco a primeira porção pelo Paquete Montagi: Manda o Mes
remetug~sto Senhor pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros 
remet!rt 0 mencionada Junta da Instituição Vacínica o referido pus que se lhe 

anta em crusta, como em frasquinhos, para ter o competente uso. 

Paço, em 9 de julho de 1823. 

~ 
MREA. A 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

VISOs POr ( 
o o Orle . Livros de Registro . 3 r 7 I I I r r . fórha 230. 
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CORRESPONDENCIA 
ATIVA E PASSIVA 

COM A 
ASSEMBLeiA CONSTITUINTE 





RESOLUÇOES DA ASSEMBLIIA 

IIm~. e Exmo. Sr. 
Jose Bo 'f, · n1 ac1o de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil resol
~ee~ na sessão de hoje enviar, no dia 2 de maio, uma deputação a Sua Mal 5 a~e o Imperador para lhe anunciar o dia em que se há de verificar a so
pene Instalação da mesma Assembléia. O que participo a Vossa Excelência 
rea;~b ~ue s~bendo de Sua ~ajestade o l~.gar e. a h.or_a ~m que determina 

De-la, f1que a esse respe1to a Assemble1a de 1ntel1genc1a. 
eus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 30 de abril de 1823 

Manoel José de Souza França (1) 

~mo. e Exmo. Sr. 
anoel José de Souza França 

cio dT endo levado à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí
hor e Vossa Excelência, da data de ontem, relativo à declaração do lugar e 
de ~~ em ~ue o mesmo Senhor determina receber a deputação, que no dia 
Cons~~~ha lhe há de anunciar o da solene instalação da Assembléia Geral 
beni 

1 
Ulnte e legislativa do Império do Brasil: Sua Majestade o Imperador 

Pres~n~mente me ordenou que participe a Vossa Excelência para o fazer 
sua 1~ e ~a mesma Assembléia, que, receberá a mencionada deputação na 
efeito ~enal O~inta da Boa-Vista, às 11 horas da '!lanhã, e que para esse 
Porta de ~chorao três coches da sua Imperial Casa as horas competentes na 

D 0 aço da dita Assembléia. 
eus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio d R' . . o 10 de Jane1ro, em 1 <?de ma1o de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva (2) 

iiiAAc 
121 AA . T. 1 led. 18741, p. 8. 

C, T. 1 led. 18741, P. 9 e 10. 

-507-



RESOLUÇOES DA ASSEMBLliA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil resol
veu assinar o dia 3 de maio para a sua solene instalação; e nesta cantor· 
midade comunica a Vossa Excelência para que haja de oficiar ao Senado da 
CâmarCJ desta cidade a fim de o fazer público por bando; ficando Vossa 
Excelência igualmente na inteligência de fazer aos tribunais e mais autorida· 
des as necessárias participações. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 30 de abril de 1823 

Manoel José de Souza França (
1
1 

limo. e Exmo. Sr. 
Manoel José de Souza França 

Havendo participado oficialmente ao Ilustríssimo Senado da Câmara 
desta cidade ter a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do 
Brasil resolvido assinar o dia 3 do corrente, para a sua solene instalação, a 
fim de que procedesse logo a fazê-lo público por bando; anunciando-lhe ao 
mesmo tempo estar-lhes destinada uma das tribunas do salão da mesma As· 
sembléia, no caso de querer ir assistir àquele solene ato; e tendo igualmente 
feito participações oficiais aos tribunais, e mais autoridades, como VosJa 
Excelência me comunicou no seu ofício da data de ontem: o mesmo SenoE 

0 

me dirigiu em resposta o ofício que tenho a honra de remeter a Vossa .x~ 
celência, a fim de sere~ presentes na dita Assembléia os puros votos do se 
agradecimento, pela distinção com que a trata. 
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do RTambém participo a Vossa Excelência que em virtude de um dos artigos 
tiçã egulam.ento Interino da Assembléia, fiz ciente pela competente repar
te 0 °h aos consules, e agentes comerciais das nações estrangeiras nesta Cor
vo d onra, e benevolência, com que a mesma Assembléia os distingue, reser
nid:doe.para eles outra tribuna, quando queiram presenciar aquela sole-

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro em 19 de maio de 1823 
' 

José Bonifácio de Andrada e Silva (2) 

IIm~. e Exmo. Sr 
Jose Bo ·f' · · 

nJ ac1o de Andrada e Silva 

data ~cahba.mos de receber a portaria que Vossa Excelência nos dirigiu em 
bliqu e 0 1.e. Tem os dado todas as providências a fim de que o bando se pu
cime~t~o dJa 2 de maio,.às 10 horas da manhã; o que tudo l.evamos ao c~nhe
aprov . de Vossa Excelencia para ser presente a Sua Ma1estade lmpenal; e 
de f eJtamos esta mesma ocasião para rogar a Vossa Excelência que haja 
Puroazer Presente ao mesmo Augusto Senhor e à Assembléia Geral os nossos 

s votos de agradecimento pela distinção com que nos honram. 

Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. 

Rio de Janeiro, em vereação de 30 de abril de 1823 

~ 111 AAC 
121 AAc' T. I led. 18741, p. 8. 
131 AAc' ~· I led. 187 41. p. I O. 

· ·I led. 18741.' p 10. 

Lucio Soares Teixeira de Gouvêa 
Antonio José da Costa Ferreira 

Manoel Theodoro de Araujo Azambuja 
Manoel Gomes de Oliveira Couto (3 ) 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBUIA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, deli
berando sobre o cerimonial com que deve ser recebido Sua Majestade o 
Imperador na ocasião de vir assistir à sua solene instalação, tem resolvido, 
que ao apear-se o mesmo Senhor à porta do edifício da Assembléia o vá re· 
ceber uma deputação de doze membros; que Sua Majestade entre des· 
coberto no salão; e as insígnias imperiais sejam depositadas pelo compe· 
tente oficial da sua Casa na credência, que para este firn estará preparada 
ao lado do trono. O que participo a Vossa Excelência para que o comunique 
à Sua Majestade, e expeça as ordens que julgar necessárias. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 2 de rnaio de 1823 

Manoel José de Souza França ('l 

111 AAC, T.1 led. 18741,p. 13. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLfiA 

limo. e Ex S 
Jo , 

8 
mo. r 

se o 'f, . . 
nr acro de Andrada e Silva 

do r~o~s~dembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, ten
e Secr /-' .0 que se procedesse a nomeação de Presidente, Vice-Presidente, 
da co: a~ros, para o mês, que decorre da data de hoje até 5 de junho, man
p0 Co ~~:cor ao Govern?, que t~m eleito para Presid,ent.e, o Reverendo, ~is
efetiv~ J 00;Mor, para Vrce-Presrdente a Vossa Excelencra, para Secretarros 
e Para s ose Joaquim Carneiro de Campos e Manoel José de Souza França 
que VosupiÊntes José Ricardo da Costa Aguiar e Francisco Moniz Tavares. O 

De sa xcelência levará ao conhecimento de Sua Majestade Imperial. 
us guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 5 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (1) 

llrno e E · xmo S Jos ' J · r. e oa · 
qurm Carneiro de Campos 

Voss~ ~ndol ~ev~do à presença de Sua Majestade o Imperador o ofício de 
Constitu~~~ encra ~a d?ta de hoje~ em que pa~ticipa ter. a A~sembléia SJeral 
Presidente e ~ legrsl~trva do lmperio, do Brasd ~rocedrdo .a nomeaçao ?o 
que dec ' Vrce-Presrdente e Secretarias que hao de servrr durante o mes, 
V orre t' ' ' Osso Ex 

1
, 0 ~ 5 de junho: o mesmo Augusto Senhor me ordena participe a 

te das pece encra, para o fazer presente na mesma Assembléia que fica cien-
ssoas 1 · D e ertas para os referidos cargos. 

eus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio d R. 
o rode Janeiro, em 6 de maio de 1823 

~ 
12iAAc-J,r .led. 18741,p.22 

''· l&d.l8741,p.33. 

José Bonifácio de Andada e Silva (2) 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLtiA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, re· 
solveu na sessão de hoje enviar uma deputação a Sua Majestade Imperial po· 
ra lhe significar os puros votos do seu agradecimento pelo discurso que Suo 
Majestade proferiu na mesma Assembléia no dia da sua solene instalação. O 
que participo a Vossa Excelência para que sabendo de Sua Majestade o dia, 
lugar e hora em que determina recebê-la, Vossa Excelência mo comunique, 
para eu o fazer presente à mesma augusta Assembléia. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 6 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (i) 

limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Tendo levado à presença de Sua Majestade o Imperador o ofício dj 
Vossa Excelência, da data de hoje, em que participa ter a Assembléia Gero 
Constituinte e legislativa do Império do Brasil resolvido a enviar uma depu· 
tação para significar ao mesmo Augusto Senhor os puros votos de s~e~ 
agradecimento pelo discurso, que recitou no dia da sua solene instalaç0°· 
Sua Majestade Imperial me ordena participe a Vossa Excelência, para o ~o
zer presente na mesma Assembléia, que tem destinado o dia de sexta-feira 
para receber a deputação no Paço da Cidade à hora do meio dia. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1823 

111 AAC, T. I led. 18741, p. 32. 
121 AAC, T. I led. 18741, p. 33. 

José Bonifácio de Andrada e Silva (ZI 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBL~IA 

limo. e Exm S 
José B · P·. r. 

onlfac1o de Andrada e Silva 

toma Ad Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 
todo n r em consideração, que pela irregularidade da nomeação do depu
COrr e elto pelo distrito do Cuiabá, e Paraguai-Diamantino, onde não con
sent~ra_m os votos do Colégio do Distrito de Mato Grosso, ficaria sem repre
algumçao na. A_;;sembléia este último distrito, se não se desse a este respeito 
Gross~ Provl~e~cia, resolveu que se procedesse no referido ~istrito de Mato 
Cuiabá 0 elelçao de um deputado, que concorra com o jc. nomeado por 
to ante e Paraguai-Diamantino, por esta vez somente, e que ele venha quan
Yossa E tom_:~r ~arte nos trabalhos da mesma Assembléia. O que participo a 
se Pas xcelenc1a para que, levando-o ao conhecimento de Sua Majestade 

sem as ordens necessárias. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 7 de maio de 1823 

~ 
111 AAC ' 

, T. lec' '8:?41, p. 37. 

José Joaquim Carneiro de Campos {1) 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBL!IA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, to
mando em consideração a necessidade que tem de livros para a conveniente 
ilustração dos negócios que se tratam nas suas sessões, e querendo, por ou
tra parte, poupar à Fazenda Nacional a despesa que faria na compra deles, 
ordenou-me que participasse a Vossa Excelência que muito conviria que da 
Biblioteca Imperial viessem para a mesma Assembléia os livros de que pre
cisasse, no decurso de seus trabalhos, obtendo para isso Vossa Excelência 
de Sua Majestade Imperial a necessária permissão, e fazendo expedir as 
convenientes ordens à referida biblioteca. O que Vossa Excelência levará ao 
conhecimento de Sua Majestade Imperial. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 
Paço da Assembléia, em 10 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (1
) 

limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Tendo levado à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí
cio de Vossa Excelência de 10 do corrente mês, em que participa que a As
sembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, tomando em 
consideração a necessidade de livros para ilustração dos negócios que se 
tratam nas suas sessões, e querendo poupar à Fazenda Nacional a despesa 
que faria na compra deles, achara muito conveniente que, obtida a neces
sária licença de Sua Malestade o Imperador, a Biblioteca Imperial e Pública 
desta Corte, fornecesse a mesma Assembléia os livros de que esta precissase 
no decurso de seus trabalhos. O mesmo Augusto Senhor, me ordena que 
participe a Vossa Excelência, para o fazer presente na referida Assembléia, 
que na data desta, houve por bem permitir, que o bibliotecário da dita Biblio
teca, facilite os livros de jurisprudência ou ainda algum outro, que lhe forem 
exigidos por parte da mesma Assembléia, concorrendo as clarezas e forma
lidades, que se acham estabelecidas naquela repartição. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de maio de 1823 

111 AAC, T. 1 led. 18741, p. 46. 
121 AAC, T. 1 led. 18741, p. 139 

José Bonifócio de Andrada e Silva (2l 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLeiA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil orde
na que a Câmara da Cidade de Olinda lhe transmita com a maior brevidade 
~ossível o diploma do padre Venâncio Henriques de Rezende, nomeado 
E eput?d'? à mesma Assembléia pela Província de Pernambuco, o que Vossa 
xcelenc1a levará ao conhecimento de Sua Majestade Imperial. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 16 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (1) 

liiAA-
C, T. I led. 18741, p. 61. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBL~IA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, 
achando legalmente eleito o padre Venâncio Henriques de Rezende, para 
deputado à mesma Assembléia, pela Província de Pernambuco, e não reco
nhecendo a Câmara da Cidade de Olinda por autoridade competente para 
anular aquela legítima eleição, ordena que a mesma Câmara lhe transmita 
com a maior brevidade possível o diploma do referido deputado Venâncio 
Henriques de Rezende: o que Vossa Excelência levará ao conhecimento de 
Sua Majestade. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 17 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (1) 

limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Tendo levado à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí
cio de Vossa Excelência, de 17 do corrente mês, em que participa que a As· 
sembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, achando legal
mente eleito o padre Venâncio Henriques de Rezende para deputado à mes
ma Assembléia pela Província de Pernambuco, e não reconhecendo a Câ· 
mora da Cidade de Olinda por autoridade competente para anular aquela 
legítima eleição, havia ordenado que a mesma Câmara lhe transmitisse, corn 
a maior brevidade possível, o diploma do sobredito deputado Venâncio 
Henriques de Rezende. O. mesmo Augusto Senhor me determina que 
participe a Vossa Excelência, para o fazer presente na referida Assembléia, 
que fica inteirado çjeste objeto. 

Deus o guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de maio de 1823 

111 AAC, T. I led. 18741, p. 71. 

121 AAC, T. I led. 187 41, p. 139. 

José Bonifácio de Andrac. 'J e Silva (2l 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBUIA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil tem 
resolvido enviar no dia 3 de junho à presença de Sua Majestade o Imperador 
uma deputação para lhe exprimir seus puros agradecimentos pela magnâni
ma ~esolução de ordenar pelo Decreto de 3 junho do ano passado a convo
caçao da representação nacional. O que participo a Vossa Excelência para 
Vue determinando Sua Majestade o lugar e a hora em que há de recebê-la. 

osso Excelência m'o comunique, para que eu possa levá-lo ao conheci
mento da mesma Assembléia. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 31 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (1) 

IIm o. e Exmo Sr J , . . 
ose Joaquim Carneiro de Campos 

lm Tendo ontem de manhã levado à augusta presença de Sua Majestade o 
m Pera~or o ofício de 31 do mês próximo passado, em que Vossa Excelência 
ri~ Partrc~oava ter a Assembléia Geral Constituinte e L~ÇJislatlva deste lmp~
os resolvrdo dirigir ao mesmo Augusto Senhor por mero de uma deputaçao 
se ~ur'?s sentimentos ao sua gratidão pelo motrvo da convocação da repre
s n açao nacional por ele ordenada no decreto de 3 de junho do ano pas-
~do; esperando ao mesmo tempo saber o lugar e hora da sua solene recep

;ao: Sua Majestade o Imperador me ordenou então que comunicasse a Vos
r 

0 
Ebcelência, para o fazer presente na mesma Assembléia, ter resolvido 

d~ce ~r n~ dia de amanhã a referida deputação no P?ço da Cidade à hora 
sar mero-dra; mas sucedendo de tarde ferir-se num pe, o que embaraça de 

rsfazer aquela resolução, só poderá ter o prazer de receber tão distinta 
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deputação, quando se achar restabelecido, o que espera na bondade divina 
sucederá em breve tempo. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de junho de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva (2) 

limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carn~iro de Campos 

Sua Majestade o Imperador, achando-se felizmente restabelecido do 
incômodo que sofreu, e que o embaraçou de receber no dia aprazado a 
deputação da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa deste Império, que 
em nome dela havia de dirigir ao mesmo Augusto Senhor os puros senti
mentos da sua gratidão pelo motivo da representação nacional, ordenada 
no decreto de 3 de junho do ano passado; me ordena, que participe a Vossa 
Excelência para o fazer presente na mesma Assembléia, que terá todo o pra
zer de receber a mencionada deputação, no dia segunda-feira 9 do cor
rente, à hora do meio-dia, no Palácio da Cidade. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1823 

111 AAC, T. 1 led. 18741, p. 148. 

121 A A C, T. 2 led. 187 41, p. 3. 
131 AAC, T. 2 led. 18741, p. 23. 

José Bonifácio de Andrada e Silva (3) 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLeiA 

IIm':· e Exmo. Sr. 
Jose Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil tendo 
r~solvido que se procedesse hoje à nomeação de Presidente, Vice-Pre
jhdente e Secretários, para o mês que decorre do dia de amanhã, até 3 de ju
E o, n:an?a comunicar ao Governo que tem eleito para Presidente à Vossa 
Sx_celenc,a, para Vice-Presidente Manoel Ferreira da Câmara Bittencourt e 
da, Para Secretários efetivos José Joaquim Carneiro de Campos, José Ricar-

0 da Costa Aguiar, Manoel José de Souza França, e Francisco Muniz Tava
res, e para suplentes José Feliciano Fernandes Pinheiro, e Pedro de Araújo li
ma. O aue Vossa Excelência levará ao conhecimento de Sua Majestade. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 2 de junho de 1823 

limo. e Exmo Sr J ' . . 
ose Joaquim Carneiro de Campos 

José Joaquim Carneiro de Campos (1) 

. Tendo levado à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí-
Go de Vossa Excelência da data de hoje, em que participa ter a Assembléia 
Pr e r~ I Constituinte e legislativa deste Império procedido à nomeação de 
q es,dente, Vice-Presidente e Sec;etári<?s, que ~ã~ de servir. durante o mês. 
t ue decorre do dia de amanhã ate 3 de 1ulho prox1mo futuro: o mesmo Augus-
0 Senhor me ordena, participe a Vossa Excelência para o fazer presente na 
~~~~a Assembléia, que fica ciente das pessoas eleitas para os referidos cor-

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de junho de 1823. 

-;:--__ 
iliAAC 
121 A · T. 2 led. 18741, p. 21. 

AC, T. 2 led. 18741, p. 15. 

José Bonifácio de Andrada e Silva (2) 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBUIA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, man
da participar ao Governo que lhe devem ser remetidas regularmente todas 
as notícias do dia tanto internas como externas que interessarem à segurança 
da Nação e estabilidade do Império. O que Vossa Excelência levará ao 
conhecimento de Sua Majestade Imperial. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 
Paço da Assembléia, em 23 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (') 

limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Tendo levado à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí
cio de 23 de maio próximo passado, em que Vossa Excelência participa ter a 
Assembléia Geral Constituinte e legislativa deste Império julgado neces
sário, que lhe sejam remetidas regularmente todas as notícias do dia, tanto 
internas como externas, que interessarem à segurança da Nação e estabi
lidade do Império: o mesmo Augusto Senhor me ordena, que participe a Vos
sa Excelência para o fazer presente na mesma Assembléia, que fica inteirado 
do conteúdo do referido ofício. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 
Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de junho de 1823 

111 AAC, T.lled.l8741,p.l04. 

121 AAC, T. 2 led. 18741, p. 15. 

José Bonifácio de Andrada e Silva (2) 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBL~IA 
limo. e Exmo Sr J ' . . 
ose Bonifácio de Andrada e Silva 

n A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil orde
bf'~ue se recorra ao Governo para que sejam transmitidas à mesma Assem
ví er? as queixas e representações que se lhe têm dirigido das diferentes pro
creras~ para a reforma dos seus respectivos governos, e os planos que tem 
e ~rec;do a este respeito, para que possa formar juízo seguro desta matéria, 
cim eso ver o que fôr mais útil. O que Vossa Excelência levará ao conhe-

ento de Sua Majestade Imperial. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 
Paço da Assembléia, em 26 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (1) 

IIm 0· e Exmo Sr 
Jos' . · · 

e Joaqurm Carneiro de Campos 

ci Tendo levado· à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí
A 

0 
de 2~ de maio próximo passado, em que Vossa Excelência participa ter a 

sáss.embleia Geral Constituinte e legislativa deste Império julgado neces
di{'0, que lhe sejam transmitidas as queixas e representações dirigidas das 
no:rertes províncias para a reforma dos seus respectivos governos e os pia
se 0 erecidos a este respeito, para que a Assembléia possa formar juízo 
megur~ desta matéria e resolver o que fôr mais útil: Sua Majestade Imperial 
As orbe~? que participe a Vossa Excelência para o fazer presente na mesma 

sem lera ter já dado as convenientes ordens sobre este objeto. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 
Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de junho de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silvo (2) 

~ 'T. I led. 18741, p 123. 
121 AAC 

· T. 2 led. 18741, p. 15. 
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limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Em virtude do ofício de 26 de maio próximo passado, em que Vossa Exce
lência me participa ter a Assembléia Geral Constituinte e legislativa deste 
Império julgado necessário tomar conhecimento das queixas e repre
sentaçóes que se têm dirigido das diterentes províncias contra os seus respec
tivos governos, a fim de resolver o que for mais útil. 

Sua Majestade o Imperador, me ordena que remeta a Vossa Excelência, 
para serem presentes na mesma Assembléia, os ofícios, representações e 
mais papéis juntos, sobre o referido objeto. que tem subido à imperial pre· 
sença do mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios 
do Império; os quais espera que se sejam restituídos à mesma repartição, lo
go que não sejam precisos; cumprindo-me também participar a Vossa Exce· 
lência que existem muitos outros que ora se não remetem, por se não terem 
dirigido aos diferentes governos e mais autoridades provinciais, a fim_de 
informarem e responderem sobre os artigos das suas representações. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Riu de Janeiro, em 7 de junho de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva ('l 

limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Sua Majestade o Imperador, inteirado do estado em que se acha a fá
brica de ferro de lpanema, pelo ofício que à sua imperial presença fez subir 
Rufino José Felizardo e Costa, em que como administrador interino da mes· 
ma, dá circunstanciada conta de todos os artigos que lhe dizem respeito, e 
pede providências, para que aquele estabelecimento obtenha o melhora· 
mento de que é susceptível. Houve por bem, por portaria de 3 do corrente, 
recomendar ao Governo da Província de São Paulo, o maior desvelo nas pro· 
vidências de que se faz credor aquele estabelecimento, cuja prosperidade 
muito deve utilizar a este Império em geral, e àquela província em particular. 

Como, porém, entre as medidas que o dito administrador requer, se 
aponta, a de is.:Jnção de direitos objeto privativo da Assembléia Geral Cons· 
tituinte e legislativa; manda o mesmo Senhor, remeter a Vossa Excelência a 
cópia inclusa do artigo respectivo, extraído do mencionado ofício, para que 
sendo levado ao conhecimento da Assembléia Geral, se lh.e dê o valor que 
merecer. 

Deus guarde-o Vossa Excelência. 

Paço, em 6 de junho de 1823 

111 AAC. T. 2 led. 18741, p. 22. 

121 AAC. T. 2. led. 18741, p. 34. 

José Bonifácio de Andrada e Silva ·( 2l 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBL!IA 

lime:. e Exmo. Sr. 
Jose Bonifácio de Andrada e Silva 

d A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil man
d ~ P?rticipar ao Governo que para deliberar com acerto sobre as provi-

enclas que exige o importante estabelecimento da fábrica de ferro de lpa
~er!Ja, precisa que lhe seja remetida a cópia do ofício inteiro de Rufino José 
p e IZardo e Costa, de 25 de março deste ano, e o ofício do Governo de São 
aul~, do ano de 1821, que trata da isenção de direitos dos produtos da mes
~0 fabrica. O que Vossa Excelência levará ao conhecimento de Sua Majes
ode o Imperador. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 12 de junho de 1823 

limo. e Exmo Sr J ' . . 
ose Joaquim Carneiro de Campos 

José Joaquim Carneiro de Campos (1) 

r Sendo presente a Sua Majestade o Imperador o ofício de 12 do cor
r~n.te mês, em que Vossa Excelência participa que a Assembléia Geral Cons
~ .U 1n!e e Legislativa deste Império, para deliberar com acerto sobre as provi
n enclas, que exige o importante estabelecimento da fábrica de ferro de lpa
F e 1~a, Precisa que lhe seja remetida a cópia do ofício inteiro de Rufino José 
v e IZardo e Costa, de 25 de março deste ano, assim como o ofício do Go
P erno de São Paulo, do ano de 1821, que trata da isenção de direitos dos 
yrodutos daquela fábrica: o mesmo Augusto Senhor me ordena que remeta a 

_osso Excelência, para a fazer presente na mesma Assembléia, a men
~lonada cópia, e participar-lhe que, quanto ao ofício do Governo de São 
d?ul.o, deve achar-se na repartição da Fazenda com outros papéis relativos a 
direitos; por se haverem remetido para aquela repartição, logo que foi cria-

a, todos os ofícios deste gênero, depois do dia 26 de fevereiro do dito ano. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de junho de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva (2) 

111--
AAC, T. 2 led. 18741, p. 47. 

121A 
AC, T. 2 led. 18741, p. 149. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLeiA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e ·legislativa qo Império de Brasil tem 
resolvido, por ser um preliminar indispensável para muitos dos seus trabalhos, 
que se proceda quanto antes à formação de mapas estatísticos e topo,
gráficos das diferentes províncias deste Império para lhe serem presentes a 
medida gue estiverem prontos, empregando-se para este efeito engenheiros 
hábeis. O que Vossa Excelência levará ao conhecimento de Sua Majestade 
Imperial. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 
Paço da Assembléia, em I 4 de junho de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos i(') 

limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Tendo levado à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí
cio de I 4 do corrente, em que Vossa Excelência participa ter a Assembléia 
Geral Constituinte e legislativa deste Império resolvido que se proceda, 
quanto antes, à formação de mapas estatísticos e topográficos das suas dife
rentes províncias, para lhe serem presentes à medida que estiverem prontos, 
visto ser um preliminar indispensável para muitos dos seus trabalhos; o mesmo 
Augusto Senhor me ordena que participe a Vossa Excelência, para o fazer 
sente na dita Assembléia, que pela Sécretaria de Estado dos Negócios da 
Guerra se hão de expedir as competentes ordens aos Governos Provisórios 
das Províncias deste Império, a fim de serem empregados engenheiros hábeis 
nestes importantes trabalhos por meio de um plano geral e uniforme. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em I 9 de junho de I 823 

111 AAC. T. 21ed. 18?41 p.53. 

121 AAC, T. 2 led. 18741. p. 88. 

José Bonifácio de Andrada e Silva '(2l 
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llm~. e Exmo. Sr. 
Jose Jo · C . aqurm arnerro de Campos 

cio Tendo levado à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí
Ass de 1 ~.do mês próximo passado, em que Vossa Excelência participa ter a 
um emb~er.a Geral Constituinte e legislativa deste Império resolvido, por ser 
fo Prel~mrnar indispensável para muito dos seus trabalhos, que se pr<?ceda à 
te rlmaç?? de mapas estatísticos e topográficos das diferentes províncias des
h mperro, para lhe serem presentes à medida que se forem aprontando: E 
n~vend? .Sua Majestade Imperial mandado expedir a este respeito as ordens 
Pa c~ssarr.as, e igualmente determinado que a Mesa do Desembargador do 
de\ e~vrasse quanto antes os mapas estatísticos, ~e ali já existissem, a fim 
me ~rJrrem de auxílio àquele importante trabalho: O mesmo Augusto Senhor 
sembÍ ,,ena que remeta a Vossa Excelência para serem presentes na dita As
em c era,. os mapas constantes da relação inclusa, vindos daquele Tribunal, 

umprrmento da sobredita ordem. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva ( 1) 

~ 
111 AAc 

· T. 3 led. 18741, p. 74 e 75. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLeiA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil tendo 
procedido hoje à nomeação do Presidente, Vice-Presidente, e Secretários, 
para o mês que decorre do dia de amanhã até 3 de agosto: manda com~
nicar ao Governo, que tem eleito para Presidente a Manoel Ferreira da Ca· 
mora Bittencourt e Sá, para Vice-Presidente o Barão de Santo Amaro, para 
Secretários efetivos José Joaquim Carneiro de Campos, Manoel José de Sou· 
za França, José Ricardo da Costa Aguiar e Francisco Muniz Tavares, e para 
Suplentes José Feliciano Fernandes Pinheiro e José Antonio da Silva Maia. O 
que Vossa Excelência levará ao conhecimento de Sua Majestade o lmpe· 
rodo r. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 2 de julho de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva (i) 

limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Tendo levado à augusta presença de Sua Majestade o Imperador o ofí· 
cio de Vossa Excelência na data de 2 do corrente, em que participa ter a As· 
sembléia Geral Constituinte e legislativa deste Império procedido à nomea· 
ção do Presidente, Vice-Presidente e Secretário que hão de servir durante 0 

mês que decorre até ao dia 3 de agosto próximo futuro; o mesmo Augusto Se· 
nhor me ordena que participe a Vossa Excelência paro o fazer presente na 
mesma Assembléia, que fica ciente das pessoas eleitas para os referidos cor· 
gos. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de julho de 1823 

IIIAAC, T. 3 led. 18741, p. 9. 

121 AAC, T. 3 led. 18741, p. 55. 

José Bonifácio de Andrada e Silva (21 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBL~IA 
limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

t A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, cons
tando-lhe que Sua Majestade o Imperador tem sofrido por um funesto acident ÇJraves incômodos na sua preciosa saúde. tem resolvido dirigir ao mesmo 
i ~nhor uma deputação para significar-lhe a sua sincera e viva mágoa por 

q
n austo sucesso; e ordena-me que assim o participe a Vossa Excelência para 
ue, levando-o ao conhecimento de Sua Majestade o Imperador, possa Vos

fa Excelência saber o dia, e a hora em que Sua Majestade determina recebê
a, e comunicar-me, para eu o fazer presente à mesma Assembléia. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 5 de julho de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (I) 

limo E J ; e xmo. Sr. 
ose Joaquim Carneiro de Campos 

lên .Sendo presente a Sua Majestade o Imperador o ofício de Vossa Exce
titu~10 de 5 do corrente, em que me comunica que a Assembléia Geral Cons
inclpte e legislativa do Império do Brasil, penetrada de vivo sentimento pelos 
dir'0 ':flO?os que o mesmo Senhor tem sofrido na sua preciosa saúde, pretende 
má

1
91r a sua augusta presença uma deputação pare significar-lhe a sincera 

y
0 

9oa que lhe tem causado tão funesto sucesso. Ordena-me que participe a 
c:e s~a Ex~elência para o fazer presente na mesma Assembléia, que agrade
de n ° o_1nteresse que ela toma no seu referido incômodo, receberá a dita 

Putaçao terça-feira 8 do corrente, pelo meio-dia, no Palácio da Boa- Vista. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de julho de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva (2) 

~ 
AC. T. 3 led. 18741. p. 28. 

121 AAc 
· T. 3 led. 18741, p. 30. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBL~IA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, 
~anda participar ao Governo que é indispensável para o acerto das suas de
'~e.rações, que lhe sejam transmitidas informações do estado atual deste lm
~er.to, .nas quais se compreendam todos os ramos da administração pública, e 
e tndtquem os abusos que mais carecerem de reforma, notando-se em se
P~rado as matérias que exigirem segredo, quando nessa mesma revelação 
n?o perigar o bem da Nação. O que Vossa Excelência levará ao conhe
Cimento de Sua Majestade Imperial. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 23 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos(*) 

~ AAC, T.l led. 18741, p. 104. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBL~IA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, 
manda participar ao Governo que julga conveniente que se faça às Nações 
um manifesto em que se demonstre a justiça da conduta do Brasil desde o dia 
12 de outubro de 1822 em diante, e os generosos sentimentos de que se acha 
animado para defender e sustentar a causa gloriosa da sua independência e 
liberdade. O que Vossa Excelência levará ao conhecimento de Sua Mo· 
jestade o Imperador. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 30 de maio de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos(*) 

1*1 AAC, T.1 led. 18741, p. 143. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLeiA 

limo E 
J ; e xmo. Sr. 
ose Bo 'f, . 

n1 ac1o de Andrada e Silva 

cisa ~Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, pre
vín ~ 0 para os seus trabalhos de ter algumas tabelas da povoação da Pro
Se~;~t d~ Sergipe de EI-Rei, e lembrando-se que elas podem existir -na 
die . ano de Estado dos Negócios do Império, seja entre os papéis do expe
mui~tç separado da dita Província, seja entre os da Bahia de que Sergipe por 
man~atemp~ f.ez parte, ou finalmente no Tribunal do Desembargo do Paço, 
tab 

1 
participar ao Governo a necessidade da remessa das referidas 

cim e as Para o mencionado fim. O que Vossa Excelência levará ao conhe-
e~to de Sua Majestade o Imperador. 

eus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 9 de junho de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos(*) 

~ ' T.2 led. 187 41, p. 30. 

-533-



RESOLUÇOES DA ASSEMBL~IA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil 
ordena que a Câmara da Cidade de Porto Alegre remeta o diploma dO 
deputado à mesma Assembléia José Feliciano Fernandes Pinheiro, para ser 
guardado no seu arquivo. O que Vossa Excelência levará ao conhecimento 
de Sua Majestade o Imperador. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 1 O de junho de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (*) 

1*1 AAC, T.2 led. 18741. p. 34. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBUIA 

IIm 
J 

0; e Exmo. Sr. 
ose Bo 'f, . nt acto de Andrada e Silva 

ma dA Assembléia Geral Constituinte e .Legislativa ·do Império do Brasil 
C n ,a remeter ao Governo a Cópia inclusa do parecer da Comissão de 
d~~ercio, ,Agricultura, Indústria e Artes, sobre o projeto de uma estrada que 
ap s a Provmcia siga à de Minas Gerais com as maiores vantagens possíveis 
me~~Vado na sessão de ontem para que na conformidade dele se tomem as 
tamb~as no mesmo parecer apontadas: E ordena igualmente que se participe 
co h em ao Governo que lhe são necessárias informações que façam 
co nt ~cer qual das estradas já abertas merece a preferência, quais são as 
men nbuições voluntárias e impostos atualmente estabelecidos a favor das 
Puts~as estradas, qual a forma da sua arrecadação, e qual o deficit que, com
me a 0 o seu rendimento, pode resultar ao orçamento da despesa a que o 
est~mo Governo entender que pode montar o custeio de qualquer das 
Cel'ad~s que por melhor se escolha para ser concluída. O que Vossa Ex-

e~ta levará ao conhecimento de Sua Majestade Imperial. 
eus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 11 de julho de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos (*) 

'~A. 
A.c T 

· .3 led. 18741, pp. 57 e 58. 

-535-



RESOLUÇOES DA ASSEMBLeiA 

limo. e Exmo. Sr. 
José Bonifácio de Andrada e Silva 

A Assembléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil ma~
da comunicar ao Governo, que é urgente que da Chancelaria-Mor do lmpe· 
rio se remeta à mesma Assembléia uma lista d·e todos os decretos das Corte~ 
de Portugal, qu.e aqui se mandaram observar. O que Vossa Excelência levara 
ao conhecimento de Sua Majestade Imperial. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 7 de julho de 1823 

José Joaquim Carneiro de Campos(*) 

1*1 AAC, T.3 led. 18741, p. 35. 
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RESOLUÇOES DA ASSEMBUIA 

llrn 
J ~· e Exrno. Sr. 
ose Bo 'f, . 

· nr acro de Andrada e Silva 

mandA Ass~rn.bléia Geral Constituinte e legislativa do Império do Brasil, 
relati~ Pa,rtr~rpar ao Governo que precisa para o acerto de providências 
inforrn as _a rnstrução pública, que lhe sejam transmitidas as convenientes 
Corte açoes sobre as escolas e estabelecimentos literários que há nesta 
ao conh e~ todas as províncias deste Império. O que Vossa Excelência levará 

ecrmento de Sua Majestade Imperial. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Paço da Assembléia, em 7 de julho de 1823. 

José Joaquim Carneiro de Campos(*) 

~ 
. T.3 lect. 18741, p. 35 
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limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Tendo a Câmara da Vila de São Jorge de Ilhéus, em ofício de 31 d_e 
março do corrente ano, representado a Sua Majestade o Imperador que dots 
alemães ali estabelecidos não cumpriram a promessa, que haviam feito, de 
dar terras e meios de subsistência a 98 pessoas, que mandaram vir d~ 
Francfort, sucedendo ficarem aqueles colonos desgraçados, e morrendo 0 

míngua; e que no dia 19 do dito mês, desembarcaram ali mais 28 famílias coll1 
161 pessoas; pedindo por isso a dita Câmara as necessárias providências 
para o estabelecimento daquela gente, por ser pobre a "ila, e diminutas os 
rendas do Conselho, a fim de que, longe de perecerem de miséria, se tornei11 
úteis, e aumentem a povoação livre. O mesmo AugL ~ro Senhor me ordenO 
que envie a Vossa Excelência o referido ofício, para que, fazendo-o pre· 
sente na Assembléia Geral Constituinte e legislativa deste Império, posso 0 

mesma Assembléia, se lhe parecer conveniente, deliberar sobre o que julgar 
mais próprio a este respeito; e estabelecer outrossim uma medido geral, que 
para o futuro sirva de legislação para o fomento de tão importante objetO· 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 9 de maio de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva ('') 

1*1 AAC, T.l led. 18741, p. 46 e 47. 
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IIm 
~· e Exmo. Sr. 

Jose Jo . 
aqu1m Carneiro de Campos 

visá ~endo presente a Sua Majestade o Imperador o ofício do Governo Pro
Pan~10 da Província de Minas Gerais, na data de 9 do corrente mês, acom
Sar .ando as respostas, que recebera dos deputados José Alvares do Couto 
Go alva, e Theotonio Alvares de Oliveira Maciel aos ofícios, que o mesmo 
xim verno lhes havia dirigido, em cumprimento da portaria de 12 de abril pró
dip~ Passado, e em que acrescenta que já fizera expedir o competente 
ton·o~ a José de Abreu Silva, que deve suprir a falta do deputado Lucas An
Vos~~ onte}ro .de Barros: O mesmo Augusto Sen.hor me ordena que remeta a 
sembl ,~xcelenc10 o mencionado alicio, para que, tazendo-o presente à As
sembl~~a Geral Constituinte e legislativa deste Império, haja a mesma As-

ela de resolver a este respeito o que julgar conveniente. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva (*) 

~ 
C, T.2 led. 18741, P 3. 
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limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Manda Sua Majestade o Imperador remeter a Vossa Excelência, a con
sulta e mais papéis inclusos, relativos a Antonio Machado de Carvalho, para 
serem levados à respectiva Comissão da Assembléia Geral Constituinte e 
Legislativa, a quem se acham afetas as pretensões do suplicante. 

Deus guarde a Vossa Excelência 

Paço, em 7 de junho de 1823 

1•1 AAC, T.2 led. 18741, p. 35. 

José Bonifácio de Andrada e Silva (*) 
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limo. e Exmo. Sr. 
José Joaquim Carneiro de Campos 

Tendo Vicente José de Mascarenhas, enviado pela Câmara da Cidade 
?e São Cristovão, da Província de Sergipe d' EI-Rei, representado à Sua Ma
lestade o Imperador, que não se achando declarado na tabela das ins
truções sobre a eleição dos deputados da Assembléia Geral Constituinte e 
l?gislativa deste Império, o número dos que devem ser eleitos por aquela Pro
VIncia, excedendo todavia a sua população a cento e seis mil almas; era 
muito necessário que lhe fosse declarado legalmente o número dos 
deputados, por meio dos quais pudesse a referida província ter a sua re
Presentação na mesma Assembléia. Sua Majestade o Imperador, me ordena, 
que remeta a Vossa Excelência, para o fazer presente no referida 
Assembléia, o requerimento do mencionado Vicente José Mascarenhas, a fim 
de resolver a esse respeito o que julgar conveniente. 

Deus guarde a Vossa Excelência. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva.(*) 

;;----
AAC, T. 2 led. 18741. p. 23. 
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NOME~ÇAO DE BRANT 

Rio- 12 de agosto de 1822 

Decreto 

Sendo indispensável nas atuais circunstâncias políticas Nomear pessoa 
qu~ em Meu Real Nome haja de tratar diretamente junto do Governo de Sua 
~~1estade Britânica. os negócios que ocorrerem relativamente o ambos os 
b 'Jises: E tendo consideração ao patriotismo, inteligência, e zelo de Felis
R erto Caldeira Brant Pontes, Marechal-de-Campo do Exército Nacional e 
Neal: Hei por bem nomeá-lo para exercer o lugar de Meu Encarregado de 

egócios na Corte de Londres com o Ordenado anual de dois contos e 
qu~trocentos mil réis, que compete a este lugar. José Bonifácio de Andrada 
~ S_dva, do meu Conselho de Estado, e do Conselho de Sua Majestade Fide
ISSima, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino e Estrangei

ros, assim o tenha entendido, e faça expedir em conseqüência os Despachos 
n.ecessários. Palácio do Rio de Janeiro, doze de agosto de mil e oitocentos e 
v~nte e dois. - Com a Rubrica de S. A. R. O Príncipe Regente- José Bonifá
Cio de Andrada e Silva. (*) 

~ ·v. 1, T. 1, p. 5. 
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JOS! BONIFACIO A BRANT 

Rio- 12 de agosto de 1822 

Tendo S. A. R. O Príncipe Regente do Brasil nomeado a V. Sa. Seu 
Encarregado de Negócios junto de Sua Majestade Britânica, por esperar 
que V. S9 em tão melindrosas circunstâncias desempenhará esta importante 
Comissão com todo o zelo, fidelidade e circunspeção lhe são conse
guintemente por esta ocasião remetidas a sua Carta de Crença, Instruções, e 
Cópia do Decreto de sua Nomeação: devendo V.S9 designar as vias por 
onde lhe seja mais conveniente receber o seu ordenado de dois contos e 
quatrocentos mil réis. D.S G. a V.S9 m.S a.S. Palácio do Rio de Janeiro, doze 
de agosto de mil e oitocentos e vinte e dois. José Bonifácio de Andrada e 
Silva- Felisberto Caldeira Brant.Pontes. (*) 

1*1 ADI, v. 1, T. 1, p. 5. 
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CARTA DE CRENÇA DE BRANT 

Rio- 12 de agosto de 1822 

AI Mylord- Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de Portugal Brésil et 
chgarve se trouvant à lisbonne opprimé par un parti desorganisateur, que 
à elrche a Lui arracher toute l'autorité, a recoloniser le Royaume du Brésil, et 
LePpo.nger la Monarchie dons la plus affreuse anarchie, au nom du Libéralisme 

50 
rlnce Régent du Brésil Son Auguste Fils, appelé par la Providence, dons 

c n ~e~reuse position à sauver la Monarchie, et à paralyser les factions: en 
d onslderant que I e Roi Son Auguste Pere captif à lisbonne, gardé à vue par 

1 es demagogues, est obligé à signer tous les actes qu'on lui présente, même 
des ~lus contraires à ses sentimens et à son legitime autorité 11 se fait un devoir 
A~l.s' adresser directement aux Souverains et Gouvernemens légitimes Amis et 
p .1es de I'Auguste Maison de Bragance, S.A.R. par son Manifeste aux 
n Uissances a déjà démontré les injustices des Cortes de Lisbonne, qui ont 
AecRssité la présente altitude du Brésil; et afin de montrer aux Nations que S. 
h~ · n. en veut pas altérer en rien les interets réciproques, et la bonne 
darrnonle, qui ont regné jusqu'à présent, 11 désire continuer en Son Nom, pen
Cont la captivité du Roi Son Auguste Pere, les anciennes liaisons politiques et 
lo rnrnerciales entre ce Royaume et les antres Pays. L'Angleterre méritant à 
naus les égards la spéciale attention de S. A. R. 11 apris la résolution de 
Pu~rner Mr. Felisberto Caldeira Brant Pontes, Haréchal de Champs, afin qu'il 
M 155

( réque, et témoigner à sa dite Majesté les sentiments du Prince Régent. 
qur. aldeira a beaucoup des qualités recommendables; et je suis persuadé 
an e vaus lu i accorderez votre bienveillance. S. A. R. M'ordonne donc de vous 
Br"~onc.er cette Nomination pour que vous puissiez enfaire pari à Sa Majesté 
en11'~nn 1 que, que voudra bien le reconnaitre en cette qualité, et ajouter 
Ré lere foi à tout ce qu'il aura l'honneur de lui Exposer au Nom du Prince 
ia~e.nt, particulierement à l'égard des sentiments, dont S. A. R. ne cessera 
rn' 01 s d'etre pénétré envers Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne. En 
avacquittant ainsi avec le plus grand plaisir des ordres de S. A. R. je saisis 
et e~ ,ernpressement cette occasion de vous exprimer la haute considération 
Ex evouement avec les quels j'ai l'honner d'etre Nylord - De Votre 
An~ellence - tres humble et tres obéissant serviteur - José Bonifáci_o de 
Ex roda e Silva - Au Palais du Rio de Janeiro ce 12 aout 1822- A son 
Affe.llence Mylord Marquis de Londonderry Ministre et Sécrétaire d'Etat des 

Oires Etrangeres. (*) 

~ 
• V, 1, T. 1, p. 6·7. 
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INSTRUÇOES DE JOSe BONIFACIO A BRAN1 

Rio - 12 de agosto de 1 822 
Instruções para o Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes para o desern· 

penho das funções de Encarregado de Negócios na Corte de Londres paro 
que é nomeado. 

1 
. Havendo S. A. R. por bem nomeá-lo Seu Encarregado de NegócioS 

junto de S. Majestade Britânica, lhe é por esta ocasião remetida a sua cart~ 
de crença que O deve autorizar junto àquele Governo; a qual apresentara 
depois de ter previamente sondado as disposições do Gabinete Britânico, 0 

fim de salvar o decoro deste Reino, e a dignidade do Príncipe Regente. 
2 

Procurará ter todo o conhecimento de quaisquer propostas, projetos ~ 
negociações da Corte de Lisboa com a de Londres, e do que descobrir faro 
prontos avisos, acompanhando-os dos documentos que melhor servirem paro 
os ilustrarem ou autenticarem, de forma que possa o nosso Governo, quando 
convier, fazer deles uso ostensivo. 

3 
Assim que for recebido como Encarregado de Negócios do Brasil, cornO 

é de esperar, exporá com energia e clareza os motivos justos que teve ~ 
Brasil: 19 De não reconhecer mais a autoridade do Congresso de Lisboa. 2· 
De querer uma Assembléia Geral Constituinte legislativa, dentro do seU 
próprio território, que tenha as mesmas atribuições da de Lisboa. 39 De 
considerar Sua Majestade El Rei O Sr. D. João VI em estado de coação e 
cativeiro, sendo por isso indispensável que S.A.R. tente Salvá-lo dest_e 
afrontoso estado de péssimo exemplo às Dinastias Reinantes. 49 Da necessl· 
dade de corresponder-se S.A.R. diretamente com as Cortes EstrangeiraS· 
Insistirá particularmente sobre o ponto da coOção e cativeiro em que se achO 
El Rei em Lisboa, o que só bastava para que S.A.R. e o Brasil não devessem 
obedecer aos Decretos daquele Congresso, não obstante aparecerem eleS 
revestidos da Sanção d'EI Rei, a qual por ser forçada é nula por Direito. 

4 
Mostrará outrossim que S. A. R. para conservar a Realeza no Brasil, e 05 

Decretos da Augusta Casa de Bragança devia, como Fez, anuir aos votoS 
gerais dos Brasileiros, que reclamavam a integridade do seu País, e a sl!f 
Independência Política, como Reino Irmão, e tão livre como o de Portu9°' 
exigindo para estes fins a conservação de S. A. R., e aclamando-o lo9° 
depois Seu Defensor Perpétuo. 

-550-



5 
Nestas circunstâncias é indubitável a necessidade que tem o Mesmo 

d
Senhor, para corresponder aos votos dos Brasileiros, firmar seus direitos, e 

efendê-los, de representar no Brasil toda a autoridade que compete ao 
Chefe Supremo do Poder Executivo, de Obrar independentemente de Portu
g.al, e de travar relações políticas com as Nações Estrangeiras, que comer-

d
c'?m .com este País, com os quais de fato se passa a abrir a devida correspon

encra. 

6 
Procurará portanto obter desse Governo o reconhecimento da Inde

Pendência Política deste Reino do Brasil e da absoluta Regência de S. A. R. 
enquanto Sua Majestade se achar no af~ontoso estado de cativeiro, a que o 
reduziu o partido faccioso das Cortes de Lisboa. 

7 
P'b .Para que este reconhecimento se consiga, além dos princípios de Direito 
u, lrco Universal que o abonam, fará ver com toda a desteridade que os 

Pr~prios interesses do Governo Britânico instam por aquele reconhecimento, 
~01 ~ com ele ]9 Se paralisam os projetos dos facciosos de Lisboa, que de tão 
D errgoso exemplo podem ser aos Governos legítimos das mais Nações. 29 

esempenha a Inglaterra o dever de Antiga e Fiel Aliada da Casa de Bragan
(a, e procede coerente com seus princípios liberais; e reconhecendo a 
ndependência do Brasil satisfaz ao dever que implicitamente contraíra 

quando em outro tempo reconhecera solenemente a categoria de Reino a 
que este País fora então elevado. 49 Utiliza no seu comércio, que de certo 
~a.deceria se duvidasse reconhecer a Independência do Brasil, visto que este 

5 
erno (à semelhança de Colúmbia que aliás não tem tantos direitos e recur

ros) está resolvido a fechar seus Portos a qualquer Potência que não quiser 
eeconhecer nele o mesmo direito que têm todos os Povos de se constituirem 
e~ Estados Independentes, quando a sua prosperidade, e o seu decoro o 

1 xrgem. Além disto fará ver ao Ministério Britânico que se os Goveínos 
r~dependentes das ex-Províncias Americanas Espanholas têm sido por tais 
a conhecidas, e até mesmo de algum modo em Inglaterra, onde já se permitiu 
B e~trada das duas Bandeiras, com maior justiça deve ser considerado o 
drasrl,. que há muito tempo deixou de ser Colônia e foi elevado à categoria 
P~t~er~o pelo seu legítimo Monarca, e como tal foi reconhecido pelas Altas 

encras da Europa. 

d Mostrará em última análise que S. A. R. só levado pelas considerações 
c~ arnizade e boa harmonia com as Nações Amigas, e pelo respeito que 
p/s~g.ra à Opinião do Gênero Humano, é que patenteia os seus firmes 
re'ncrpros, e a resolução destes Povos, cuja Independência pretende seja 
c· conhecida, pois é bem óbvio e evidente que o Brasil não receia as Potên
P~s Européias, de quem se acha apartado por milhares de léguas, e nem tão 
ir11 uco precisa delas, por ter no seu próprio solo tudo o que lhe é preciso, 
lu Portando somente das Nações Estrangeiras objetos pela maior parte de 

xo, que estas trazem por próprio interesse seu. 
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8 
Podendo acontecer que apesar de estar o Governo Britânico intima

mente convencido da justiça da nossa Causa, receie todavia aventurar um 
Reconhecimento ou uma decidida proteção, seja pelos princípios de 
neutralidade que tem proclamado em outras ocasiões, seja por temer que a 
nossa Causa não prossiga e o entusiasmo Brasileiro afrouxe; será do seu 
dever no primeiro caso mostrar que a Inglaterra como Antiga Aliada e ime
diata interessada nesta questão, pertence de algum modo ingerir-se n~la, 
ainda que não seja senão como Medianeira, o que S. A. R. muito estimara;~ 
no segundo caso será do seu dever mostrar que a opinião geral dos Bra~l
leiros declarando-se por esta Independência é firme e geral, e que nao 
existem divisões internas, exceto em alguns pouquíssimos Europeus faltos de 
meios e influência. 

Insinuará destramente ao Governo Inglês que os esforços que Portugal 
poderia fazer contra o Brasil já os tem feito e têm sido mal sucedidos, pois as 
suas Tropas têm tornado a entrar pelo Tejo, repelidas pelos Brasileiros, que 
estão dispostos a não receber mais nem uma só baioneta Européia; e qu~ 
finalmente Sua Majestade em Seu Coração não deixa de aprovar o procedi
mento de Seu Augusto Filho, como lhe tem Comunicado. 

9 
Deverá mais desenganar aquele Governo sobre o caráter que vulgar

mente se dá na Europa à nossa revolução. 
Mostrará pois que nós queremos Independência, mas não separação 

absoluta de Portugal; pelo contrário S. A. R. tem protestado em todas as oca
siões, e ultimamente no seu Manifesto às Potências que deseja manter toda a 
Grande Família Portuguesa, reunida politicamente debaixo de um só Chefe, 
que oro é o Sr. D. João VI, o qual porém se acha privado da Sua Autoridade, 
e oprimido pela facção dominadora das Cortes; Todavia bem que estes 
sejam os princípios verdadeiros do Gabinete de S. A. R. poderá usar a este 
respeito da linguagem e insinuações que julgar mais próprias ao andamento 
dos negócios, servindo-lhe neste ponto de guaia os sentimentos do Governo 
Inglês de que tirará partido. 

10 
Proporá e insistirá com o Governo Inglês para que envie a esta Corte os 

seus Agentes Diplomáticos, como uma retribuição, essencialíssima de 
amizade e franqueza, fazendo sentir àquele Governo que este passo parece 
indispensável depois do Manifesto de S.A.R. às Potências. 

11 
Ainda que no estado atual de Portugal pouco tem o Brasil que recear

se de suas ameaças e má-vontade, pois vê que aquele não pode enviar 
contra ele forças consideráveis pelo estado deplorável de suas finanças e 
marinha, e até pela divergência de opiniões e comoções internas; contudo se 
souber que naquele Reino se fazem novos preparativos contra a América, 
procurará ajustar alguns Regimentos Irlandeses ou de qualquer outra NaçãO 
onde for mais fácil este recrutamento, debaixo do disfarce de Colonos; e 
com condição favoráveis ao Tesouro Público deste Reino, devendo estes 
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~oldados virem lo..go armados e equipados. Prometerá igualmente proteção 
mil~tmprego aos Oficiais Artilheiros e Engenheiros que guiserem aqui vir 
Br~S(· contanto que sejam capazes, e nao sejam contrários à Causa do 

12 
O objeto de Barcos de Vapor é de muita vantagem, e fica autorizado 

Para promover a vinda de alguns já feitos, ou de artífices que os possam 
construir aqui; tendo porém em vista não ingerir o Governo na despesa dos 
~~smos, bastando tão-somente animar os Empreendedores, e prometer-lhes 
do a ? proteção da parte de S. A. R. e até privilégios legais ao Proprietário 

0 Primeiro Barco de Vapor que correr os nossos Portos como Paquete. 

13 
v· P~l) Manifesto que S. A. R. dirige às Nações Amigas se depreendem as 
él~as l1 erais do Governo a favor dos que emigrarem para o Brasil, portanto 

esnt::cessário acrescentar coisa alguma a este respeito. 

14 
C Fará traduzir e imprimir os periódicos e outras produções a bem da 
P ?b1~a do Brasil, cuja publicidade aí for útil, e contribuir a fixar a opinião 
d u lca da Grã-Bretanha a nosso favor. Para este fim pela Secretaria de Esta
e 

0 
dos Negócios Estrangeiros lhe será remetida a Gazeta do Rio de Janeiro 

outros impressos, que possam pô-lo ao fato das ocorrências do tempo. 

15 
G Terá todo o cuidado em indagar os sentimentos particulares desse 

0 
ov.erno, para dirigir sem comprometimento as suas operações, e terá todo 
CUidado em não ser surpreendido. 

16 
p Estenderá a mesma vigilância sobre os Diplomáticos e Enviados por 
tr~rtugal a essa Capital, cujos passos espreitará a fim de contraminar suas 
R mas e projetos; do que dará pronta e regular conta ao Governo de S. A. 

., Pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. 

17 
M· . Em aditamento ao Art. 79 destas Instruções, insinuará destramente ao 

11 ~~stro Britâni~o como mais umA in~entivo ao pro~to. reconhecimento A da 
Colha l_ndependencia:- que a Potenc1a que for a pnme1ra em reconhece-la 
ci era de certo as mais decididas vantagens, sobretudo quando o reconhe
m ~ento da nossa Independência é um serviço feito a El Rei.- Que convirá 
PrUito, à Inglaterra tomar o passo à França e aos Estados Unidos, pois é mui 

110°vavel que estas duas Potências se rivalizem em vir concertar conosco 
devas e mais estreitas alianças comerciais e políticas a bem da prosperidade 

seu comércio. 

' 18 
co Alem do Ordenado de dois contos e qutrocentos mil réis que lhe são 
de~Cedidos pelo Decreto da sua Nomeação fica autorizado para algumas 

Pesas extraordinárias que forem indispensáveis a algum fim importante da 
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sua comissão, do que dará parte ao Governo para serem aprovadas, no que 
porém se lhe recomenda toda a economia, enquanto o Tesouro Público do 
Brasil não estiver em melhores circunstâncias. 

Tudo o mais confia S.A.R. da sua inteligência, fidelidade, e zelo, 
esperando que continuará a ser como até agora amigo da Honra e Decoro 
da Pátria. Palácio do Rio de Janeiro, doze de agosto de mil e oitocentos e 
vinte dois-José Bonifácio de Andrada e Silva. (*) 

1*1 ADI, v. I, TI, p. 7-12. 
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JOSe BONIFÁCIO A BRANT 

Rio- 12 de agosto de 1822· · 

Co /orqu.anto acha-se em Londres o benemérito· Brasileiro Hypolito José da· 
co \a, cu1o zelo pelos interesses da sua Pátria é assaz conhecido; E 
se n, ec~ndo S.A.R. que na extensão de negócios que V.Sa. vão ocupar-lhe 
qura ~t1sfatória alguma útil coadjuvação, e podendo ocorrerem matérias em 
ref~ .d.Sa. haja de precisar receber esclarecimentos e informações do 
3 der~ o Hr:p?lito Jo,sé da Costa, como V.Sa. bem ponderoi,J na·. s~a carta ·de 
achaiUnho ult1rno; Ha S.A.R. por bem autorizar a V.Sa. para que nao-obstante 
Poss r-se sem caráter diplomático o mencionado Hypolito José da Costa· 
Pósit~ confer~nciar com ele,, e ouvi-lo nos o~j~t~s politicos, que ju.lgar a .pro~ 
deve comunicar-lhe~. Tarr:_bem por ~st~ ocas1ao 1ncluo a V.Sa. a ~Lfra de que 
Secr ~sa.r nas comun1caçoes se~r~t1ss1mas, qu.e houver de tra~sm1t1rpor esta . 
lá"c:ioe ano. de Estado dos Negoc1os Estrangeiros. Deus Guard.e a V.Sa .. Pa-

Bo -~~~~o de Janeiro, doze de agosto de mil oitocentos ~.v.mte e ~O.IS:- · 
n1 ac1o de Andrada e Silva.- Sr. Felisberto Caldeira Brant ~antes. (*). 

~ 
.v. I, T.l, p. 13. 
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JOSe BONIFACIO A HYPOLITO 

Rio - 12 de agosto de 1 82' 

Havendo S. A. R. O Príncipe Regente do Brasil Nomeado em dato de 
hoje ao Marechal-de-Campo Felisberto Caldeira Brant Pontes Seu Encar· 
regado de Negócios na Corte de Londres, durante o estado de Coação .e 
cativeiro em que se acha El Rei Seu Augusto Pai. E tendo S. A. R. em con_51 " 

deração as conhecidas luzes e patriotismo, que a Vmce. tanto tem distln· 
guido; Querendo portanto Dar uma demonstração do quanto aprecia as suas 
qualidades; Manda participar a Vmce. que seria muito do seu Real Agrad~ 
que Vmce. procurasse conferenciar com o sobredito Encarregado de Nego· 
cios, e que obrasse de acordo com o mesmo em os objetos da sua missão erfl 
que for consultado; podendo neste caso corresponder-se com o Governo de 
S.A.R. pela Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangeiros. E de assim se tder 
oficiado a Vmce. fica desde já prevenido o mencionado Encarregado e 
Negócios. Deus guarde a Vmce. Palácio do Rio de Janeiro, doze de ago~0 
de mil oitocentos e vinte dois - José Bonifácio de Andrada e Silva - r. 
Hypolito José da Costa. (*) 

1*1 ADI, v. I, T. 1, p. 13. 
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JOS! BONIFACIO A BRANT 

Rio- 28 de agosto de 1822 

S.A.R. tendo em consideração o quanto deve aproveitar à Causa Públi
~a, que os Seus Encarregados de Negócios e Agentes nas diferentes Cortes 
ta Europa se conheçam e entendam mutuamente para que haja entre todos 
Oda a convivência e a mais decidida cooperação; Há por bem Mandar 
~ar!icipar a V. Sa. que tem Nomeado Seu Encarregado de Negócios em 
ans a Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa, onde já se acha; E que igual

mente Nomeara o Doutor Jorge Antônio Schaeffer para ir a Vienna d'Áustria 
corno portador de cartas para S. M. O Imperador; sendo porém particular
mente incumbido pelo Governo de passar-se a Outras Cortes d'Aiemanha 
~rn serviço do Estado, e procurar na conformidade das Instruções que leva, 
, es:rnpenhar outras comissões importantes, e bem que sem caráter público, 
,~sta .autorizado para merecer de V. Sa. e dos mais Diplomáticos a necessária 
onf1ança, e com ambos podere V. Sa. entender-se em os objetos das suas 

~~SPectivas missões que assim o exigirem. Espera S. A. R. que sendo um só o 1
rn destas diferentes missões deve por conseguinte haver a mais franca e efi

caz cooperação entre as pessoas que delas se acham encarregadas. Deus 
guarde a V. S9 m.S. an.S- Palácio do Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1822 
p José Bonifácio c;fe Andrada e Silva - Sr. Felisberto Caldeira Brant 
Ontes. *) 

(;):-::-_ 
ADt, v.l, T.l, p: 14.-
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JOSI BONIFACIO A BRANT 

Rio- 1 • de setembro de 1822 

Havendo S. A. R. O Príncipe Regente Nomeado para Seu Encarregado 
de Negócios junto ao Governo dos Estados Unidos d'América a Luiz 
Mouttinho lima Álvares e Silva, Oficial da Secretaria de Estado dos Negó
cios Estrangeiros, próximo a partir para o seu destino, e Desejando S. A. R. 
que haja entre ele, e os mais Encarregados de Negócios e Agentes nas 
outras Cortes Estrangeiras a mais regular e zelosa. Correspondência a bem 
do Serviço do Estado, Manda o Mesmo Augusto Senhor, participar a V. Sa. 
esta Nomeação a fim de ter o indicado efeito; Esperando que V. Sa. se 
r:mtenda com o referido Encarregado de Negócios em todos os casos que 
ossini julgar convenientes- Deus Guarde a V. Sa. Palácio do Rio de Janeiro 
]9 de. setembro de 1822- José Bonifácio de Andrada e Silva - Sr. Felisberto 
Caldeira Brant Pontes. (*) 

1°1 ADI. v. 1, T. 1, p. 14-5. 
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JOS! BONIFACIO A BRANT 

Rio- 4 de outubro de 1822 

d . Tendo recebido a carta que de Londres V. Sa. me dirigiu em data de dez 
p e ~~~h.o último, em que V. Sa. continua tão louvavelmente a expender as suas 
·ltrrot1cas reflexões sobre a Causa do Brasil e a comunicar-me tudo quanto t gh c~nducente ao bom regulamento dela, não pude deixar de a levar ao 
S on ec1mento de S. A. R. O Príncipe Regente fazendo sentir ao Mesmo 

1 enhor o quanto se deverá esperar ulteriormente do Patriotismo de V. Sa. 
dogo que no seu novo caráter diplomático se achar com meios mais amplos 

.e 0 desenvolver. Sendo a defesa exterior deste Reino um dos pontos essen
Ci ' 
h ~~s a que ora cumpre atendermos apesar da aparente fraqueza do Reino 

0 1e em dia inimigo, tem S. A. R. já principiado a lançar as bases de uma 
Msp.eitável força tanto terrestre como marítima. Vai se pondo sobretudo a 

arrnha no possível pé de capacidade, mas, pelo atraso em que este Ramo 
~e ~ch.ava entre nós, só com o tempo poderá chegar ao estado que reclama 
b dignidade e grandeza deste Império; entretanto S. A. R. não duvidou rece
S~b a Seu Serviço qualquer Marinha Estrangeira e bem assim alguma tropa, 
C (etudo quando desta se retire a dupla vantagem de ser empregada como 
t 0 anos, findo o prazo de seu Serviço militar. A este respeito já o Governo 
cern .tomado medidas cujos resultados se esperam; e as duas proposições 
d Ont,das na Carta de V. Sa. tendo com elas estrita conexão, S. A. R. as Aten
/u com satisfação, e Manda significar a V. Sa. que merecem Sua Real 
a Provação. Fica pois V. Sa. autorizado a fazer certo que todo aquele que se 
/resentar neste País com cem homens de dezoito a quarenta anos capazes 
te ~ervir em tropa regular receberá um conto e duzentos mil réis em dinheiro, 

11~a. o posto de Capitão, e poderá nomear Oficiais Inferiores da Companhia; 
d f,rn de cinco anos os Oficiais continuando a servir vencerão a gratificação 
tee rnais meio soldo correspondente à Arma em que servirem, e chegado o 
Brrn~o .da reforma gozarão das vantagens estabelecidas para o Exército 
es~s~elro; aos Inferiores e Soldados se concederá baixas e terras para se 
Suba. elecerem, e o subsídio de um ano de soldo que venciam, para suas 
est Slstências enquanto fizerem as primeiras plantações. Porém para que 
ap as Pessoas sejam aqui admitidas a obter a Sanção de S. A. R. deverão 
derEsentar os competentes Certificados e Despachos de V. Sa. na qualidade 
li:z: ncarregado dos Negócios; e S. A. R. Manda recomendar-lhe que fisco
co e as ditas Companhias e o seu material, escolhendo indivíduos capazes 

rno homens e como Militares. 
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Também fica V. Sa. autorizado para ac~itar em Nome de S. A. R. a Oter
ta do Capitão Thompson, que promete aprontar no espaço de um mês depois 
da Ordem, duas Fragatas de 50, com munições de guerra e de boca e duzen
tos marinheiros de tripulação. V. Sa. fará os ajustes convenientes, exami
nando previamente o estado das ditas Fragatas; e assinará também as Comis· 
sões para os Oficiais, podendo garantir-lhe o cumprimento de tudo o que for 
convencionado. Tal é a resposta que de Ordem Superior dou à Carta de V. 
Sa., e conto firmemente com o seu zelo, atividade e discrição no desem· 
penha destas Comissões, cujo feliz resultado pende sobretudo da prontidãO 
.om que forem executadas. 

Concluirei este meu Despacho, participando a V. Sa. que o estado 
político do Reino vai tomando um aspecto bem satisfatório aos Amantes da 
Boa Causa. Todas as suas Províncias, à exceção por ora do Pará e 
Maranhão, donde não temos ()notícias oficiais, têm proclamado a sua UniãO 
a esta Capital, têm reconhecido a imediata Regência de S. A. R. e estão 
procedendo à eleição dos seus Deputados. Em Pernambuco mesmo ohde 
alguns egoístas poderosos pretendiam enfrear o entusiasmo dos habitantes, 
ou ao menos dirigi-lo a seus fins, estão as Eleições em atividade, e a 
Autoridade do Príncipe Regente reconhecida e obedecida. Mas ainda isto 
não é tudo; o Patriotismo Brasileiro, e a adesão à Pessoa do Seu Augusto 
Defensor têm sugerido um novo meio de segurar a Independência que 
proclamarão os Povos; é esta a exaltação de S. A. R. ao Trono Imperial do 
Brasil, cortando-se assim o nó das incertezas, dando-se ao País dignidade e 
consideraçãr próprias e à Assembléia que se vai instalar um Poderoso e 
lndependen.c Executivo. Sendo esta a vontade dos Povos já de sobejo 
pronunciada nas Províncias, e sobretudo nesta Capital, cujo entusiasmo tern 
até sido necessário moderar, é impossível que S. A. R. deixe de anuir quanto 
antes ao úni :o meio de centralizar para sempre em Si a Revolução Brasílica, 
e dirigi-la _ bem dos Povos. Assim o comunico a V. Sa. para que prevenidO 
desde já deste grande acontecimento político prepare o Gabinete Inglês e a 
Europa a aplaudir esta medida, e regule finalmente neste sentido as su~s 
transações diplomáticas. Não cabendo no tempo fazer esta comunicaçao 
aos outros países, V. Sa. passará a inteirá-los ..... .J que fica exposto. De 
caminho lembro a V.Sa. que será de muita utilidade que entre V. Sa. e 0 

nosso Ministro nos Estados Unidos haja sobretudo a maior harmonia e 
conivência, pois que a lnglerra e a América Sententrional serão sem dúvida 
agora o assento das mais consideráveis transações sobre o Brasil - Deus 
Guarde a V.Sa. - Palácio do Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1822 ~ 
José Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes. I 

1*1 ADI. v. I. T. I, p. 157. 
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JOS~ BONIFACIO A BRANT 

Rio- 18 de outubro de 1822 

S A estreiteza do tempo me dá lugar para comunicar resumidamente a V. 
n~· 0 mais importante e majestoso acontecimento que acaba de ocorrer 
M sta ~~pital. o~ povos sensíveis aos grandes benefícios que deviam ao Seu 
n agnan1mo e Augusto Defensor Perpétuo o aclamaram legal e solenemente 
d 

0 
(lorioso dia 12 de outubro corrente Imperador Constitucional do Brasil 

u a orma que V.Sa. verá nos Impressos inclusos. S.M.I. bem conheceu que 
Drna vez que havia Aceitado dos Brasileiros o Título e Encarqos de Seu 

efensor Perpétuu, e uma vez que havia Dado a Sua Régia Palavra de firmar 
~defender a Independência e Direitos do Brasil, lhe Cumpria conseqüente
foente não recusar a nova e preeminente Dignidade que só lhe podia dar a 
at;ç? e recursos necessários para a defesa e prosperidade deste Império tão 
c alçoadamente ameaçado pelos furores da anarquia. levando ao 
rnOnhecimento de V.S. esta faustíssima notícia para a fazer constante oficial
à ente nessa Corte, e regular por ela a sua conduta pessoal e política, deixo 

1 ~ua consideração a liberdade em que fica de tratar com esse Governo em 
Bu 0 , .quanto couber nas suas atribuições e julgar vantajoso ao Império 
arasdlco, sem se julgar embaraçado por quaisquer Tratados que haviam com 
n Monarquia Portuguesa durante a União dos três Reinos, pois que estes têm 
Neace:sariamente caducado depois que o Brasil se separou, constituindo-se 
T r Çao livre e Independente de Portugal e Algarves. Com efeito para que os 

0 ~lad_os e Convenções antigas continuem em o mesmo vigor seria mister que 
d rasd as ratificasse de novo, pois agora só conhece o Direito Universal e 
rn as Gentes e aqueles enlaces sociais que Nações civilizadas adotam mutua
c~nt_e. O que tudo participo a V.Sa. para que assim inteligenciado se 
ci nsldere em ampla esfera de ação e possa tirar todo o partido das 
Jarcu_nstâncias presentes - Deus Guarde a V. Sa. -- Palácio do Rio de 
Fe~e~ro, 18 de outubro de 1822- José Bonifócio de Andrada e Silva- Sr. 

15 ertr, Caldeira Brant Pontes. (*I 

I•) A 
DI,'· 1, T. 1, p. 17-8. 
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JOS! BONIFACIO A BRANT 

Rio - 1 8 de outubro de 1 822 

Aproveito esta ocasião para transmitir a V. Sa. a cópia da parte circun.s· 
tanciada que me deu o Oficial do Registro e Capitão de Fragata JoaqU 1 ~ 
José Pires sobre o procedimento de um Cruzador da Esquadrilha do Brigadel· 
ro Madeira que encontrando o Bergantim Inglês lady of the lake ondia ia de 
passagem o Oficial Antônio dos Santos Cruz, que daqui tinha sido enviado 
com Despachos do Governo para a nossa Esquada, tirara do seu bordo 
violentamente o dito Oficial sem encontrar oposição da parte do ditO 
Bergantim. Já antecedentemente havia acontecido que o mesmo Madeira (ou 
qualquer outra Autoridade por sua insinuação) havia também mandado arran· 
cor de bordo do Paquete Inglês Manchester que de Perna'mbuco seguia paro 
esta Corte com escala pe·la Bahia o Presidente do Governo de Pernambuco 
Gervásio Pires Ferreira, que chagado na Bahia foi tirado de bordo e preso 
apesar de vir em uma embarcação inglesa, cujo pavilhão devia cobrir e faze~ 
respeitar a sua carga fosse ela qual fosse; sendo de notar que este insulto foi 
perpetrado à face do Comodoro Sir Thomas Hardy, Comandante da Esquo· 
dra Britânica nestas paragens, e que se achava no porto da Bahia. DesteS 
fatos se depreende qual seja a disposição do Comandante da Esquadra BritÔ~ 
nica a nosso respeito. Incluo também a V. Sa. a cópia do Escrito que passei 
ao Cônsul Geral de Inglaterra por este motivo, '9 a resposta do mesmo Côn· 
sul, que ainda não foi acusada. V. Sa. fará destes papéis o discreto uso que 
julgar conveniente a fim de conhecer as intenções do Governo BritânicO, ~ 
mesmo ressalvar a Dignidade da Nação Brasileira, a qual bem que em se 
começo pode e deve fazer-se respeitar. Se V. Sa. já estiver acreditado jun1,0 

a esse Governo, como é de supor, poderá, se as circunstâncias forem favoro· 
veis, levar os mencionados fatos ao conhecimento do Ministério BritânicOd e 
exigir uma desaprovação do inexplicável desleixo do Comodoro Hardy e 
maneira que haja alguma garantia de que tais atentados se não repitam.
Deus Guarde a V.Sa. -Palácio do Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1822 ~ 
José Bonifócio de Andrada e Silva- Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes. 1 · 

1•1 ADI,v.I,T.I,p.IS. 
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JOSe BONIFACIO A BRANT 

Rio- 3 de novembro de 1822 

B .Tornando-se urgente a prontificação de uma Força marítima tal no 
Crasd, que possa obrar em massa ou subdividir-se pelos diversos pontos da 
atostr segundo as ocorrências; sendo por isso indispensável no momento 
s uM ~nçar mão dos meios mais imediatos de aumentá-la; recebi Ordem de 
d~ · 

1 
Imperador para encarregar a V. Sa., além do que já lhe foi ordena

casbe o m~u Despacho N9 de fazer aprontar por compra, ou em último 
urna PO~ a1uste de Serviço temporário, mais quatro Fragatas de 50 a 54 cada 
for 'artdhadas e prontas com as competentes guarnições, e tudo o mais que 
int ~e~es~ário para entrar em combate. S. M. I. confiando sobremaneira na 
que 1genc1a e zelo que V. Sa. tem mostrado tem por oc::ioso Recomendar-lhe 
cu e nas transações a que V. Sa. proceder a respeito destes Vasos, deve pro
nãr9r fazer as compras ou ajustes os mais vantajosos à Fazenda Nacional, 

. no 
0
c se deixando sucumbir pela necessidade, em que deles nos vemos: e que 

·sobr aso de compra deve pr~ced~r o mais escrupuloso e entendido exam_e 
Pa e o estado pessoal e matenal das Fragatas, seu armamento e equl
de~~r!J- Guanto ao .pagamento .da importância destas Embarcações, seria 
.leit~lavel que V. So. celebrasse os ajustes cc:m a condiçã? de serem satis
toct s a prazos nesta· Corte, para o que esta V. Sa. autonzado a oferecer 

. lo ?s as. 9arantias par·a·.segurança -do trato. Se porém não puder consegui
ná;~~ara sobre;::' T escuro Públ.ico de~ta Proví,nc_ia a prazos; se nesse .tempo 
facni:lver contra1do em Londres.· algum emprest1m? .a favor do Brasil, qu~ 
tão e a V.Sa. o meio de fa'zer entrar nele o impOrte das ditas Fragatas. E 
de lheces~ário o breve cumprimento desta Comissão que não posso deixar 
·do R·o ass1m recomendar mui positivamente.Deus guarde a V:Sa. - Palácio 
Silv 10 de Janeiro, 3 de novembro de 1822 -José Bonifácio de Andrada e 

0
- Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes. (*) 

~ .v. I, T.l. p. 19.20. 
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JOS~ BONIFACIO A BRANT 

Rio- 15 de novembro de 1822 

Antevendo o quanto será d'ora em diante cdnveniente a V. Sa. estar 
inteirado até das menores particularidades do estado atual das r, as relo: 
ções com Inglaterra; E porquanto não cabe na angústia do tempo e multi· 
plicados objetos que ora pesam sobre esta Secretaria, entràr no circunston· 
ciado detalhe de tudo, levo ao conhecimento de V. Sa. a variada corre~· 
pendência inclusa de N<? 1 a N<? 12 deixando a penetração de V. Sa. extrair 
do seu conteúdo, as noções que o façam apreciar o estado dessas relaçõeS, 
relações que S. M. I. Tem toda a disposição em Atender com especial cuidO· 
do, como bem se evidencia até mesmo pela espécie de consideração em que 
são aqui tidos os Cônsules de Inglaterra, apesar da sua falta de caráter dip~o· 
mático. Nesta disposição sejam quais forem as crises por que estas relaço~s 
passarem, o Governo Imperial não dará um único passo que lhes seja ofensl· 
vo mesmo à custa de algumas pequenas mortificações, como por exemplo ~ 
que produziu o comportamento último de Sir Thomaz Hardy na Bahia, e só. 5. 
desviará desta linha de conduta quando houver provas materiais de duplicl; 
dade no Gabinete de S. James, o que todavia não é de esperar.- oeué 
Guarde a V. Sa. Palácio do Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1822- Jos 
Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes. !*l 

1*1 A DI, v. I, 'r. 1, p. 20. 
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JOS! BONIFACIO A HYPOLITO 

Rio- 9 de fevereiro de 1823 

Tenho presentes os Ofícios que V.M. me dirigiu de NC? l a NC? 3, e tendo
os levado ao Conhecimento de S.M.I. ficou o Mesmo Senhor' certo do seu 
~elo e boa vontade, com a qual desde muito Contava e Manda agradecer a 
E .M. os seus patrióticos sentimentos dignos de: um verdadeiro Brasileiro. 
spero pois que V.M. não se poupará a sacrifícios quando eles sejam 

necessários, a bem da Sagrada Causa do Brasil, e que assim continuará a 
~.er~cer a confiança do nosso Augusto Monarca. Não podendo nesta 

IStancia dar a V.M. instruções positivas, e sendo a marcha dos aconteci
rnentos o que deve melhor instruí-lo na cooperação que deve prestar ao 
nosso Encarregado de Negócios em Londres, não tenho por ora mais a 
recomendar-lhe senão que empregue todos os meios que lhe ditar o seu zelo 
e experiência, debaixo dos princípios proclamados neste Império. Não 
sen~o da intenção de S.M.I. que V.M. se conserve muito tempo sem algum 
~arater público, e ao mesmo tempo sem as Gratificações úteis que a sua 
rnperial Generosidade jamais recusou aos que O servem, Tem destinado 
ernpregá-lo diplomaticamente assim que tomarem um caráter firme seguido 
~sM nossas relações políticas com as Potências tstrangeiras, e entretanto 
L· .1. não duvidará Conceder-lhe o Consulado Geral Brasiliense em 
pon?r~s, o que fica dependendo da sua resposta.- Deus Guarde a V.M. -
Aalâclo do Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1823 - José Bonifácio de 
M n rada e Silva - Sr. Hypolito José da Costa Pereira Furtado de 

endonça. (*l 

~ 
• V, 1, T. I, p. 21. 
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JOS~ BONIFACIO A BRANT 

Rio- 9 de fevereiro de 1823 

Fui entregue dos Ofícios de V.Sa. de 30 de outubro, 12, 16, 17 e 30 de 
novembro e de 7 de dezembro, os quais levei à Augusta Presença de S.M.I. 
que ficou inteirado do seu interessante conteúdo. S.M.I., confiando muito nos 
distintos merecimentos de V.Sa. a bem da importante comissão para que 
houve por bem escolhê-lo não pôde conseguintemente ouvir sem dissabor 
que V.Sa. deseja e solicita a sua demissão; mas certificado que esta descon
fiança que V.Sa. tem dos seus talentos para as funções Diplomáticas, é mais 
um título a Sua Confiança, e Achando-a ao mesmo tempo sem realidade, não 
pode desonerá-lo do lugar para que o Nomeou, ao menos enquanto não se 
sabe se será preciso dar aos Seus Ministros Diplomáticos outro caráter 
superior ao de Encarregado de Negócios; o que depende do Reconheci
mento do Império como Potência Soberana, e bem assim da linha de perfeita 
reciprocidade que à vista do comportamento do Governo Inglês se deverá 
adotar. Espera pois S.M.I. que V.Sa., fazendo, a bem da Pátria, o sacrifício 
que ela tem direito de esperar dos seus filhos, nesta importante conjuntura, 
continue a prestar-se ao Serviço do Império com o seu costumado zelo, e da 
maneira que as circunstâncias tornarem necessárias, ficando V.Sa. desde já· 
na inteligência de que S.M.I. bem reconhece a necessidade de aumentar o 
Ordenado dos Seus Encarregados de Negócios à proporção dos Países eJTI 
que residirem no que se cuidará na primeira oportunidade, assim como eJTI 
tudo o mais que diz respeito ao Corpo Diplomático. Passando. agora aos 
objetos públicos de que tratam os seus Ofícios, tenho a responder a V.Sa. 
que ainda que não lhe fosse Ordenado explicitamente nas suas instruções a 
compra das Embarcações por se ignorar então o que nesse tempo se passava 
entre V.Sa., o Capitão Thompson e outros, contudo estas mesmas instruçõeS 
autorizavam a V.Sa. para despesas extraordinárias e indispensáveis, e era de 
supor que tratando-se nela da vinda de tropa e Oficiais Estrangeiros se 
deixava a V.Sa. em ampla esfera para lançar mão de outros meio~ 
semelhantes para defender este Império; mas enfim sobre este ponto estara 
já V.Sa. seguro pelos últimos Despachos N<? 4, N<? 8, pelos quais expressa· 
mente se lhe recomendou a compra das Fragatas. Não posso todavia deixar 
de ponderar a V.Sa. que se acaso não se julgava autorizado, nem ainda 
pelas Instruções, para a compra dos Navios, seria melhor não começar a 
tratar este negócio que não podia concluir; visto que fazendo-se pública a 
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intenção de semelhante compra, os Portugueses nossos inimigos, cientes dos 
nossos projetos, fariam todos os esforços para frustrar tal compra ou ao 
menos dificultá-la. Tem merecida a Aprovação de S.M.I. a madureza com 
~ue V.Sa. tem encaminhado as suas relações com o Ministro dos Negócios 
dstra~~eiros em Londres; e do rápido progresso com que elas marchavam ao 
V eSe1av:1 ponto do Reconhecimento da Independência do Brasil, sobre que 

· a. nao descobria kom toda a razão) dificuldade alguma, até que a 
nor · ICia da Aclamação de S.M.I. e a surpresa de Mr. Canning, colocou a V.Sa. 
ern Uma posição que pensa difícil. Estou certo que V.Sa. já terá conhecido a 
;sta hora que a surpresa de Mr. Canning é um jogo diplomático para melhor 
azer valer a declaração do Reconhecimento. Mr. Canning perfeitamente 

sabia, assim como todos os iluminados Estadistas da Europa bem haviam de 
jrever, que a Aclamação de S.M.I. era um ato necessário e conseqüente da 
Endependência do Brasil, e do hostil procedimento das Cortes de Portugal. 
~a PÚblica na Europa a tendência dos Brasileiros já de muito tempo a 

~ evarem ao Trono Independente do Brasil a S.M.I. então Príncipe Regente; e 

1 orn efeito em o ano de 1821 o Povo do Rio de Janeiro tinha querido aclamá
Po O Rei, o que S.M.I. prudentemente recusou, por não tomar este 
rocedimento dos Fluminenses como a expressão da vontade geral do Brasil, 

:Porque não Havia desesperado de que as Cortes de Portugal emendassem 
Cus desvarios, e procurassem reconciliar a Nação; porém assim que S.M.I. 
u e!cado dos Procuradores Gerais das Províncias, conheceu ser a vontade 
s nanime dos Povos aclamá-lo seu Imperador, e que não havia outro meio de 
Ngu~ar a independência do Brasil, que se havia proclamada, e de salvar a 
d ~ça.o, e os direitos da Sua Augusta Casa, não teve outro remédio senão 
de erlr aos desejos de um povo inteiro, que O idolatra, e que à semelhança 
Eos outros Povos Americanos, não querem de modo algum obedecer mais à 
touropa. A surpresa de Mr. Canning neste ponto a ser verdadeira faria de cer
co Pouca honra a sua Ilustrada Política; pois estar pronto o Governo Britâni
se a reconhecer o Brasil Independente, e pensar que o Brasil Independente 
di contentaria com um si.mples Del~gado do Poder Real existindo em Lisboa, 
er~o, na Europa, era pensar um absurdo, de que certamente Mr. Canning não 
d 

1
. capaz. Entretanto, S.M.I. aceitou o título de Imperador, que por 

Lt'~adeza preferiu ao de Rei; título que bem considerado não destrói a 
renlao do Brasil a Portugal; pois jamais os Brasileiros declararam que 
Al~unciavam a quaisquer meios conciliatórios, contanto que fossem por uma 
co nça decorosa, de vantagens recíprocas a Ambos os Estados, e celebrada 
es rno de Nação a Nação; visto que o Brasil deseja unicamente não ser 
es~ravo nem pupilo de Portugal, mas não repugna ser Aliado. Finalmente a 
~a~ respeito dirá V.Sa. a Mr. Canning, o mesmo que S.M.I. me tem autori
Br ~ Para dizer confidencialmente a Mr. Chamberlain nesta Corte: Que os 
Pe~sl/eiros não querem ter outro Imperante, senão a S.M.I. O Senhor D. 
fun~o I e que estão dispostos a sustentar até à extremidade um Trono que se 

a nas leis imutáveis da Natureza, que deu ao Brasil elementos para ser 
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absolutamente Independente, no amor dos Povos, na Gratidão, e no 
conhecimento das eminentes qualidades do Imperador. Que os Brasileiros 
reverenciam e amam ao Sr. D. João VI Rei de Portugal e Algarve, tanto que 
farão todos os esforços possíveis para salvá-lo do afrontoso estado a que se 
acha reduzido, mas que jamais reconhecerão a Sua Autoridade neste Impé
rio, pois isto seria frustrar tudo o que se tem feito. Que todas as negociações 
e Tratados que qualquer Potência quiser encetar com o Brasil, se não tiverem 
por base o reconhecimento destes princípios jamais serão aceitas nem adrn!· 
tidas pelos Brasileiros: o que levo ao conhecimento de V.Sa. para sua inteli· 
gência.- Deus Guarde a V.Sa.- Palácio do Rio de Janeir<, 9 de fevereirO 
de 1823- José Bonifácio de Andrada e Silva -Sr. Felisberto Caldeira 
Brant Pontes. (*) 

1•1 ADI, v. I, T.l, p. 313-6-
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JOS' BONIFACIO A BRANT 

Rio- 24 de fevereiro de 1823 

10 t A Pressa com que pelo último Paquete escrevi a V. Sa. o meu Ofício N9 
coJnd~ motivado o meu involuntário silêncio sobre o importante objeto do 
sobr erclo .da Escravatura, e conhecendo quanto V. Sa. necessita ser ilustrado 
çõese as VIStas. do Governo a este resp.eito; a fim de regular as suas negocia
Está ic~m 0 Ministro Britânico, apresso-me em comunicar a V. Sa. que S. M. I. 
rnas a~ Jmamente Convencido não só da injustiça de semelhante Comércio, 
ridad ln~a da perniciosa influência que ele tem sobre a civilização e prospe
das ai 0 Império; mas não podendo o Mesmo Augusto Senhor tomar medi
rna a ~umas decisivas a este respeito, estando a Assembléia Legislativa próxi
Gove Instalar-se, Manda-me que assegure a V. Sa. para conhecimento do 
que ;no de S. M. I. que os seus sentimentos são os mais liberais possíveis, e 
Onirna utre as mais fundadas esperanças dos sentimentos que igualmente 
Tráf' ma Assembléia, de maneira que se conseguirá a abolição gradual do 
bra~~o de Es~ravos, sendo um tempo razoável, e proporcionado à falta de 
do.se s.ora ex1stente neste País, e principalmente se a Grã-Bretanha, mostran
quebr Interessada na referida abolição, cooperar para ela sem a menor 

p a e sem ofensa da Honra, Dignidade, e interesses legítimos do Império. 
9Uesa~r esta ocasião lembro a V. Sa. de que era costume nas Legações Portu
Pus va ;~ Londres remeter regularmente pelos Paquetes para esta Corte o 
terá ta CinJ~o de que aqui tanto se necessita constantemente. V. Sa. o reme
do ern ~bem ?'ora em diante, podendo vir tanto em crusta como acondiciona-

C a~qu1nhos e balões. 
que a~n.tJnuo e remeter a V. Sa. Cópias da Correspondência mais notável 
debaix Ui tem lugar com Mr. Chamberlain, Cônsul Geral da Inglaterra, e 
receb 

0 
da letra f achará V. Sa. o extrato de um Ofício que de Londres 

sua C~u 0 mesmo Cônsul Geral, cuja data poderá V. Sa. combinar com a da 
1ernent~respo~dência nessa Corte com Mr. Canning, e conhecerá conseguin
sas vão a

1
1ust1ça das observações que lhe fiz no meu Despcho N9JQ. lnclu

de Ne ~~umas cartas de Lord Cochrane, e um Ofício para o Encarregado 
~revidag~Cios em Paris, que espero V. Sa. fará chagar a seus destinos com 
r1ais nà e. Tenho o prazer de anunciar a V. Sa. que Suas Majestades lmpe
Senhoraol s~frem novidade na sua importante saúde, e que a Sereníssima 
Guarde n anta recém-nascida promete o melhor estado de saúde.- Deus 
José Bon~ Y·. Sa.- Palácio do Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1823-
~D ac•o de Andrada e Silva- Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes.(*) 

I, vi 1 T 
. ' .1, P. 24.5 
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JOS~ BONIFÁCIO A BRANT 

Rio- 8 de abril de 1823 

levei à Augusta presença de S. M. o Imperador os Ofícios de V. So. 
ultimamente recebidos até a data de 16 de janeiro próximo passado, a qu,e 0 

Mesmo Senhor prestou a atenção que o seu variado e interessante conteudo 
merecia, e me Ordenou houvesse de responder a V. Sa. J9 Que S. M. I. ficO 
inteirado do zelo e Patriotismo com que V. Sa. tem procurado preenche~ 0 ~ 
importantes comissões que lhe foram confiadas; mas que sendo o prinCIP0 

motivo da sua nomeação de Encarregado de Negócios, o descobrir os sen: 
timentos do Gabinete Britânico a respeito do Império do Brasil; e conhJ 
cendo-se pelos Ofícios de V. Sa. quais eles sejam, tanto a respeito do 
Independência do Brasil, e do Imperador, como da reciprocidade _e 
Diplomáticos em uma e outra Corte, objetos que as diligências de V. Sa. noO 
puderam conseguir; Resolve S. M. I. que V. Sa. se retire com efeito dessa 
Corte, como já solicitara, até mesmo por não ser mais decorosa aí a sua 
permanência, uma vez que já infrutuosamente ostentou caráter público anl~ 
c Ministério Britânico, que segundo parece só tem tido em vista perceber 0 

suas intenções e senhorear-se do espírito e latitude de suas Instruções. 

29 Que antes porém de se retirar procure V. Sa. uma audiência de M:: 
Canning, a quem comunicará magoado esta Resolução de S. M. 1., ce e 
tificando todavia que ela em nada vai alterar as relações de boa amizadt r· 
harmonia, que subsiste entre as duas Nações, relações que S. M. I. se es 0 

0 
çou em promover ainda mais; mas que não encontrando reciprocidade ~e 
Enviatura, não sendo reconhecida a legítima e solene Independência deShO 
Império; e não tendo nisso o Imperador interesse tão real, nem um empen ue 
tão decidido, que o sujeite a alguma quebra naquela alta Dignid~de qao 
será felizmente mantida pelo seu brioso Povo, e sobretudo pela cont1nuaÇ ao 
das Suas Heróicas Virtudes não deseja ter um Ministro em Londres que n ue 
possa apresentar-se como tal. Exporá que S.M.I. Fez da Sua Parte .0 qtiO 
devia a Si, à Nação, e às antigas relações que ligam a Sua Augusta D 1 na~ra 
por Séculos à Grã-Bretanha, em nomear logo pessoa da Sua Confian~a P ual 
Órgão imediato dos Seus Sentimentos em Londres, e que portanto se.1.~ ~ias 
for o resultado não pode responder em tempo algum pelas conseque~·do, 
que naturalmente se seguirem. Cuidará V.Sa. em descobrir, para tirar par 

1 ste 
a comoção que esta declaração fizer no espírito de Mr. Canning; e se e urfl 
Ministro lhe pedir o seu conteúdo por escrito, V.Sa. fará apenas 
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~ern_orandum confidencial; devendo ter muito em lembrança que em nego
Cia.çoes diplomáticas, principalmente de seguimento incerto, se deve evitar o 
rna 1.s possível correspondências por escrito, e assinadas, quando não houver 
reciprocidade. 

ern 3<:> Não é portanto necessário que V. Sa. quando sair de Londres, deixe 
Púb~·eu lu~ar pessoa alguma; pois que não sendo reconhecido o seu caráter 
c· ICO nao pode por issso ser delegado. E para que fique suprida a deficiên-

10 aparente das relações entre os dois Governos, dirá V. Sa. a Mr. Canning 

~u~ as nossas mútuas relações ficam in Statu quo, isto é, se reputará não 

0 
Xlstente a representação que V. Sa. assumira em Londres; e que caso queira 

1 rne~rno Ministro comunicar dora em diante alguma cousa ao Governo 
Brn~:n.al o poderá fazer como dantes pelo intermédio do seu Cônsul é1 

anlco em o Rio de Janeiro, sendo objetos da competência do caráter 
Foolnsul?r, ou por qualquer outra pessoa autorizada, com o que S. M. I. muito 

gora. 

urn 49 ~· .sa. fará a Hypolito José Pereira da Costa Furtado de Mendonça 
qu relatono confidencial do estado progressivo da sua comissão, por ser útil 
aí r. este benemérito Brasileiro, com quem V. Sa. já tem confidenciado, e que 
Pa ~~a, sem caráter algum, possa ter os necessários dados para informar-me 

0 
r lcularmente d'alguma ocorrência extraorinária que tiver conexão com 
que se tem passado. 

tua 5<:> A ~espeito das Fragatas, cu1a compra ~- M. I. Ordenou que V. Sa. efe-
sse, fo1 com o maior desgosto que o Mesmo Senhor no momento em que 

~s ,esperava, recebeu a notícia de que havia abortado este negócio, princi
d a rnente ocorrendo que se achava reservado em cofre a importância delas, 
h e. maneira que as letras que contra o Tesouro Nacional se sacassem seriam 
c 

0
1e Pagas. Foi igualmente muito sensível que V. Sa. remetesse os marinheiros 

lno~ ajustes de soldadas superiores às que os mesmos ven_cem na Marinha 
p ~ esa; e de mais a mais com principiar logo os seus venc1mentos antes de 
n~ncipiarem a servir. Todavia S. M. 1., para crédito do Governo, em cujo 
qu~e V. Sa. tem obrado não põe em d~vida em ma~dar-lh?s ?bon~r tu?o 
esti nto V. Sa. tem estipulado. Prescind.md~ desta. c1rcunstanc1a f~1 mu1to 
Ir' rnada e oportuna a vinda destes mannhe1ros, po1s com eles se ajudou a 1PUtar · - V S d dos a nossa Esquadra; e a pront1dao com que . a. proce eu n.a remessa 
d rnesrnos mereceu toda a Aprovação e louvor de S. M. I. que ass1m o Man
d~ expressar a V. Sa. para sua satisfação. Já não foi assim agradável a vinda 
lhes~ Oficiais que V. Sa. também r,emeteu, e a_iustou, ~ois ?S lnstru~õ.e~ que 
Ma . ervem de regulamento, e Of1cios postenores, so ex1gem OfiCiais de 
lar ~nh? no caso de virem as Fragatas, para se evitar o inconveniente de avul
nou c~urnero de.Oficiais sem vasos onde embarcarem. Contudo S,. _M. I. Orde
nient rn a Sua Costumada Grandeza que eles fossem todos adm1t1dos conve
<:orn ef~nte, e com grande vantagem no Serviço da Marinha do Império, e 
Porto~ elto grande parte já saiu na última Expedição Naval que largou deste 
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Podendo acontecer que ainda possam ser precisas a V. So. cópias do 
correspondência que aqui tem tido lugar com o Cônsul Geral Chamberlain 
inclusas as faço remeter a V. Sa. em continuação das que pelos últimos 
Paquetes se lhe tem dirigido. Aproveito esta ocasião para comunicar-lhe que 
S. M. I. Ordena que V. Sa. escreva por via mui segura e pronta a Alexandre 
Moi Gregor, Coronel reformado, residente em Lisboa, e lhe signifique no Seu 
Imperial Nome, que S. M. viu a carta que o mesmo Coronel lhe dirigira, e quA 
agradecendo os seus sentimentos, e conhecendo perfeitamente o seu honra
do caráter, há por bem anuir ao seu peditório para vir a esta Corte. Queira 
V. Sa. igualmente participar a José Anselmo Corrêa em deferimento a urn 
requerimento que o mesmo fez à S. M. 1.: que não existindo no Brasil não 
(tem) direito a cobrar a pensão, mas sendo lá empregado sim, por que então 
lhe servirá de ordenado em quanto servir.- Deus guarde a V. Sa.- Palá-
-~ do Rio de Janeiro, 8 de abril de 1823.- José Bonifácio de Andrada e 
Silva- Sr. Felisberto Brant Pontes. 
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JOS! BONIFACIO A HYPOLITO 

Rio- 8 de abril de 1823 

u Hei recebido os Ofícios que V. M. me teil, dirigido 9e.sd~#N~··J ,.até 8 
~ e Pela sua importância, e zelo com que são concebidos, levet logo ao 

ugusto Conhecimento de S. M. O Imperador que deles ficou int~t.odo, 
lo Havendo os Ofícios do Encarregado de Negócios de S. tv-1: I. em 
n/~res desenganado ao Mesmo Senhor que os principais objetos daquela 
·.d~ssao não tiveram nem prometem'Õ"desejado êxito; e não sendo da Dignida
do' ~ be.~ entendido interesse do Império que continue o mesmo Encarrega
I em dd,gências inúteis, e em uma situação menos decorosa; Resolveu S. M. 
c;esta mesma data Conceder ao mesmo Encarregado licença para vir a 
G rte, com recomendação positiya de deixar as nossas relações com esse 
M overno no mesmo pé, e seguimento que dantes tinham. O que participo a V. 
S. ·~ora sua inteligência, significand?-lhe todavia que é muito do agrado de 

0 b .1. que V. M. por sua parte cont1nue nos particulares esforços que puder 
sua e~ da nossa Causa, prosseguindo igualmente sem alteração alguma na 
tud direta correspondência com esta Secretaria de Estado, comunicando 
Pot~ q_uanto for conveniente saber; o que S. M. I. Espera do seu provado 
rernnotlsmo. E para as comunicações secretíssimas que tiver de fazer se lhe 
Jon:/e a inclusa cifra.- Deus guarde a V.M. m9. an9. -Palácio do Rio de 
P01it~}8 ,de abril de 1823. -José Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Hy-

ose Pereira da Costa Furtado de Mendonça. {*) 

-;:-...___ 

'"'ADI-
, '· I, T. 1, p. 28. 
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JOSt BONIF~CIO A HYPPOLITO 

Rio- 14 de maio de 1823 

Partindo agora pelo Paquete Sandwich algumas 29s Vias de Despachos 
para o Marechal Felisberto Caldeira Brant Pontes, e podendo acontecer qli~ 
o mesmo já se não ache em Inglaterra, visto ter requerido licença para volta 
a este Império, a qual lhe foi concedida; julgo conveniente pôr a V. M. preve· 
nido desta remessa, a fim de fazer recolher com segurança os sobreditos Des· 
pachos do Correio, caso o mesmo Marechal aí não se ache, nem pessoa por 
ele autorizada, reservando os que são destinados para o dito Marech_al, ~ 
fazendo seguir seus destinos os que levam subscrito para Manoel RodrrgliJ 
Gameiro Pessoa, em Paris.- Deus Guarde a V. M.- Palácio do Rio e 
Janeiro. 14 de maio de 1823- José Bonifácio de Andrada e Silva-sr. 
Hypolito José Pereira da Costa Furtado de Mendonça. (*) 

1*1 A DI, v. I, T.l, p. 28. 
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• 

CORRESPONDENCIA 

COM OS 

REPRESENTANTES BRASILEIROS 

NA 

FRANÇA 

GAMEIRO 

E 

SOUZA DIAS 





D. PEDRO A LUIZ XVIII 

Rio, 6 de agosto de 1822 

1 
, Sire- Appelé si jeune ancore à fixer les destinées d'un grand peuple, 

e a maintenir dons le Brésil l'autorité du Roi Mon Pere, qu'un club desor
pibnisa~teur opprime, en cherchant à établir de nouvelles chaines ou nom du 

eral1sme1 Je réclame les conseils et l'amitié du Nestor des Souverains, qui, 
~endant vingt cinq années de malheurs a su conservar l'amour de tous ses su
~~~s, 9! méditer leur bonheur qu'il aass~ré em leur octroyant de justes et sages 
t
1 ~rtes. Si V. M. m'en honore Je serai plus sur d'atteindre mon but, et jaurais 
ou1ours celui de maintenir et d'augmenter les rélations amicales du Brésil 
~ve~ la France. V. M. verra par Mon Manifeste aux Puissances, que le seul 
f ent~ment d'une juste defense a necessité l'attitude milita ire du Brésil centre la 
Octlon Portugaise. Pour prevenir l'effysion du sang, il n'est aucun moyen de 

conciliation auquel Je me sois prêté; neánmoins les vociférations et les me
sn~ces n'en ont été que plus véhémentes à lisbonne: on s'y aveugle sur leurs 
dUits Par l'orgueil, qui y fait meconnâitre les forces et les ressources immenses 
v u Brésil, que rien ne pourra désunir du Gouvernement Monarchique, qu'il 
s~·ut et que Je saurai maintenir, le conservant ou Roi Mon Pere, que les Bré
~ lens aiment et respectent toujours. La Méditiation des Puissances amies, 
d our Prevenir la guerra civile entre le Portugal et I e Brésil, serait de l'intérêt 
P~ teus, et entrerait dons le systeme de la Sainte Alliance; et Játtacherais le 
s us Qrand prix à celle de V. M. - Prince Portugais, I'Union des deux peuples 
pur des bases honorables et justes est l'objet de mes sollicitudes; Defenseur 

l erpétuel des droits et de l'lndependence du Brésil, mes devoirs me sont ra , 
d' Ces. Je charge le comte de Gestas de remettre cette Lettre a V. M.; 11 avait 
e~s ~ongtemps sa confiance; c'est un droit à la Mienne. Ma démarche franche 
e directe, Sire, sera, J'espere, une preuve non équivoque de mes sentimens 
p n~ers V. M.- Je suis- Sire- Ami et admirateur sincera de V. M.- O. 
e ro d' Alcantara- Rio de Janeiro, 6 Aout 1822. 

A margem: - Pelo Real Punho. 
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DECRETO DE NOMEAÇAO DE GAMEIRO 

Rio, 12 de agosto de 1 822 

Sendo indispensável nas atuais circunstâncias políticas nomear pessoa 
que em Meu Real Nome haja de tratar diretamente junto do Governo de 
S.M. Cristianíssima os negócios que ocorrerem relativamente a ambos 05 

Países: e tendo consideração ao patriotismo e inteligência de Manoel Ro· 
drigues Gameiro Pessoa, Oficial de uma das Secretarias de Estado, e que 
tem servido de Secretário da legação Portuguesa em Paris: Hei por bem no· 
meá-lo para exercer o lugar de meu Encarregado de Negócios naquela Cor· 
te, com o ordenado anual de dois contos e quatrocentos mil réis, que cof'll· 
pete a este lugar. José Bonifácio de Andrada e Silva, do meu Conselho de 
Estado, do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino e dos Negócios Estrangeiros, assim o tenh,a 
entendido, e faça expedir em conseqüência os Despachos necessários. Pala· 
cio do Rio de Janeiro, doze de agosto de mil oitocentos e vinte e dois. 

Com a Rubrica de S.A.R. O Príncipe Regente. *) 
José B.:.nifácio de Andrada e Silva ( 

1*1 ADI, V. 111, p. 6 
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JOSe BONIFÁCIO A GAMEIRO 

Rio, 12 de agosto de 1822 

Tendo S.A.R. O Príncipe Regente do Brasil nomeado V. M. seu En
carregado de Negócios junto de Sua Majestade Cristianíssima, por esperar 
que _Y.M. em tão melindrosas circunstâncias desempenhará esta importante 
comissão com todo o zelo, fidelidade e circunspecção; lhe são con
seguintemente por esta ocasião remetidas a sua Carta de Crença, Instruções 
~ cópias tanto da referida Credencial, como do Decreto da sua Nomeação: 
s evendo V.M. designar as vias por onde lhe seja mais conveniente receber o 
meu Ordenado de dois contos e quatrocentos mil réis- Deus Guarde a V.M. 
/· as. - Palácio do Rio de Janeiro, doze de agosto de mil oitocentos e 
Gnte e dois- José Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Manoel Rodrigues 

ameiro Pessoa. (*) 

~ I, V.111. p. 6 
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CARTA DE CRENÇA DE GAMEIRO 

Rio, 12 de agosto de 1 822 

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de Portugal, Brésil et Algarve 5 ~ 
trouvant à lisbonne opprimé par un parti desorganisateur, qui cherche à ltJI 
arracher toute I'Autorité, a recoloniser le Royaume du Brésil, et à plongeer lo 
Monarchie dons la plus affreuse anarchie, ou nom du liberalisme: Le Prince 
Regent du Brésil, Son Auguste Fils, appelé par la Providence, dons son heiJ· 
reuse position, à sauver la Monarchie, et à paralyser les factions: en con· 
sidérant que le Roi, Son Auguste Pere, Captif à Lisbonne, et gardé à vue por 
des demagogues, est obligé de s'ingner tous les actes qu'on Lui présent~; 
même les plus contraíres à Ses sentiments et à Sa legitime Autorité: 11 se fa.1 

un devoir de s'adresser directement aux Souverains et Gouvernemens Legl· 
times Amis et Alliés de I'Auguste Maison de Bragance, S.A.R. par S?n 
Manifeste aux Puissances a déjà demontré les injustices des Cortes de LIS· 
bonne, qui ont nécessité la présente attitude du Brésil; et afin de montrer a~J< 
Nations que S.A.R. n'en veut pas altérer en rien les intérêts réciproques et 

0 

bonne harmonie qui ont regné jusqu'aprésent, 11 désire continuer en son 
Nom, pendant la Captivité du Roi Son Auguste Pere, les anciennes liaisons 
politiques et commerciales entre ce Royaume et les autres Pays. La France 
méritant, à tous les égards, la spéciale attention de S.A.R., 11 a pris la resol~· 
tion de nommer Mr. Manoel Rodrigues Gameiro Pessôa afin qu'il puisse re; 
sidir avec le caractere de Chargé d'Affaires pres S.M. Tres-Chretienne, e 
témoigner à Sa Dite Majesté les sentiments du Prince Régent. Mr. Gameir~ ~ 
eu le bonheur de se rendre tres agréable dons d'autres commissions dont 1 

été honoré. Je suis persuadé que Vous lui accorderez Votre bienveillance; 
S.A.R. m'Ordonne donc de Vous annoncer cette Nomination, pour que V~otJe 
en puissier faire part à S.M. Tres-Chrétienne, qui voudra bien le reconna 1tr 
en cette qualité, et ajouter entiere foi à tout ce qu'il aura l'honneur de Lui e~; 
poser ou Nom du Prince Régent, particulierement à l'égard des sentirneEn 
dont S.A.R. ne cessera jamais d'être penetré envers S.M. le Roi de France. c 
m'acquittant ainsi avec le plus grand plaisir des ordres de S.A.R. je saisis a"~t 
empressement cette occasion de Vous exprimer la haute considération oe 
dévouement avec lesquels j'ai l'honneur d'être- Monsieur le Comte- ·o 
Votre Excellence- Tres humble et tres obéissant Serviteur- José Bonifá;6. 
de Andrada e Silva- Monsieur le Comte de Montmorency, Ministre et 1z 
rretoire d'Etat des Affaires Etrangeres. Au Pa!ais de Rio de Janeiro, le 
Aout 1822. (*) 

1•1 ADI, V.lll, p. 7-8. 
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INSTRUÇOES A GAMEIRO 

Rio, 12 de agosto de 1822 

rne· Instruções para servirem de regulamento ao Sr. Manoel Rodrigues Go
C:iolr~ Pess.oa na Comissão para que é nomeado de Encarregado de Negó

s o Re1no do Brasil na Corte de Paris. 
1 

tas Partindo desta Corte do Rio de Janeiro para a de Paris o. Conde de Ges
tian;o.m uma Corta de S.A.R. o Príncipe Regente do Brasil paro S. M. Cris
c:on~sslma,. indo munido de vários incumbências secretas, vai autorizado para 
Sag erenc1ar entre ambas sobre todas as matérias que puderem ser úteis à 

roda Causa do Brasil. 
2 

reg ~esta mesma ocasião lhe são remetidas as suas credenciais de Encor
Opra 0 de Negócios junto àquele Governo, devendo porém antes de as 
tic:oesentor penetrar as vistas daquele Gabinete a respeito dos negócios polí
de S~deste Reino, e da Independência que tem proclamado seus Povos, a fim 

nao comprometer a Dignidade e Decoro de S.A.R. 
3 

neg S~rá logo um dos seus primeiros cuidados senhoreor-se de todas as 
des Oclações ou projetos da Corte de Lisboa com a de Paris, procurando 
PeçC:obrir-lhes o fio, e dando de tudo isto prontos avisos, acompanhados das 
defase documentos que melhor servirem para os ilustrarem ou autenticarem, 

Orma que se possa, quando convier, fazer deles uso intensivo. 
4 

Brar~ssim que for recebido como Encarregado de Negócios do Reino do 
n<)0 

1 
exporá com energia e clareza os motivos justos que teve o Brasil de 

AsserecC:~hecer mais a autoridade do Congresso de Lisboa, e de querer uma 
lnsist~~le1a Geral Constituinte e legislativa dentro do seu próprio território. 
ac:h 0

1 ~~ rn~i particularmente sobre o estado de coação e cativeiro em que se 
sern Re1 em Lisboa; o que só bastava para que S.A.R. e o Brasil não deves
reve 

0
.bedecer aos Decretos daquele Congresso não obstante virem eles 

stldos de Sanção d'EI Rei, a qual por ser forçada é nula por Direito. 
5 

lnsisr ' direit Ira outrossim em que S.A.R. para conservar a Realeza do Brasil e os 
dos bs d.a Augusta Casa de Bragança devia como fez, anuir aos votos gerais 

rasdeiros, que reclamavam a integridade deste País, e a sua lnde-
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pendência Política, exigindo para estes fins a permanência de S.A.R., e acla· 
mando-o logo seu Defensor Perpétuo. 

6 
Nestas circunstâncias não podendo S.A.R. apartar-se dos princípiOS 

geralmente proclamados, não só por ser este o seu próprio interesse, e o doS 
Povos que o confirmaram seu legítimo Regente, mas ainda pelo vínculo sogra· 
do do juramento que prestara, é indubitável a necessidade que tem o mesmO 
Senhor de obrar no Brasil independentemente de Portugal, e de travar rela· 
ções políticas diretamente com as Cortes estrangeiras, que comerciam corTl 
este País, com os quais de fato se passa a abrir a devida correspondência. 

7 
Portanto procurará obter desse Governo o reconhecimento da lndepen· 

dência Política deste Reino, e da absoluta Regência de S.A.R. enquanto suo 
Majestade se achar no afrontoso estado de cativeiro a que o reduziu o par· 
tido faccioso das Cortes de Lisboa. 

Para 4ue este Reconhecimento se 
8
consiga além dos princípios de Dire~~ 

Público Universal que deverá produzir, os quais sancionam um tal proce 
1 

mento fará ver com toda a desteridade que os próprios interesses do G~: 
verno francês exigem aquele reconhecimento, pois que o Brasil está re~o r 
vido a fechar os seus portos a qualquer potência da Europa que não q~rs~ 
reconhecer nele o mesmo direito que têm todos os Povos de se constiturr~o 
em Estados Independentes, quando a sua prosperidade assim o exige. Se~'~_0 
igualmente evidente que o Brasil pode realizar esta alternativa, pois 11 ~ 8 
receia as potências européias, de quem se acha apartado por milhares_ s 
léguas; e para ser próspero e grandioso não precisa que as outras naÇ0~. 
lhe tragam, por seu próprio interesse, objetos pela maior parte de luxo, te 1. 
do no seu próprio solo o mais necessário, e podendo com o seu ouro a 
cançar tudo o que necessitar para a sua defesa. 

D ' 't ' 1 
9 

- I dePen· evera capacr ar aque e governo que nao queremos uma n de 
dência absoluta do Reino de Portugal, pois pelo contrário toda a gran ao 
família portuguesa deve estar sujeita a um só Chefe que é o Sr. Rei D. jo oi 
VI, que ora se acha privado da necessária liberdade para usar da sua reo· 
autoridade. Todavia bem que estes sejam os princípios reais de S.A.R. pó· 
derá usar a este respeito da linguagem e insinuações que julgar mais pr as 
prias, à vista dos sentimentos daquele Gabinete para acelerar ~s. suís· 
negociações, podendo assegurar outrossim ao Governo de S.M. Crrstrofirtl 
sima que S.A.R. não hesitará em aceitar a mediação dessa Corte para 0 

.110 
de se efetuar uma união justa e de recíprocos interesses entre este e o .R~' 
de Portugal, com a qual se evitem os horrorosos efeitos de uma guerra crvt · 

10 rte 
Proporá e insistirá com o Governo francês para que envie a esta C~0o 

os seus agentes políticos, como uma demonstração essencialíssima de 
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~o.ntade e franqueza; e desde já fico autorizado poro requerer o retirado do 
t ?~sul João Batista Maler, que pelo suo péssimo conduto e sentimentos con
rar~~s ao sistema brasileiro tem desagradado ao Governo e perdido o suo 
~on ~onça e o do Público, devendo ficar prevenido de que o mesmo Moler, 
e nao for mudado, receberá passaportes para deixar esta Corte. 

11 
d F~rá traduzir e imprimir os periódicos e outros produções do patriotismo 

0 
e m?ror reputação, e os papéis oficiais deste Reino, poro dirigir e conciliar 

R oprnião pública do França a favor do causo do Brasil e do seu Augusto 

0 
egente. Para este fim lhe será remetido a Gazeta do Rio de Janeiro, e 
utros papéis favoráveis à nosso Causo. 

12 
G Terá todo o cuidado em indagar os sentimentos particulares daquele 
p overno, procurando diferençor o sincero acolhimento que merecem os suas 
v repostas e aberturas, do maquiavelismo político e reservo, com que muitos 

e:z:es se pretende contemporizar por meio de respostas evasivos. 
13 

tu Estenderá a mesma vigilância sobre os Diplomáticos e Enviados por Por
e 9al? essa Capital, cujos passos espreitará a fim de controminor suas tramas 
S Pro1etos, do que dará pronto e regular conto ao Governo de S.A.R. pelo 

ecretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. 
14 

Si Em aditamento ao artigo 8<? destas Instruções lembro-se-lhe mais paro os
telll ,Ponderar ao Ministério Francês, quando seja necessário que o França 
n ra muita vantagem em ser uma dos primeiros potências que reconheço o 
éoss~ Independência Político, debaixo dos condições acima apontados, pois 
p lllurto presumível que os Estados Unidos do América, e o Grã-Bretanha não 

0~~derão tão oportuno ocasião de se anteciparem, e de firmarem o sua 
':Z:ade com o Brasil, e aumentarem os seus interesses comerciais. 

15 
do E Se finalmente acontecer que se junte repentinamente em alguma parte 
infl .uropa algum Congresso, onde se trotem negócios políticos que possam 
Oli Urrou sobre Portugal ou sobre o Brasil, achando que o suo presença será 
Op necessária poderá passar-se àquele local, onde solicitará o seu ingresso, 
Poresentando as suas credenciais e pleno poder que lhe serão remetidos 

ra obrar segundo as eventualidades. 

16 
Ped·Aiém da continuação do sua pensão de um conto e duzentos mil réis que 
tod ru se lhe continuasse, e assim se lhe concede, fica autorizado paro fazer 
irn as as despesas extraordinários e indispensáveis ao desempenho do sua 
di~Ort?nte comissão, e poro isto mondará dizer por que via se porão à suo 
ec: Posrção os somas de que necessitar; no que porém se lhe recomendo toda 

Onomia, visto o estado em que nos deixaram o Tesouro Público do Brasil. 
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17 
Quanto à sua correspondência oficial a dirigirá em duplicata se assirn 

lhe parecer, uma do lugar da sua residência a Guernesey, donde saern 
regularmente navios para este porto, e outra por via dos paquetes de 
Falmouth. 

Tudo o mais confia S.A.R. da sua inteligência, fidelidade, e zelo, es· 
perando que continuará a ser como até agora amigo da honra e decoro dO 
Brasil. 

Palácio do Rio de Janeiro, doze de agosto de mil oitocentos e vinte e 
dois. 

José Bonifácio de Andrada e silvO 
N.B. - Em lugar da pensão de que trata o artigo 16, S.A.R. há por berll 

conceder-lhe o ordenado de dois contos e quatrocentos mil réis, como Encar· 
regado de Negócios, por Decreto da data de hoje. fi 

Andrada ( 

1°1 ADI, V. 111, p. 8. 12 
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JOS! BONIFACIO A GAMEIRO 

Rio, 21 de agosto de 1822 

n ~t:ndendo S.A.R. que para o pleno desempenho das funções políticas 
tí~·rnrssao em que houve por bem encarregar a V.M. lhe será vantajoso ter no
ern'0 das pessoas que o mesmo Senhor tem por ora nomeado para residirem 

P 
outras Cortes da Europa a fim de haver entre todos a precisa inteligência, orr · · 

d . rcrpo conseguintemente a V.M. que o Marechal de Campo Felisberto Cal-
d~rra Brant Pontes está nomeado Encarregado de Negócios na Corte de lon
Ex.es, onde já se acha, e que para a Alemanha parte nesta ocasião como· 

10 Pressa o Doutor Jorge Ant<? Schaeffer, sendo mensageiro de algumas car
dos ~ara S.M.I.R. e Apostólica; e bem que sem algum caráter público vai to
V Mra encarregado de várias comissões do serviço da Nação. Do que fica 
d~ ·desde já prevenido para poder quando julgar conveniente correspon
blir-se com aquelas pessoas, e cooperar com os mesmos a bem da Causa Pú
lid ca, e dar-lhes o devido crédito. Também por esta ocasião é a V.M. reme
Po 

0 0 cifra de que deve usar nos ofícios secretíssimos que houver de dirigir 
derJ esta. Secretaria de Estado. Deus guarde a V.M. m9 an9- Palácio do Rio 
~a anerro, 21 de agosto de 1822. José Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. 

noel Rodrigues Gameiro Pessoa (*) 

l•r A.D 1• Y.IJr. p. 12 
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JOS~ BONIFACIO A GAMEIRO 

Rio, 1 8 de outubro de 1 82, 

A estreiteza do tempo apenas me dá lugar para comunicar resu· 
midamente a V.Sa. o mais importante e majestoso acontecimento que acabO 
de ocorrer nesta Capital. 

Os povos sensíveis aos grandes benefícios que deviam ao SeU 
Magnânimo e Augusto Defensor Perpétuo o aclamaram legal e solenemen~e 
no glorioso dia 12 de outubro corrente, lmperador Constitucional do Brasd, 
da forma que V.Sa. verá nos impressos inclusos S.M.I. bem conheceu que urna 
vez que havia aceitado dos brasileiros o título e encargos de seu Defensor 
Perpétuo, e uma vez que havia dado a sua régia palavra de firmar e defe~· 
der a Independência e Direitos do Brasil lhe cumpria conseguintemente naO 
recusar a nova e preeminente dignidade que só lhe podia dar a força~ e 
recursos necessários para a defesa e prosperidade deste Império taO 
atraiçoadamente ameaçado pelos furores da anarquia. O que tudo partici~0 

a V.Sa. para que assim inteligenciado se considere em ampla esfera de aÇ
00 

e possa tirar todo o partido das circunstâncias presentes. Deus Guarde .0 

V.Sa.- Paláçio do Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1822- José Bonifó'10 

de Andrada e Silva - Sr. Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa (*) 

1*1 ADI, V. 111, p. 13 
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JOS! BONIFACIO A SOUZA DIAS 

Rio, 15 de lanelro de 1823 

Pa t S.M. o Imperador deferindo benignamente ao requerimento que por 
derte de V.M. subira à sua augusta presença pedindo passagem para Cónsul 
Côs e Império, houve por bem, por Decreto da data de hoje, nomeá-lo 
iac: nsul Geral do Império do Brasil no Havre de Grace e mais portos ad
da entes; o que assim participo a V.M., remetendo-lhe por cópia o Decreto 
Pot sua nomeação, e pela primeira oportunidade irá a sua competente Carta 
ltJ ente. S.M.I. confia no seu patriotismo e zelo e bom desempenho deste 
p~ar, demitindo-se desde logo de todas as suas antigas funções de Cónsul 
SlJ~t~gu~s .• O mesmo augusto Senhor também manda participar a V.M., para 
de Nntel1gencia e regulamento, que houve por bem nomear seu Encarregado 
V.tv\ egócios na Corte de Paris a Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa, a quem 
Rio ·se dirigirá nos objetos competentes. Deus Guarde a V.M.- Palácio do 
Silv de Janeiro, 15 de janeiro de 1823- José Bonifácio de Andrada e 

a- Sr. Antonio de Souza Dias. (*) 

1•1 
~DI V 

' .lll, P. 13 
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DECRETO DE NOMEAÇAO DE SOUZA DIAS 

Rio, 1 5 de ianeiro de 1 823 

Sendo conveniente ao progresso das relações comerciais entre o Brasil 
e a França que Eu haja de nomear um Cônsul privativo deste lmpéri~ n~ 
Ponto de Havre de Grace, por não deverem mais ser extensivas ao Brasil a. 
funções do Cônsul que ali existe, com nomeação de El Rei meu Augusto pa6 
do tempo em que o Brasil formava com os Reinos de Portugal e Algarve ~rn 5

0 
Corpo Político; e atendendo a que por parte de Antonio de Souza D1asdO 
próprio que se acha provido por El Rei meu Augusto Pai no Consula 
português do referido porto, me foi requerida passagem para Cônsul desl~ 
Império, sua Pátria; e por bem em atenção às boas qualidades que cano 
correm na sua pessoa, nomeá-lo para Cônsul Geral do Império do Brasil, n e 
Havre de Grace, e mais portos adjacentes do Oceano, com o ordenado 5 
vencimentos competentes, e com faculdade de nomear Vice-Cônsules no_ 
portos do seu Consulado. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Cons~rTI 
lho de Estado, Ministro e Secretário do Império e Estrangeiros o tenha a~ 51. 0 
entendido, e expeça em conseq~ência os despachos necessários- Pala~o 
do Rio de Janeiro, quinze de janeiro de mil oitocentos e vinte e três; segun .....
da Independência e do Império- Com a Rubrica de S.M. O Imperador 
José Bonifácio de Andrada e Silva (*) 

1*1 ADI, V.lll, p. 14 
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JOS~ BONIFACIO A GAMEIRO 

Rio- 9 de fevereiro de 1823 

r Tenho presentes os seus ofícios N9s. 3 e 4 a que por ora não posso 
esponder, tanto por não possuir a chave da cifra, de que V.M. neles usa, o 
~~te grava não ter ainda recebido a que lhe foi remetida desta Secretaria de 
rn a o, como por não ter ainda chegado às minhas mãos os primeiros nú
nheros da sua correspondência, a que estes se referem. Entretanto, como te
S a eu por esta mesma ocasião escrito ao Encarregado de Negócios de 
f -M.I. em Londres um ofício cuja matéria é inteiramente conexa com o que 
taz o objeto da Missão Brasiliense em Paris, e podendo por ventura acon
ecer que este ofício resolva algumas dificuldades que V.M. poderia ter me 
~~unicado em seus números anteriores, tomo a deliberação de remeter-lhe 

0
nc sa uma cópia do referido ofício para seu regulamento só tendo de 
c crescentar-lhe que S.M.I. deixa à discrição e zelo que a V.M. tanto 
i~racterizam, o emprego dos melhores meios para o desempenho da sua 
e ~or~ante Comissão, na inteligência de que nem todos podem ser previstos 
p 

1 
;s_,gnados da Corte, nas circunstâncias atuais. Deus guarde a V.M.-

A.a dCio do Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1823- José Bonifácio de 
n roda e Silva- Sr. Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa (*) 

r•, 
"-Di, v. 111, p. 14-5 
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JOSe BONIFÁCIO A GAMEIRO 

Rio - 8 de abril de 1 823 
I 

levei à Augusta Presença de S.M. O Imperador os ofícios que V.M· 
ultimamente dirigira até a data de 16 de janeiro último passado; e o Mesm0 

Senhor me encarrega de manifestar a V.M. que muita satisfação lhe tem cau· 
sado o zelo, inteligência e atividade com que V.M. se tem distinguido no 
desempenho da importante comissão que se lhe confiara. Em resposta aos 
mesmos ofícios, ordena S.M.I. que V.M. tenha ainda nova conferência corn ° 
Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, na qual instará fortemente 
pelo reconhecimento, usando para isso de todas as razões que já lhe foraf'll 
insinuadas; e se por acaso não for atendido deverá nessa mesma con· 
ferência, para salvar a dignidade do Soberano e da Nação, demitir-se de 
todas as funções políticas, circunscrevendo tão somente as que foref'll 
meramente comerciais, ou absolutamente indispensáveis na presença de 
alguma ocorrência extraordinária. Fará porém sentir ao mesmo Ministro, que 
isso em nada diminui a benevolência de S.M.I. para tudo quanto possa con· 
correr para o futuro a estreitar cada vez mais os laços que unem ambas as 
Nações; tanto assim que logo que o Governo francês nomear pessoa cof'll 
caráter diplomático para vir residir nesta Corte V.M. assumirá também logo 0 

mesmo caráter. Partindo nesta ocasião para Viena o gentil-homem dO 
Câmara de S.M.I. Antonio Telles da Silva, S.M.I. há por muito recomendadO 
que o atenda em tudo, e procure conferenciar com o mesmo a bem dos 
Negócios deste Império. S.M. fica inteirado do que V.M. pondera sobre .0 

maneira de ser embolsado dos seus ordenados, e manda expedir a esté ef~l· 
to as competentes ordens, bem como para abonar a V.M. uma gratificaçao 
extraordinária pelas despesas que tem feito. Sobre a cifra, que V.M. presume 
ter sido vista, deixando de usar dela, pode continuar com a mesma em que es· 
creveu o seu n9 4. Inclusa achará V.M. para sua inteligência a correspon· 
dência que aqui tem tido lugar com o Cônsul Geral da França.- Deus Gua!· 
de a V.M.- Palácio do Rio de Janeiro, 8 de abril de 1823- José BonifáC10 

de Andrada e Silva - Sr. Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa. (*) 

1*1 A DI, v. 111. p. 15 
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CORRESPONDENCIA 

COMO 

REPRESENTANTE BRASILEIRO 

NA 

AUSTRIA 

TELLES DA SILVA 





D. PEDRO A FRANCISCO I, D' AUSTRIA 

Rio - 8 de fevereiro de 1 822 

y Sire- Mon tres cher Beou P~re. - Les noeuds tres étroits, qui me lient o 
s ~tre Mojesté lmpériole, me sont tellement opréciobles et glorieux, que Je 

0
u1s ou desespoir, en considerant qu'ils sont assujettis à la fragilité attachée 

L u.x choses humaines. V. M.l. Connoitro donc l'etendue de mon ottliction en 
UI apprennant la mort du Prince da Beira mon tres cher Fils, arrivée le 4 cou

r~nt à neuf et demie heures du motin. Ce Jeune Prince, qui des sa Nassiance, 
n a_fait que longuir en proie à des affections [lerveuses, qui ~ênaient son re
Juller developpement orgonique, n'a pu resister à la fatigue d un voyoge, que 
dr; crus indispensable à la surêté de ma Faniille Royale, le 12 Janvier, lors 

une émeute militaire, qui est déjà appaisée. A' son retour, son mal empiro, 
~t aprés quelques jours de souffronces, il a plu ou Tout Puissont de l'oppeller 
s une meileure vie. Lo douleur que nous avens ressentia, ma tres chere Epou
sl! Auguste Filie de V.M.I. et moi n'o êté que trop portogée por le Peuple Bré
t 1 len,. ce peuple fi dele et affectionné, qui, por ses temoignoges d'amour, 
Ocha1t de foire une diversion à nos regrets. - Mais, Sire, pour souloger, 
~utant que possible, les douloureux sentimens dont Je crois déjà penetré le 

Oeur Paternal de V.M.I. qu'il me soit permis de Lui roppeller que cet eve_né
rnent, tout molheureux qu'il est, n'est pos tout-à-foit sons consolotion. En effet, 
e.n benissant les décrets de lo Providence, Je Considere qu'une plus longue D; . ne serit pour l'infirme Prince da Beiro qu'une série de souffronces. 

adleurs, quond Je vois mo tres chere Epouse prête à me donner un nouveau 
~age de nôtre mutuelle tendresse, J'en considere l'heureox Fruit, comme un 
t edommagement que le Ciel nous envoie de lo porte octuelle.- En at
b~ndant l'occosion de m'ocquitfer envers V. M. I. d'outres devoirs plus ogréo-

es, Je n'oi rien de plus pressé que d'ossurer V.M.I. de l'invorioble et res
P.ectueux ottochement ovec le quel J'oi l'honneur d'être.- De V.M.I.- Mon
f17Ur Mon tres Cher Beou Pere.- Le tres affectioné Beou Fils. Pierre. Au Po-
01S de Boa Vista ce 8 Fevrier 1822. 

·-593-



D. PEDRO A IMPERATRIZ D'AUSTRIA 

Rio- 8 de Fevereiro de 1822 

Madame. - Je suis intimement persuadé de l'intéret que Votre Majest~ 
lmpériale veut bien prendre à tout ce qui regarde I'Auguste Famille, a 
laquelle j'ai le bonheur d'appartenir par des liens de Parenté les plus serrés. 

C'est pour quoi Je m'acquitte envers V.M. lmperiole du triste, mais indis
pensable devoir, de Lui annoncer que le Prince da Beiro, mon tres Cher Fils, 
vient de nous être enlevé par une mort prématurée, malgré tous les efforts de 
la médicine, et des soins les plus assidus. Une afféction spasmodique, dont le 
Jeune Prince était atteint des les premiers jours de sa naissance, mais qui 
semblait puvoir être surmontée par le tems, éluda nos espérances, et 
rédoublant inopinément d'energ_ie, par suite d'um long voyage, vient de le 
mettre.au tombeau le 4 courant. a neuf et demie heures du matin. 

La sensibilité de V.M.I. saura bien aprécier la valeur de cette perte, et J~ 
souffre doublement en ce que Je suis forcé de faire parvenir a V.M.I. d'aussl 
affligeantes nouvelles; mais dons l'amertume de ma douleur je ne perds pas 
les souvenirs de devoirs que J'ai à remplir vis-à-vis V.M.I. 

En formont des voeux pour la prosperité de V.M.I. Je reste avec les sen· 
timens de la plus haute considération, et dévouement respectuex. 

Madame - De V.M.I.- Au Pelais de Boa Vista ce 8 Fevrier 1822-
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CREDENCIAL DE TELLES DA SILVA 

Rio- 5 de abril de 1823 

d Sereníssimo e Potentíssimo Senhor Imperador. - Meu muito caro e Ama
. 0 Sogro e Bom Irmão e Primo. - O desejo que tenho de não deixar algum 
~nt~rvalo nas relações que com tanta glória e satisfação Minha Me tem muito 
hldo a V.M.I., e o meu particular desvelo em mostrar a V.M.I. o sumo empef 
1
? com que procuro cultivar e cada vez mais estreitar os laços que 

e 1Zmente nos ligam, fazem com que Eu me não demore em Nomear, como 
~oA efeito Nomeio, para residir junto de V.M.I. como Enviado Extraordinário 
d nt.ônio T elles da Silva, Comendador da Ordem de Cristo e gentil-homem 
a a M1nha Imperial Câmara. Bem persuadido fico de que ele se esmerará por 

gradar e merecer a Consideração de V.M.I. e em promover, como muito lhe 
recomendo a boa harmonia que tanto convém às relações e interesses dos 
~ossos respectivos Estados. Rogo pois a V.M.I. Queira dar inteiro Crédito a 
Udo quanto em meu nome lhe expuser este meu Ministro por ser pessoa que 

g.oza da minha Confiança e conhecer os meus sentimentos, e a quem espe
Ci~lmente recomendo haja de representar a V.M.I. quão ansiosamente De
~·e}o ter ocasião de comprazer a V.M.I. em tudo que for da sua maior sa
IS ação e agrado e em mútua vantagem das nossas duas Monarquias. -

1 ~uorde a V.M.I. como Desejo.- Palácio do Rio de Janeiro, 5 de abril de 
A 23.- Bom Irmão, Primo, e Genro de V.M.I.- Pedro- José Bonifácio de 

ndrada e Silva. (*I 

1'1 A DI, v. IV. p. 9 
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JOS~ BONIFACIO A METTERNICH 

Rio - 5 de Abril de 1 823 

Monseigneur!- Sa Majesté l'Empereur du Brésil et Son Defenseur Perpé
tuel, desirant resserrer de plus em plus les liens qui subsistent entre Sa Ma· 
jesté lmpériale et Son Auguste Beau-Pere l'Empereur d' Allemagne, et ne 
voulant pas qu'il manque plus long temps aupres de Sa Majesté lmpériale,_ 
Royale, et Apostolique um Représentant pour y être !'interprete de ses sen· 
timents les plus purs envers um si Auguste Souverain, a résolu nommer 
Monsieur Antonio Telles da Silva, Commandeur de I'Ordre du Christ, 
Gentilhome de la Chambre lmperiole et que a l'honneur de jouir de l'intime 
confiance de Son Auguste Maitre, afim qu'il aille résider avec le caractere 
d'Envoyé Extraordina1re, jusqu'à ce qu'on aie convenu du caractere des 
Ministres qui doivent être réciproquement envoyés. S.M. lmpériale m'ordonne 
donc, que j'aie l'honneur de vous annoncer, Monseigneur, cette nomination 
pour que Votre Altesse em puisse faire à S. M. lmperiale, Royale, et Aposto· 
lique, en voulant bien lui donner votre protection, et ajouter entiere foi à tout 
ce qu'il aura l'honneur d'exposer ou nom de Son Auguste Maitre, et parti· 
cuiierement à l'égard des sentimens dont S.M. lmpériale ne cessera jamais 
d'être pénétrée. En m'aquittant ainsi, avec le plus grand plaisir, des Ordres de 
S.M. lmpériale, je saisis avec empressement cette même occasion pour prier 
V.A. d'agréer les assurances de la plus haute considération, et entier dé· 
vouement avec les quels j'ai l'honneur d'être, Monseigneur,- De Votre AI· 
tesse- le tres humble et tres obeissant Serviteur- José Bonifácio de An· 
drada e Silva - Son Altesse Monseigneur le Prince de Metternich, Ministre 
d'Etat, des Conférences, et des Affaires Etrangeres de Sa Majesté lmpériale, 
Royale, et Apostolique. Au Palais de Rio de Janeiro ce 5 Avril 1823. 
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INSTRUÇOES A TELLES DA SILVA 

Rio- 5 de Abril de 1823 

n Instruções para servirem de regulamento ao Sr. Antonio Telles da Silva 
t a/omissao para que é nomeado ae Enviado Extraordinário de Sua Majes-

t~1.e o Imperador do Brasil, junto a Sua Majestade Imperial, Real e Apos
o iCa. 

. Convindo que haja todo o segredo e reserva na sua saída desta Corte, a 
~m de segurar o bom êxito da sua Missão, deverá partir incógnito a Londres, 

Onde procederá a Roão, a entender-se com Manoel Rodrigues Gameiro 
~essoa, Encarregado de Negócios de Sua Majestade Imperial na Corte de 
rança. Desenvolverá caráter público, somente quando lhe parecer 

~Portuno, antes evitará tudo que o possa comprometer, aproveitando porém 
udo que os obrigue e os comprometa. Em caso algum ira a Paris. logo que 

chegar a Viena d'Austria se apresentará como um Nobre que viaja. Cuidará 
em conhecer os diversos interesses e paixões das pessoas que figuram na 
Jorte, e tirar desse conhecimento todo o partido possível, aproveitando-se 

os parentes que lá tem. Assim que chegar, apresentar-se-á também ao Minis
!r,o e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros para cumprimentá-lo, 
lo .e~ sua pessoa, já em o Augusto Nome de Suas Majestades Imperiais. -
~~igirá audiência particular de Suas Majestades O Imperador e Imperatriz 

Austria, e sendo-lhe concedida farei um relatório discreto e prudente does
tado do Brasil, da segurança de que goza a Família Imperial do Brasil, da 
esperança, ou antes certeza de que a sua dignidade será respeitada, e 
mesmo aumentada pela Assembléia Constituinte Brasiliense. Fará o paralelo 
e~tre as Assembléias Brasiliense e Portuauesa. sua diferente oriQem, seus, 
diver~os princípios, e pretensões. Depois da audiência do Imperador seguira 
0 rerimonial da Corte, buscándo todas as pessoas a quem seja estilo visitar, 
e azendo introduzir-se por seus parentes nos melhores círculos. 

Em conferências cuidará em nunca obrigar-se definitivamente, se não 
co.m a maior discrição, e sempre cingindo-se ao que lhe vai marcado, 
evitando notas por escrito, enquanto não apresentar as suas credenciais. 
E F~~á sentir a import,ância do Brasil, :da sua independê~cia às. Potências 
uropeias, e mormente a Austria, em razao das suas po~sessoes Italianas, que 

fcodem abrir com o Brasil um comércio vantajoso; não esquecendo-se de 
dazer ver a Política do Gabinete Britânico, que parece querer tirar partido 

as dissenções do Brasil e Portugal, a quem considera como um seu pupilo. 
Mostrará que tudo se pode e deve esperar da Assembléia Constituinte 

Brasiliense, que nela os amigos da ordem compõe a parte principal, e que da 
sua parte estão as luzes, talentos, riquezas, e influência sobre o Povo. Que a 
doutrina da Soberania Nacional, bem que se não possa atacar de frente, 
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ficará em silêncio, quanto for possível, como mera questão doutrinai e 
ociosa. Que se estabeleceram duas Câmaras na legislatura. Que o Impera
dor terá o veto absoluto, ou coisa que o valha. Que o Conselho privado será 
de sua Nomeação e amovível. Enfim que o Imperador terá todas as atri
buições, que exija o bom desempenho das suas funções como Chefe de 
Execução, e a sua dignidade, como regulador da máquina política. Dará a 
entender a possibilidade de um casamento da Princesa Herdeira com um Ar
quiduque, no caso de não haver varão na Família Imperial. 

Outro sim desenvolverá o projeto de converter pouco a pouco em 
Monarquias as Repúblicas formadas das Colônias Espanholas, e o ardor com 
que o Brasil promoverá um Arquiduque a este Trono. 

Dará os motivos da Independência e separação do Brasil, e da Aclama
ção de sua Majestade Imperial, bem como as razões porque tomará o Título 
de Imperador, e Constitucional. Fará ver que não há pretensões algumas a 
alterar o cerimonial antigo com este novo Título, que só tende a segurar a 
superioridade de graduação nas novas monarquias criadas no Continente da 
América. 

Explicará, como cumpre, a conduta de sua Majestade Imperial em 26 de 
fevereiro, e no dia 30 de outubro, bem como os motivos de suas relações, 
com as Sociedades Secretas, caso entenda que convém entrar neste detalhe. 
Quanto à nova Ordem, se se souber alguma coisa, explicará em geral os 
motivos da sua criação. 

Procurará que se efetue a retirada do Barão deMareschal por meio do 
Barão de Stürmer, e fará ver que o Dr. Jorge Antonio Schoeffer, que há pou
co partira do Brasil para a Europa, não é um espia, mas sim uma pessoa que 
merece a confiança de suas Majestades Imperiais, e portanto digna de cré
ditos. 

Também pelos seus discursos e escritos cuidará em promover a emi
gração para o Brasil dos habitantes industriosos do Norte, prometendo-lhes 
todas as vantagens, e tolerância de cultos. 

Não será indiferente ao progresso da sua Missão o entender-se com o 
Barão de Stürmer, C. Wrbna, Frederico Gentz, Stadion, lazanski, e Duquesa 
de Sagan. 

Tudo o mais que for conducente ao desejado êxito da sua Missão, e que 
aqui não vai expresso, confia sua Majestade o Imperador do seu conhecido 
zelo. amor à sua Imperial pessoa. talentos e desteridade. - Palácio do Rio de 
Janeiro, 5 de Abril de 1823. - José Bonifácio de Andrada e Silva. -
- S.M.'Imperial há por bem autorizá-lo igualmente para tratar da compra de 
alguma boa Fragata que se possa achar em Veneza, pronta de tudo, afian
çando o pronto pagamento de seu justo valor; e bem assim ajustar um ou dois 
Regimentos Austríacos para o Serviço deste Império, tudo com as condições 
e nos termos que forem mais vantajosos. Paço, 5 de Abril de 1823.
Andrada. 
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ESTADOS ALEMAES 

(SCHAEFFER) 



INSTRUÇOES DE JOSS BONIFACIO A SCHAEFFER 

Rio- 21 de agosto de 1822 

Instruções particulares poro servirem de regulamento ao Sr. Jorge Anto
nio Schoeffer no missão com que porte desta Corte poro o de Viena do Aus
trio, e outros. 

J<? 
S.A.R. o Príncipe Regente do Brasil havendo por bem encarregá-lo de 

apresentar ao seu augusto sogro o Imperador do Austrio os cortas de que 
V.Mce. é portador, e de cumprimentar em seu real nome e do sereníssima 
Princesa o S.M.I. e Real, incumbe de informá-lo do suo permanência neste 
Reino do Brasil, resolução o que foro imperiosamente levado pelas 
circunstâncias políticas do Rio, e desejos de seus povos. Será por 
conseguinte este o objeto ostensivo do viagem que V.Mce. faz à Alemanha, e 
o único que deve transpirar no público. Porém não querendo S.A.R. perder 
esta oportunidade de tomar algumas providências de que estejam pendentes 
a prosperidade deste Reino e o segurança de seus habitantes, que jurou 
proteger e defender; e confiando assaz na r,robidode, zelo e inteligência ~e 
V.Mce. tem resolvido que além do objeto publico da sua missão o Viena, se1a 
V.Mce. secretamente encarregado do seguinte: 

29 
Procurará com todo o cuidado penetrar o política do Gabinete Austría

co, Prussiano e Bávaro. pondo em prático todos os meios possíveis paro 
alcançar o sua adesão à causo do Brasil. 

3<? 
Por-se-á em relação com os agentes brasileiros de Paris e Londres, 

procurando corresponder-se com eles secretamente, não se esquecendo 
igualmente a fim de entrar no conhecimento dos projetos da Santa Aliança 
de travar as mesmas relações com os diplomáticos das Cortes estrangeiras, 
até mesmo com os das menores potências, pois o experiência tem mostrado 
que muitas vezes dos agentes de uma pequena Corte se obtém esclare
cimentos e segredos de Estado, que aliás custariam a ser conhecidos. 

49 
Depois de ter saudado os vistas da Corte de Viena e dos outros prín

cipes da Alemanha, e de ter procurado interessá-los a favor do Brasil, 
passará a outro ponto essencial da suo missão que vem a ser: ajustará u~a 
colônia rural-militar que tenha pouco mais ou menos a mesma organizaçao 
dos Cossacos do Don e do Vrol; a qual se comporá de duas classes. J<? De ati
radores que debaixo do disfarce de colonos serão transportados ao Brasil, 
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~.n?e deverão servir como militares pelo espaço de seis anos. 29 De in
t r~rduo~ puramente colonos, aos quais se concederão terras para seu es
,0 elecrmento, devendo porém servirem como militares em tempo de guerra 
0 

maneira de Cossacos ou milícia armada, vencendo no tempo de serviço ~ 
mesmo soldo que tem as milícias portuguesas quando se acham em campanha. 

59 
t Quanto à 19 classe composta dos indivíduos que devem servir como mili
ares Pagos, ou soldados, pelo espaço de seis anos, logo que expirar esse 

Prazo entrarão na 29 classe, e receberão terras para cultivarem. 
69 

fu As terras que o Governo pretende conceder a ambas as classes para 
p nd?rem suas colônias são no interior de Minas na extrema do norte da 
r rovr

1
ncia para o lado da Bahia; e no Rio Caravelas nas vizinhanças do mar; 

e~u ~ndo-se estas concessões e estabelecimentos pelo mesmo pé das G onrzações inglesas em Nova Holanda e Cabo de Boa Esperança. O 
t overno isentará estes colonos do dízimo pelo espaço de oito anos, e eles 
~rnarão a seu cargo a abertura das estradas de comunicação com as provín

cras · · h vrzrn as ou portos de mar, para comodidade recíproca. 
79 

c· . O máximum de ambas as classes será de quatro mil pessoas, com os ofi
drars competentes, que em tempo de paz servirão de diretores e administra-
~res das colônias; porém haverá a precaução de não aumentar, digo, multi

~ rcar o .número destes oficiais, pois devem se considerar lugares para serem 
dreenchr,dos por oficiais brasileiros, de notória capacidade, que por serem 
s ebte Pars estão em melhores circunstâncias de dirigir os colonos, e ilustrá-los 
p~Je a topografia, costumes e legislação deste Reino. Os da primeira classe 

em ser o terço do número total. 
89 

C O uniforme dos colonos que aqui devem militar podem ser como os dos 
~s~acos do Don, havendo as alterações que este clima exige; conservando 

~d rem sempre o sabre, pistola, espingarda, e lança. Por este motivo se 
cu ver!e a V.Mce. que estes soldados devem vir já armados, e V.Mce. pro
di rara comprar o armamento na Alemanha onde estes objetos são de mó
es~o Preço, dando de tudo isto as participações competentes, e a tempo, por 

0 Secretaria de Estado. 
99 

Cada colônia ou estabelecimento terá aqui um Hatman ou Governador 
n?meado pelo Príncipe Regente, ficando em tudo sujeitos estes estabele
crmentos às Leis Civis e Militares do País. 

10 
Sendo necessário que haja em alguns portos pessoas que cuidem do 

~mbarque e transporte sucessivo destes colonos, fica V.Mce. autorizado 

0 Ora nos lugares destes embarques nomear os agentes temporários precisos, 
dequem se dará uma aiuda de custo proporcionada ao trabalho que tiverem 

Cem até duzentos mrl réis. 
11 

r Depois que tiver desempenhado a presente missão política, e a da 
emessa dos colonos mencionados, de cujo progresso, desde a sua chegada 
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à Europa, irá dando regular conta a este Governo pela Secretaria de Estado 
dos Negócios Estrangeiros, receberá novas ordens, se elas se tornarem 
necessárias, para comprar por conta do Estado apetrechos navais, e para 
assalariar marinheiros nos portos tanto de Alemanha, como de Suécia e 
Noruega, podendo todavia entrar desde já nesses arranjos e indagações; 
sem por ora celebrar ajustes e contratos definitivos, cujas condições devera 
primeiramente comunicar ao Governo para serem examinados e aprovados 
por S.A.R. 

12 
Procurará igualmente fomentar a emigração para este reino de todos os 

artistas e lavradores que quiserem estabelecer-se neste País, os quais podem 
contar com a proteção do Governo, e a fruição de todos os seus direitos; 
bastando somente que V.Mce. lhe exponha as vantagens que eles tem de go
zar, sem ser necessário ingerir o Governo nesta emigração. 

13 
Fará traduzir em alemão e imprimir todos aqueles papéis do Brasil que 

forem favoráveis à causa deste Reino, e para este fim se aproveitarão todas 
as ocasiões de se lhe remeter a Gazeta desta Corte, e outros periódicos. 

14 
Finalmente deverá em suas conversações, correspondências, e escritos 

que julgar a propósito publicar, desenganar os europeus sobre o caráter qu.e 
vulgarmente se dá naqueles remotos países à nossa revolução. Mostrará poiS 
que o Brasil sim tem proclamado a sua Independência Política, mas não quer 
separação absoluta de Portugal; e pelo contrário S.A.R. tem protestado em 
todas as ocasiões, e ultimamente no seu Manifesto às Nações, que deseja 
manter toda a Grande Família Portuguesa reunida politicamente debaixo de 
um só Chefe, que ora é o Sr. D. João VI, o qual porém se acha cativo e 
[>risioneiro em Lisboa à mercê dos facciosos das Cortes; e por estes respeitos 
S.A.R. há assumido todo o Poder e autoridade em que os povos do Brasil ~ 
têm confirmado; e V.Mce. fará ver destramente que é do interesse dos maiS 
Governos, e deve entrar no espírito da Santa Aliança o apoiar a Revolução 
do Príncipe Regente, e mandar a esta Corte os seus agentes diplomáticos e 
enviados, que serão retribuídos por outros mandados por S.A.R. 

15 
Terá V.Mce. uma pensão anual de um conto e duzentos mil réis, que Ih~ 

serão pagos pela via determinada: e quanto às outr.as despesas que devera 
fazer no desempenho das suas comissões fará diligência por se ajustar com 
algumas casas comerciais dos portos de AlemaQha, a quem faça conta expor
tarem para este País, os seus artigos de comércio, levando na volta pau bra· 
sil, para que este se venda, e do seu produto se possa fazer face a algumas 
despesas extraordinárias da sua missão. 

16 
Dirigirá a sua correspondência pela Secretaria de Estado dos NegócioS 

Estrangeiros usando da cifra, que nesta ocasião lhe será entregue, em todaS 
as suas participações secretíssimas: e esta correspondêi.cia poderá ser ou 
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b~ franc~s ou em latim, sem cotttudo ficar inibido de se corresponder tom
em_ com1go em alemão, se assim fôr conveniente. O desempenho cabal da 

~ua Importante missão confia S.A.R. do seu zelo, honra, e adesão à causa do 
J ra~il e à sua Augusta Pessoa. Rio de Janeiro, em 21 de agosto de 1822-
os Bonifácio de Andrada e Silva (*) 

1•1 
ADI, v. IV, p. 285-9 
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JOSI BONIFACIO A SCHAEFFER 

Rio -· 1' de setembro de 1 822 

Havendo Sua Alteza Real, o Príncipe Regente nomeado para seu Encar· 
regado de Negócios junto do Governo dos Estados Unidos da América a 
Luiz Moutinho Lima Alvares e Silva, Oficial da Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros, próximo a partir para o seu destino, e desejando 
S.A.R. que haja entre ele, e os mais Encarregados de Negócios e Agentes 
nas outras Cortes estrangeiras a mais regular e zelosa correspondência a 
bem do serviço do Estado, manda o mesmo Senhor participar a V.Mce. esta 
nomeação a fim de ter o indicado efeito, esperando que V.Mce. se entenda 
com o referido Encarregado de Negócios em todos os casos que assim julgar 
conveniente. Deus Guarde a V.Mce. Palácio do Rio de Janeiro, ]9 de setem· 
bro de 1822- José Bonifócio de Andrada e Silva- Sr. Jorge Antonio 
Schaeffer. (*) 

1*1 A DI, v. IV, p. 289 

-604-



JOSIE BONIFACIO A SCHAEFFER 

Rio - 18 de outubro de 1 822 

rn A estreiteza do tempo apenas me dá lugar para comunicar resumido
o~nte a V.Mce. o mais importante e majestoso acontecimento, que acaba de 
de~·rrer nesta Capital. Os povos, sensíveis aos grandes benefícios que 
e 10m ao seu magnânimo e Augusto Defensor Perpétuo, o aclamaram lega: 
ci;~ 1 1ndemente, no glorioso dia 12 de outubro corrente, Imperador Constitu
Ma· a o Brasil, da forma que V.Mce. verá nos impressos inclusos. Sue 
bra'~1st~de Imperial bem conheceu, que uma vez que tinha aceitado do! 
hav~ 1 elros o título e encargos de seu Defensor Perpétuo, e uma vez que 
reit 10 ~a do a sua régia palavra de .firmar e defender a Independência e Di 
e .O o Brasil, lhe cumpria conseqüentemente não recusar a nova e pre 
p rnlnente dignidade, que só lhe podia dar a força e recursos necessóric 
ç a~a 0 defesa e prosperidade deste Império, tão atraiçoadamente amec 
q a 0 Pelos pelos furores da anarquia. O que tudo participo a V.Mce. par 
toude assim inteligenciado se considere em ampla esfera de ação, e possa tire 
d ~· 0 partido das circunstâncias presentes. Deus Guarde a V.Mce. Palóci 
S~ 10 de Janeiro, 18 de outubro de 1822- José Bonifácio de Andrada 

1 
va- Jorge Antonio Schaeffer. (*) 

I•J A. 
DI, v. IV, p. 289-90 
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JOS~ BONIFACIO A SCHAEFFER 

Rio- 26 de abril de 1823 

Tenho presentes as cartas que V. Mce. me tem dirigido com a notícia da 
sua chegado à Europa, e sucessos subseqüentes, que julguei deviam chegar 
ao conhecimento de S.M. Imperial, que deles ficou inteirado. Como pelos 
notícias que V. Mce. me transmite vejo que não só será desnecessário, mos 
até prejudicial que V. Mce. faça uso de algum caráter público, tenho d.e 
recomendar-lhe por ordem de Sua Majestade Imperial, que será maiS 
vantajoso que V. Mce. se deixe ficar em Hamburgo, como um simpleS 
particular, limitando-se tão somente a promover a voluntária emigração doS 
habitantes industriosos do norte, mas sem entrar de modo algum em ajustes 
positivos, e organizações, ou planos que possam ser lesivos ao Tesouro deste 
Império, que tem outras coisas internos e mais urgentes, a que deva ocorrer 
presentemente. Em outra ocasião serei mais extenso, contentando-me P?r 
oro com certificar-lhe que a sua conduta, posto que de algum modo infeliZ:, 
não tem merecido o desaprovação do Imperador, que tem em V. Mce. todo 0 

confiança, e conhece perfeitamente o melindre das circunstâncias que te~ 
acompanhado a sua missão. Deus Guarde a V. Mce. Palácio do Rio de Janel· 
ro, em 26 de abril de 1822- José Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Jorge 
Antonio Schaeffer. (*) 

1*1 ADI, v. IV, p. 290 
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ESTADOS UNIDOS 

(LUIZ MOUTINHO -
GONÇALVES DA CRUZ) 





DECRETO DE NOMEAÇAO DE LUIZ MOUTINHO 

Rio- 12 de Agosto de 1822 

Decreto 

qu Sendo indispensável nas atuais circunstâncias políticas Nomear pessoa 
da eAem, ~eu Real Nome haja de tratar diretamente junto dos Estados Unidos 
tend menca os negócios que ocorrerem relativamente a ambos os Países: E 
Mo ~ em ~onsideração o reconhecido préstimo, patriotismo, e zelo de Luiz 
Est ut,nh'? l1ma Alvares e Silva, Oficial da Secretaria de Estado dos Negócios 
En range1ros: Hei por bem Nomeá-lo para exercer o lugar de Meu 
co carregado de Negócios junto dos mesmos Estados Unidos da América, 
de ~o Ordenado anual de dois contos e quatrocentos mil réis. José Bonifácio 
Fid ,n~rada e Silva, do Meu Conselho de Estado. e do Conselho de S.M. 
Est ellss1~a, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino e 
D range1ros, assim o tenha entendido, e faça expedir em conseqüência os 

espachos necessários. 
d . Palácio do Rio de Janeiro, doze de Agosto de mil oitocentos e vinte 
d 01

sd- Com u rubrica de S.A.R.O Príncipe Regente- José Bonifácio de An
ra a e Silva.(*) 

,., 
ADI, v. V, p. 5 
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DECRETO DE NOMEAÇAO DE GONÇALVES DA CRU% 

Rio - 1 5 de Janeiro de 1 823 

Decreto 

Sendo conveniente ao progresso das relações comerciais entre o Brasi: 
e os Estados Unidos da América, que se proceda à nomeação de um Cônsu 
privativo deste Império nos mesmos Estados, inteiramente independente do 
Cônsul Geral Português, que ali existe, e cujas funções não devem de modo 
algum ser mais aplicáveis ao Brasil, depois que este Império tem-se sol~
nemcnte separado dos Reinos de Portugal e Algarve: E tendo em consl· 
deração o patriotismo e mais qualidades que concorram na pessoa de An· 
tonio Gonçalves da Cruz: Hei por bem Nomeá-lo para Cônsul Geral do lrn· 
pério do Brasil nos Estados Unidos da América, com o ordenado e vencimen· 
tos competentes, e com faculdade de nomear Vice-Cônsules no Distrito do 
seu Consulado. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de 
Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império e Es· 
trangeiros, o tenha assim entendido, e expeça em conseqüência os Des· 
pachos necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro, quinze de Janeiro de mil oitocentos e vinte 
três, Segundo da Independência, e do Império- Com a rubrica de Sua Ma· 
je~torle o Imperador- José Bonifácio de Andrada e Silva.(*) 

(*} ADI V. v. p5 
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JOSe BONIFÁCIO A GONÇALVES DA CRUZ 

Rio - 1 5 de Janeiro de 1 823 

dat Tendo Sua Majestade o Imperador Nomeado a V.M. por Decreto da 
Onda ~e hoje Cônsul Geral deste Império nos Estados Unidos da América, 
tisrn e .M. já se acha, por Querer lhe Fazer Mercê, e Esperar do seu patrio
tra ~e experiência, que há de corresponder à C<?n.fiança que em V.M. m<?s
tel· ~H ~ Mesmo Augusto Senhor; assim o part1c1po a V.M. para sua m
rn 

1
.9enc1a, remetendo-lhe por cópia o Decreto da sua Nomeação, e pela pri-

elra Oportunidade irá o sua competente Corto Potente. 
Oit Deus Guarde a V.M. Palácio do Rio de Janeiro, quinze de Janeiro de mil 
G acentos e vinte três- José Bonifácio de Andrada e Silva - Sr. Antonio 

onçalves da Cruz. (*) 

1•1 
ADI, V, V, p, 6 
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Carta Patente passada a favor de Antonio Gonçalves da Cruz, para Côn· 
sul Geral do Império do Brasil nos Estados Unidos da América. 

Dom Pedro, pela Graça de Deus, e unânime Aclamação dos Povos, lrn· 
perador Constitucional e Defensor Perpétuo do Império do Brasil: Faço saber 
aos que esta Minha Carta Patente virem: Que sendo conveniente ao pro· 
gresso das relações Comerciais entre o Estado do Brasil, e aos EstadoS 
Unidos da América, que se proceda a nomeação de um Cônsul privativO 
deste Império nos mesmos Estados, inteiramente independente do Cônsul 
Geral Português que ali existe, e cujas funções não devem de modo algurn 
ser mais aplicáveis ao Brasil, depois que este Império tem-se solenemente 
separado dos Reinos de Portugal e Algarve. E tendo em consideração o P?· 
triotismo, e mais qualidades, que concorrem na pessoa de Anton 10 

Gonçalves da Cruz: Hei por bem nomeá-lo para Cônsul Geral do Império dO 
Brasil nos Estados Unidos da América, com ordenado e vencimentos corn· 
petentes, e com faculdade de nomear Vice-Cônsules no Distrito do seu (on· 
sulado as quais nomeações remeterá à Secretaria de Estado dos NegóciOS 
Estrangeiros, para serem confirmadas, sem o que não produzirão efeitO 
algum; e gozará de todas as liberdades e isenções e fraquezas, que lhe 
competem e de que gozarão assim neste Império, como nos Reinos 
Estrangeiros, os outros Cônsules Gerais. E Mando a todos os meus súditos es: 
tabelecidos nos Estados Unidos da América, e aos mais que para o futuro 01 

forem residir, e que em razão do seu comércio aportarem a qualquer dos 
Portos dos mesmos Estados Unidos, que havendo o dito Antonio Gonçalves 
da Cruz, jurado na Chancelaria-Mor do Império do Brasil por si, ou seu bos· 
tante procurador de servir bem, e verdadeiramente, guardando em tudo 

0 

bem do Serviço Nacional, e às Partes seus direitos, de que se fará assentO 
nas Cartas desta Carta, o reconheçam por Cônsul Geral deste Império ~o 
Brasil nos Estados Unidos da América, e lhe dêem todo o favor, e assistênCia 
de que necessitar para bem servir o dito emprego, contribuindo-lhe corn °5 

emolumentos devidos, porque assim é Minha Mercê: E rogo ao Presidente 
dos Estados Unidos da América o deixe usar e gozar do dito emprego e lhe 
faça guardar todas as franquezas, privilégios, liberdades, e isenções que. lhe 
tocam, dando-lhe para isso todo o favor e proteção, de que necessitar~ 
porque o mesmo Mandarei Eu praticar neste Império com os Cidadãos d:o 
Estados Unidos da América em iguais circunstâncias: E por firmeza de tu 
lhe Mandei dar esta Carta Patente por Mim assinada, passada pela Chon~ 
celaria-Mór do Império do Brasil, e Selada com o selo pendente das Arrno 
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~~~e~ a qual deverá ser registrada na junta do Comércio, Agricultura, 
fbrlcas, e Navegação, sem o que não terá validade, nem produzirá efeito 

a gum, enquanto não apresentar a competente Nota do Registro, por onde 
f.onste haver satisfeito a mencionada condição: Não pagou novos Direitos, 
~cando obrigado a satisfazer no termo de um ano. Dada no Palcicio do Rio 
J e Janeiro aos cinco de Fevereiro do ano do nascimento de Nosso Senhor 

1 ~su~ _Cristo, de mil oitocentos e vinte três, segundo da Independência e do 
Peno- Imperador com Guarda-

José Bonifácio de Andrada e Silva 

f Carta Patente que Vossa Majestade Imperial há por bem mandar passar 
~ a~or de Antonio Gonçalves da Cruz, para Cônsul Geral do Império do 
Ma~d nos Estados Unidos da América, como acima se declara. Paro Vossa 
A a1estade Imperial ver. José Joaquim Timótheo de Araujo a fez I no verso), 
A nt~~io Gonçalves da Cruz, Cônsul Geral do Brasil nos Estados Unidos da 

rnenca. 
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BUENOS AIRES 

(CORREA DA CAMARA) 





DECRETO DE NOMEAÇAO DE CORREA DA CAMARA 
Rio - 24 de maio de 1822 

Fi ~o~é Bonifácio de Andrada e Silva, do Conselho ?e Sua ~a_iestade 
S delrss~~a, Lente Jubilado na, Universidade de C~rmbra, Mmrstr;'. e 
E ecretar~o de Estado dos Negocies do Reino do Brasil, e dos Negocros 
strangerros, Inspetor Geral dos Correios e Postas & & &. 

Faço saber às Autoridades e Pessoas a quem competir, que tendo subi-
d ' ' 
f 0 a Real Presença de Sua Alteza Real o Príncipe Regent~ sucessiva~ _e 
. ervorosas representações dos Negociantes desta Praça do Rro de Janerro, 
rnvocando as mais prontas providências para o estado de abandono em que 
se acham as dependências que tem com o Governo de Buenos Aires, e as 
suas relações comerciais com aquela Praça, ponderando os mesmos 
~egociantes_ que pelo falecimento do Cônsul Português, ali residente,_ João 

anoel de Frgueredo, se vem reduzidos a contiorem os suas reclarnut;u•_,,, e 
negócios, o Estrangeiros, o•J o 011tros pessoas de nenhum caráter público e 
representativo, como convém aos interesses dos Súditos Portugueses. Houve 
P_or bem, anuindo a tontos representações, e cedendo à urgência dos atuais 
Circunstâncias que exigem providências imediatas a favor do Comércio, rro-
Ver n I I I r , l .-, o que '3 uqor que se acho vago a Antonio Monoe \ orreo < •J Lun!,_l! l!, 

Arr• quem concorr~m qualidades rec~mendáveis, nomeando-o po~a Cônsul _e 
p Qente Comercial deste Reino do Brasil no Porto de Buenos Arres, e mars 
e ~rtos adjacentes, devendo gozar dos emolumentos, liberdades, e isenções, 
as ronquezas, que em razão deste emprego lhe competirem, e ?~ que gozam 

srm neste Reino como nos Estrangeiros os Agentes Comercrars. E ordena 
rortor•o S AR. r]'re o referido Antonio Manoel Corrêa da Cnrnnrn sejo 
~econhecido por Agente Comercial do R8ino do Brasil no sobredito Porto Je 

uenos Aires, e possa como tal exercer as respectivas funções enquanto o 
~esmo Senhor não determinar o contrário. Espera e roga Suo Alteza Real 
faue 0 Governo de Buenos Aires o deixe usar e gozar do dito emprego, e lhe 
d ça gua_rdar seus privilégios, dando-lhe todo o favor e proteção, na certeza 
de uma rgual reciprocidade da parte do Governo de S.A.R. com os suditos 

e Buenos Aires em idênticas circunstâncias. E para que assim conste onde 
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convenha, e se dê o devido cumprimento lhe mandei expedir a presente, por 
mim assinada e selada com o selo das Armas Reais - Palácio do Rio de 
Janeiro, em 24 de· maio de 1822- José Bonifácio de Andrada e Silva (*) 

1•1 ADI, v. V, p. 233. 
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JOSe BONIFÁCIO A LAGUNA (Lecor) 

Rio- 25 de maio de 1822 

t limo. e Exmo. Sr. - Os negociantes desta Praça do Rio de Janeiro, 
dendo_ por_ falecimento, do Cônsul Português em, Buenos Aires, João Manoel 

e F1gue1redo, representado a S.A.R. o Pnncipe Regente a urgente 
nec~ssidade de prover-se imediatamente aquele lugar a bem do Comércio, e 
~on ecendo S.A.R. o quanto convém que não se sinta a falta de um Agente 
p omercial, que promova, zele, e pugne pelos interesses dos Súditos 
in~rtugue~es, e que ao mesmo tempo dê para esta Corte oportunamente as 
m ormaçoes e notícias, de que muito importa ora ter conhecimento: Há o 
Gesmo Senhor por bem que V. Exa. em seu nome haja de acreditar junto ao 
q 
0~_erno de Buenos Aires ou de outro qualquer limítrofe na sobredita 

c~a Idade de Cônsul ou, Agente Çomercial, a Antonio Mano,el Cor~ê_a da 
B mora, que apresentara este Of1cio a V. Exa. e que passara a res1d1r em 
uenos Aires da mesma maneira que ali se acham outros Agentes Estrangei

ros: e S.A.R. há por bem recomendar a V. Exa. que se preste e auxilie ao 
mesmo Antonio Manoel Corrêa da Câmara nos objetos da sua Missão. 

18 Deus Guarde a V. Exa.- Palácio do Rio de Janeiro, 25 de maio de 
2
2- José Bonifácio de Andrada e Silva- Para o Barão da laguna. (2 ) 

~ 
DI, "· V, P. 234. 
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JOSe BONIFACIO A CORREA DA CAMARA 
Rio- 30 de maio de 1822 

Atendendo aos cinco quesitos que V. M. acaba de dirigir-me 
relativamente à Comissão de que vai encarregado de Cônsul e Agente 
Comercial em Buenos Aires, tenho de responder: ]9 Que no caso eventual de 
se apresentar outro Cônsul, nomeado em Lisboa, isto não o deve embaraçar 
para que continue a conduzir-se como Cônsul para o Reino do Brasil. 29 Que 
não são precisas as Folhas públicas de Buenos Aires, pois as remete o Barão 
da laguna; podendo todavia mandar alguma Folha extraordinária, ou outro 
qualquer Impresso importante; o que remeterá nas despesas do Consulado. 
39 Que se remeterão os periódicos do Rio de Janeiro, e os de Lisboa quando 
os houver. 49 e 59 Que use do selo do Consulado, e o exija na Secretaria de 
Estado respectiva- Rio de Janeiro, 30 de maio de 1822- José Bonifácio 
de Andrada e Silva (*) 

1•: ADI, v. V, p. 234. 
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JOS~ BONIFACIO A CORREA DA CAMARA 

Rio - 30 de maio de 1 822 

qu Instruções para Antônio Manoel Corrêa da Câmara, na Comissão com 
Pa e Parte desta Corte de Agente junto ao Governo ce Buenos Aires, e mais 

rtes adjacentes. 

or _Partindo desta Corte para o Rio da Prata é V. Mce. portador de um 
Mi~~~~ para o General Barão da laguna e da sua carta de crença para o 
age~/~ dos Negócios Estrangeiros do Governo de Buenos Aires, como 

e IUnto ao mesmo Governo. 
Púb

1
•
0 o~jeto ostensivo da sua missão, e o un1co que deve transpirar no 

M 'Co, e o de preencher o lugar de Cônsul, vago pelo óbito de João 
coanoel_ d_e Figueiredo; de promover nesta qualidade de Cônsul os interesses 
atr~:~c 1~ 1 S do nosso país, zelar e pugnar por eles, tudo na conformidade das 
ri:za s 'Ço~s deste emprego. A credencial de que V. Mce. é portador o auto
ene <_:>belamente a exercitar as funções consulares com plena segurança e 
naturg,r mas podendo parecer àquele Governo, talvez ainda vacilante, e 
de r~ mente receoso, que a falta de uma Carta Patente de Cônsul é efeito 
rnen~~ ratage~a poiUico para nos evadirmos à publici~ade, ou ao. cumpri
que das est1pulaçoes em que se convencionar, devera V. Mce objetar-lhe 
e V 

0 
sua nomeação é por si uma prova manifesta da boa-fé deste Governo, 

cau· Mce. deverá convencê-lo de que o melindre da atual crise política foi a 
ang 

5
,
0 

?e se não expedir logo aquele outro Diploma, ocorrendo aliás que a 
forrnust,a do tempo, e o ignorarmos quais sejam as autoridades, a quem na 
tomba' do atual Governo de Buenos Aires se devem dirigir semelhantes cartas, 
Per ~~ era um óbice à sua expedição, ainda quando as circunstâncias 
que~~ISsem que S.A.R. a assinasse. Dirá V. Mce. igualmente em último lugar, 
Para 

0
9° _que se removerem esses embaraços, e apenas esse Governo enviar 

dand qu, os seus agentes, S.A.R. mandará expedir a sua Carta Patente, 
do G O-lhe toda a representação e caráter, correspondente à dos enviados 

poverno de Buenos Aires. 
Aire rocur_ará por meios indiretos adquirir partido no Governo de Buenos 
Útil s, e Principalmente no do Paraguai, por ser o que pode melhor ser-nos 
e ~:ar_a qu~, ligado com o outro de Montevidéu possam vigiar as manobras 
Mce qu~naçoes, assim de Buenos Aires como de Entre Rios. Para atraí-los V. 
recu~ nao se esquecerá de exaltar em suas conversações a grandeza e 
ap0 i ~~s do Brasil, o interesse que as nações comerciantes da Europa têm em 
da A a.?: e a preponderância de que ele vai jogar sobre os outros Estados 

rnenca, sendo por isso de muita conveniência aos povos limítrofes o ob-
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terem a sua poderosa aliança; V. Mce. lhes demonstrará que é impossível ser 
o Brasil recolonizado, mas se fora crível que se visse retalhado por internas 
divisões, este exemplo seria fatal ao resto da América, e aos outros Estados 
que a compõem se arrependeriam debalde por não o terem coadjuvado; 
porém, que uma vez consolidada a reunião e independência do Brasil, então 
a Europa perderá de uma vez toda a esperança de restabelecer o antigo 
domínio sobre as Suas colônias. Depois que V. Mce. tiver habilmente 
persuadido que os interesses deste Reino são os mesmos que os dos outros 
Estados deste Hemisfério, e da parte que eles devem tomar nos nossos 
destinos, lhes prometerá da parte de S.A.R. o reconhecimento solene da in· 
dependência política destes Governos, e lhes exporá as utilidades in· 
calculáveis que podem resultar de fazerem uma confederação ou tratado 
ofensivo e defensivo com o Brasil, para se oporem com os outros Governos 
da América Espanhola aos cerebrinos manejos da política européia, 
demonstrando-lhes finalmente que nenhum desses governos poderá ganhar 
amigo mais leal e pronto do que o Governo Brasileiro; além das grandes van· 
tagens que lhes há de provir das relações comerciais que poderão ter re· 
ciprocamente com este Reino. 

Será um ponto preliminar, e principal, o alcançar a boa vontade, o dissi· 
par as desconfianças que podiam haver sobre a boa fé deste Governo, 0 

que será fácil conseguir, fazendo ver que na porfiosa luta em que o Brasil se 
acha empenhado, não pode este deixar de fraternizar-se sinceramente cor11 
os seus vizinhos. V. Mce. terá muita vigilância em perceber, se as suas 
aberturas e proposições são acolhidas com interesse, ou se esse Governo 
evita contrair empenhos, usando de contemporizações e promessas vagas; e 
para de algum modo os ligar, fará todos os possíveis esforços para que esses 
Governos mandem para o Rio de Janeiro os seus Agentes; para que a amiza· 
de mais se consolide, dando-lhes a entender que este passo será logo 
retribuído da parte de S.A.R., que só por isso espera para dar toda a latit~de 
aos seus projetos liberais. Neste caso, depois de seguro das boas intençoes 
da8uele Governo, V. Mce. poderá fazer uso de outra Credencial de Agente 
Politico e Diplomático; mas S.A.R. expressamente recomenda a V. Mce. q~e 
use neste ponto de toda a circunspeção e sisudez, lembrando de que naO 
são somente os seus interesses particulares que têm de regular, mas sim os dO 
Pátria. 

Com o governo do Paraguai usará da mesma linguagem e insinuações. 
comunicando-lhe que a Corte do Rio de Janeiro não só admitirá Cônsules e 
Vice-Cônsules, mas também Encarregados Políticos, não obstante quaisquer 
participações em contrário que houvesse ou do Rio de Janeiro ou de Lisboa-

111 S.A.R. tem por supérfluo advertir a V. Mce. que não se deve abrir cote 
indivíduo algum sobre a essência da sua missão. sem o ter previamen 
sondado, e só sendo pessoa cuja convivência possa ser profícua. d 

Deverá igualmente ser nimiamente cauteloso com os habitantes ~ 
Montevidéu, arredando, mas sem parecer de propósito, qualquer errad e 
suspeita que ali possa haver de que o Governo do Rio de Janeiro abandon_

0 
o Estado Cisplatino ainda quando em Lisboa cedessem aquele território sei 
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,~ E~panha ou seja a Buenos Aires; porém, com o Governo de Buenos Aires 
~a V. Mce. a este respeito a linguagem política que lhe parecer mais 
~ optada ao andamento das negociações; mas sem comprometer o Governo 
. e S.A.Real, cujas verdadeiras intenções são de conservar em sua 
lnteqri~ade a Incorporação de Montevidéu. 

Nao será inútil ponderar a V. Mce. que não tome parte ostensiva nas dis
~.e~.Ç~es de partidos entre esses Governos; e bem assim que e~ite a mul
slp ICidade de Expressos e Espias, a fim de desviar qualquer suspe1ta sobre a 
ua conduta. 

Ouanto às despesas extraordinárias e indispensáveis que houverem para 
0 d.esempenho das suas obrigações, dando V. Mce. parte, serão aprovadas e 
satisfeitas. 

Por fim o que S.A.R. há por mui recomendado a V. Mce. é que os anos e 
a exp · • · d e enenc1a do Mundo o obriguem a obrar com toda a ma ureza, sossego, 
c s~~gue frio, e que sempre tenha presente esta grande demonstração de 
c on 10.nça com que o Príncipe Regente acaba de tomá-lo, que bem prova o 
c oncelto que de V. Mce. forma, esperando que estes negócios serão 
J Ond.uzidos com toda a desejada prudência, zelo, e fidelidade. -'.Rio de 
anelro, 30 de maio de 1822 -José Bonifácio de Andrada e S1lva (*) 

~ 
DI. v. V, p. 235-8 
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JOSe BONIFACIO A CORREA DA CA.MARA 

Rio- 3 de setembro de 1822 

S.A.R. O Príncipe Regente manda remeter a V. Mce. as credenciais, a 
estas juntas, que o deverão acreditar na qualidade de Agente Político junto 
dos Governos de Chile, Santa Fé, Entre Rios, e Paraguai, para que V. Mce. 
quorido assim convier à Causa Pública faça delas o uso que lhe foi indicado 
nas Instruções com que partiu desta Corte; Esperando S.A.R. que haja na su.a 
correspondência Oficial com esses Governos não s·ó a tão necessária destn· 
dade política, mas até se conserve a decente dignidade de que é própria ~o 
grandioso Reino, que V. Mce. representa nesses Países. Inclusive tambern 
achará V. Mce. vários exemplares dos Manifestos de S.A.R. aos povos doBra· 
sil e às potências Amigas, e V. Mce. deve dar-lhes toda a publicidade e .a 
conveniente direção.- Deus Guarde a V. Mce. - Palácio do Rio de Janel· 
ro, três de setembro de mil oitocentos e vinte dois- José Bonifácio de 
Andrada e Silva- Sr. Antonio Manoel Corrêa da Câmara. (*) 

1*1 ADI, v. V, p. 241-2. 
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JOS' BONIFACIO A CORREA DA CAMARA 

S. I. n. d. 

Achando-se este Reino do Brasil resoluto como cumpre aos seus in
teresses e dignidade a defender a sua Independência Política contra 
qualquer agressão de inimigos sejam estes quais forem; e bem que os seus re
cursos sejam tão vastos quanto tem de justos os seus Direitos; não é possível 
todavia desenvolvê-los com a presteza e amplitude que seria mister à face 
~e qualquer ataque repentino em ,algum dos pontos das suas exte~sas Costas. 
p esolveu p'?r tanto S.A.R. O Pnncipe Regente Defenso.r Perpetuo de;t~s 
ovos, conv1dar ao Seu Real Serviço a Lord Cocrane, cu1a provada penc1a 

naval e adesão ao sistema Americano, o estimularam a aproveitar mais esta 
ycasião de cooperar à defesa da Sagrada Causa deste Hemisfério: íica pois 
p ·, M.ce. autorizado para que de ordem e em Nome do mesmo A~gusto 
Snnc1pe se comunique com o dito Lord Cocrane, lhe participe os dese1os de 

.A.R. de ter junto a Si um tão hábil Oficial, e lhe assegure que no caso de 
entrar quanto antes no Serviço de S.A.R. lhe serão garantidas todas as vanta
gens que lhe fez o Governo do Chile as quais V. Mce. passará a estipular e 
contratar, na certeza de que S.A.R. com a sua costumada munificência não 
Permitirá que lord Cocrane tenha aqui menores vantagens do que as que tem 
~02?~o. em outras partes da América. - Deus Guarde a V. Mc_e. - José 

on,faciO de Andrada e Silva- Sr. Antonio Manoel Corrêa do Camara (*I 

~ I ADI, V, v. p 242 
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JOS~ BONIFACIO A CORREA DA CAMARA 

Rio- 13 de setembro de 1822 

Remetendo a V. Mce. o incluso ofício desta mesma data sobre o desejo 
que tem S.A.R. de ver no Seu Real Serviço ao Almirante Cocrane, que p~r 
sua parte se lisongeará sem dúvida de merecer a Confiança que nele deposl· 
ta o mesmo Augusto Senhor, e de dar novo emprego ao seu gênio ativo e 
amigo da América: tenho de recomendar a V. Mce. mui positivamente por 
Ordem de S.A.R. que sem perder tempo lhe escreva, e o reduza a passar-se 
ao Brasil onde terá o emprego Naval que lhe compete. Da parte deste Go· 
verno lhe fará todas as promessas que forem reciprocamente vantajosas, 
dando-lhe mais a entender que tanto maiores serão estas vantagens e in· 
teresses quanto for a presteza com que ele se apresentar neste f'orto; para 0 

que despachará logo um Próprio inteligente e seguro ao referido Lord 
Cocrane com as precisas noções, quando não haja certeza que ele tenho 
partido para Buenos Aires. S.A.R. espera de seu zelo e atividade o pronto e 
bem regulado desempenho desta comissão, à qual evitará dar publicidade 
antes de estar certo da sua realização. Deus Guarde a V. Mce. - Paláci~ 
do Rio de Janeiro, treze de setembro de mil oitocentos e vinte dois- Jose 
Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Antonio Manoel Corrêa da Câmara (*) 

1*1 ADI, v. V, p. 243. 
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JOS! BONIFACIO A CORREA DA CAMARA 

Rio - 30 de setembro de 1822 

co f! enho presentes os seus Ofícios até n9 38 com data de 26 de agosto, e 

01 n ~ando na sua perspicácia e prudência nada mais tenho por ora a reco
Po~~. ar-lhe. O conhecimento que V. Mce. já tem da nossa Independência 
sid ltlca, e d_o sistema do Gabinete Brasiliense, os papéis públicos que lhe têm 

01 ° remet1dos dando conta dos acontecimentos políticos, desta, e da 
su~rSh? segura e decisiva deste Governo, lhe serviram também de grande 
0 f Sld_1<? para regular-se em suas operações ulteriores, tendo sempre em vista 

010 ortlf,car a Causa do Brasil por todos os meios que a Política sugere no 
v Menta em que as Nações abraçam novas formas. De caminho se lembra a 
N.e Se: que s~~á mui vantajos<? ~ue entre V. Mce. e o no~so Enca_rreg~d_o ~e 
01 .9°Cios Polit1cos e Comerc1a1s nos Estados Unidos ha1a uma 1nteligenc1a 
A~ 1 

Particular, e com ele obrará de concerto na Grande Obra de ganhar 
M la?~s ao Brasil, e outro sim de fazer gostar aos de mais Povos da América 
d er,d,onal o sistema de Governo que temos abraçado e de que já o México 
d:u exem~lo: porém neste último ponto se deverá obrar bem cautelosamen!e 
at mane1;a que qualquer insinuação não pareça uma desaprovaçao 
in~~an_te_ as instituições dos outros Países, ou uma provocação aberta a 
sete rblçoes. Deus Guarde a V. Mce. - Palácio do Rio de Janeiro, 30 de 
Ma m r

1
o de 1822- José Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Antonio 

noe Corrêa da Câmara. (*) 

~ Di, v. V, p. 243-4. 
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JOSl BONIF~CIO A CORREA DA CAMARA 

Rio- 13 de outubro de 1822 

Sou informado de Inglaterra de que se ajusta um Trata do Secreto entre 
os Reinos de Portugal e Espanha no qual há um Artigo em que esta última 
potência se compromete a auxiliar a primeira com doze mil homens contra o 
Império do Brasil. As Gazetas Francesas do mês de junho fizeram também 
menção destes ajustes; e suposto que não seja verossímil que no estado 
convulso em que se acha a Espanha, exausta, e até ameaçada de uma inva· 
são estrangeira, possa por em movimento semelhante projeto, quando fosse 
concebido, todavia sendo por outro lado assás manifestas às vistas hostis dos 
partidos demagogos de Espanha e Portugal, esta notícia não deve ser 
desprezada, e V. Mce. aproveitará para fazer resolver prontamente os 
Governos do Rio da Prata do quanto urge o apressarem-se a tratar de uma 
Federação com o Brasil, pois uma vez que a Espanha ofereça com efeito tro· 
pas a Portugal para virem à América não precisa ser grande político para 
perceber que o seu verdadeiro fim não é cooperar com Portugal contra o 
Império do Brasil, mas sim tentarem com este motivo um desembarque em 
qualquer das suas ex-Colônias Argentinas, V. Mce. fará disto o uso que lhe 
parecer acertado. Deus Guarde a V. Mce. - Palácio do Rio de Janeiro, 
treze de outubro de mil oitocentos e vinte dois.- José Bonifácio de 
Andrada e Silvo- Sr. Antonio Manoel Corrêa da Câmara. 

P.S. - Depois de ter concluído este Despa.:ho tive comunicaçõeS 
secretas anunciando-se-me da Europa que se trabalha em um Tratado entre 
Espanha, Portugal, e Inglaterra; o que me apresso a levar ao conhecimento 
de V. Mce. l*l 

I*IADI, v. V, p. 244-5. 
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JOS! BONIFACIO A CORREA DA CAMARA 

Rio- 18 de outubro de 1822 

te a~ e~eiteza do. t~mpo apenas me ~á lugar para co.municar resumidamen
Ocor · ce. o ma1s Importante e ma1estoso acontecimento que acaba de 
a0 Ser nesta Capital. Os Povos sensíveis aos grandes benefícios que deviam 
sofen eu Magnânimo e Augusto Defensor Perpétuo, o aclamaram legal e 
tucio e~ente, no glorioso dia 12 de outubro corrente, Imperador Consti
<:onh na do Brasil da forma que V. Sa. verá nos Impressos inclusos. S.M.I. bem 
defe e~e que uma vez que havia dado a Sua Régia Palavra de firmar e 
qüen~ er a !~dependência e Direitos do Brasil, lhe cumpria cons~
dar a e~ente nao recusar a nova e preeminente Dignidade que só lhe pod1a 
lrnpé . o~ça e recursos necessários para a defesa e prosperidade deste 
tudo rto t~o. atraiçoadamente ameaçado pelos furores da anarquia. O que 
arnPiaPartlclpo a V. Mce. para que assim inteligenciado se considere em 
tes. D esfera de ação, e possa tirar todo o partido das circunstâncias presen-
1822 eus Guarde V. Mce.- Palácio do Rio de Janeiro, 18 de outubro de 
Cârn -José Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Antonio Manoel Corrêa da ara. (*) 

~ .v. V, P-245 
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JOS' BONIFACIO A RIVADAVIA 

Rio - 31 de maio de 1 &22 

limo. e Exmo. Sr. - Achando-se vogo o lugar de Cônsul Português e~ 
Buenos Aires, pelo falecimento de João Manoel de Figueiredo, o quem ~u 

5 
Majestade Fidelíssimo nomeara poro o exercer, e exigindo os relaçoe 
comerciais entre este e aquele país, que Suo Alteza Real e Príncipe Regenl: 
do Brasil Faço suprir uma falto do qual já se tem sentido inconvenient~s: lJ 

também pelo sincero desejo que tem Suo Alteza Real, à imitação d'EI Re1 Se 
Augusto Pai, de demonstrar o esse Governo os sentimentos de boa vizinhan; 
ço e amizade recíproco entre Buenos Aires e o Reino do Brasil: Houve P0

0 
bem nomear como o tem nomeado poro Cônsul Agente Comercial do ~e,n a 
do Brasil em Buenos Aires, e portes adjacentes o Antonio Manoel Correo dai 
Câmara, pessoa de todo o confiança e capacidade, o quem suo Alteza Re r 
autorizo por via desta minha Carta de Crença para procurar e promov~e 
todos os interesses do Comércio, pelo que levo o sua competen a 
Nomeação, enquanto razões políticas não permitem já que se lhe passe 

0 
suo Corto Patente, o qual se expedirá na primeiro oportunidade. Ro~CI 
portanto a V. Exa. que faço reconhecer o referido Antonio Manoel Corr~. 
do Câmara no sobredito qualidade de Cônsul Agente Comercial, a.sJ05 
gurondo o V. Exo. que os Agentes desse Governo serão aqui recebi r· 
igualmente com todos os honras e privilégios que o Direito dos Gentes ou10

5 
go aos correspondentes Diplomáticos dos Supremos Governos dos povoV: 
Espero Suo Alteza Real que em tudo quanto o mesmo Cônsul expuser 0 de 
Exo. mereço todo o crédito e patrocínio - Cumprindo assim os Ordens e· 
Suo Alteza Real O Príncipe Regente considero-me assaz feliz por poder ass 

111 
guror o V. Exo. dos sentimentos liberais do mesmo Augusto Senhor paro c~o 
os Povos circunvizinhos deste Reino; e do mui distinto e perfeito consideroÇ0

6
• 

com que tenho o honro de ser- De Vosso Excelência - Muito certo e 5 r· 
guro Servidor. - José Bonifácio de Andrada e Silva - Exmo. Sr. D. Bern~*) 
dino Rivodovio- Palácio do Rio de Janeiro, 31 de maio de 1822. 

1*1 ADI, v. V, p. 238-9. 
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JOSt BONIFACIO A RIVADAVIA 

Rio - 1 O de i unho de 1822 

Si I ~~~0 : e Exmo . .Sr. - Tendo S.M. Fidelíssima, durante a sua estada no Bra
q~an;lnclpiado da maneira mais positiva a manifestar a' esse Governo o 
C:orn aop an~la~a entreter em bases duradouras as mais amigáveis relações 
liberd ~ovlnc1a de Buenos Aires, e não podendo então dar toda a latitude à 
Opost 

0 
e dos seus princípios, pela fatal concorrência de circunstâncias 

Políti as tanto d:ntro como fora dos dois países, e até mesmo pela vacilante 
a Pr~~dd_as :otencias Européias, a quem era necessário atender pare~e que 
servado encla, Protetora ~a lndepen,dência do )Novo Mundo, hav1a . re
rnelho 0 Seu Augusto Filho, O Pnncipe Real e Regente deste Re1no, 
cone res Proporções de poder fixar uma política liberal, e a glória de 
S-A.R~rOr 0

, ul.timar esta grande ~bra de tanto interesse para a Améric~. 
Tllentos d' Pnnc~pe Regente não so parti~ipa dos mesmos genero~~s sent~
favor, . El Re1 Seu Augusto Pai mas ate acha-se em outras ocas1oes ma1s 

ave1s ' · 1 f Pelo n . Para os desenvolver, e vendo-se colocado em ma1s amp a es era 
não P a~clrne~to de novos eventos políticos que demandam pronta decisão, 
Povos 

0
. e de1xar de aproveitar esta conjuntura de se fazer conhecer dos 

B c1rcu · · h lleno . nv1z1n os; de mostrar-lhes o seu liberalismo; e de renovar com 
daçõe~ àA 1r.es as negociações outrora encetadas, e abri~ o~tras acomo
Pass0 .diferença dos tempos. S.A.R. não hesita a ser o pnme1ro a dar este 
q~e f~ POis que ele tende, a mostrar, assim a Sua Real Franqueza, e apreço 
dencia z desse Governo, como os seus firmes (sic) de promover a Indepen
das nob~ Prosp~ridade dos Povos. Eu folgo sobremaneira por ser o órgão 
Tllesrn 0 S es sent1mentos de S.A.R. cumprindo-me assegurar a V. Exa. que. o 
terna q en~or como Regente do Brasil não deseja nem pode adotar outro SIS
de tod ue nao seja o Americano, e se acha convencido de que os interesses 
derar ~s 05 ~overnos da América, quaisquer que eles sejam, se devem consi
? firrne ornoge_neos, e derivados todos do mesmo princípio a saber: uma justa 
as luzesr:pulsa? :on~ra as imperiosas pretensões da Europa. E~tou ce!to que 
este grandprevl.denc.la ~e V. Exa. não d,evem escapar a~ con~1deraçoes qu,e 
Pela su e ~~1eto msp1ra; e essa Provmcia vendo-se tao un1da a este Pa1s 
Unir a e~ PO~IÇao geográfica não deixará de conhecer a importância de se 
de urna e, ainda mais pelo ligamento de uma fraternal política, do que pelos 
Pesandocasual proximidade. Convido portanto francamente V. Exa. para que 
0
C:redita 

0 
quanto nos convém termos uma conduta uniforme, haja de ouvir, 

r, e apresentar a esse Governo de Buenos Aires, a Antonio Manoel 
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Corrêa da Câmara, pessoa de probidade a quem S.A.R. Houve bem norneo~ 
para Cônsul Agente Comercial em Buenos Aires, e a quem agora há por be 

0 
autorizar, como de fato autoriza, por via desta minha Carta de Crença, pore 
na importante qualidade de AgentP- Político, convencionar e tratar com 855 . 
Governo tudo quanto for vantajoso e a bem dos dois países sem a menor r~o 
serva. O mesmo Agente Político tem ordem de fazer certo que S.A.R. se_ ocde 
disposto a ratificar tudo o que tenda a consolidar a mais perfeita amll0 

0 
entre os dois países, e a sua segurança recíproca, e é neste sentido q~ese 
referido Agente entrará em todos os ajustes e convênios para os .q~0 15 irO 
acha legalmente autorizado. Rogo a V. Exa. que o atenda e de 1n_te oi 
crédito ao que o mesmo expuser, devendo V. Exa: contar com a mais 19u

0
_ 

reciprocidade da parte de S.A.R. para com aqueles Agentes que esse G 10 
verno enviar a esta Corte. Da minha parte tenho por mui satisfatória 85 v. 
ocasião que me depara os meios de dirigir-me a V. Exa. e de tributar 0 ..; 

Exa. a segurança da minha consideração e estima por ser - de V. Exa-
0

_ 

Muito certo e Seguro Servidor- José Bonifácio de Andrada e Silva- ~f11de 
e Exmo. Sr. D. Bernardino Rivadavia - Palácio do Rio de Janeiro, 1 
Junho de 1822. (*) 

1*1 ADI, v. V, p. 239-40. 
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JOS! BONIFÁCIO A MANCILLA 

Rio- 2 de setembro de 1822 

CiRCULAR. 

limo E 
Antonio · e xmo. Sr. - Tendo S.A.R. O Príncipe Regente do Brasil nomeado 
Aires n Man<?el Corrêa da Câmara para residir junto do Governo de Buenos 
de Ag a tqual~~~de de Cônsul, ficando porém autorizado a tomar o caráter 
S.A.R en e Pol1t1co se as circunstâncias o exigirem: E parecendo próprio a 
Gov~r que 0 mesmo Agente Político possa apresentar-se a qualquer outro 
fazer ;o das Províncias Argentinas com aquele mesmo caráter, a fim de 
País e re~entes a esses Governos os acontecimentos que têm ocorrido neste 
Vizinho asA ent_imentos do Mesmo Augusto Senhor, como convém entre Povos 
Com 0 ds tencanos, e como tais co-irmãos e amigos: Foi servido autorizar, 
1oni0 Me ato autoriza por esta minha Carta de Crença ao mencionado An
Poder f anoel Corrêa da Câmara para na qualidade de Agente Político 
Convenc~zer quaisquer comunicações oficiais ao Governo de Entre Rios, 
as Paíse lona r, e tratar com esse Governo tudo quanto for vantajoso a ambos 
rondo 0 s sem a menor reserva. Convido portanto a V. Exa. para que ponde
as diver quanto convém presentemente a mais franca e leal inteligência entre 
~cr_editasros Povos da América Meridional e o Reino ?o Brasil, haja de ouvir, 
alltico. V e apresentar a esse Governo de Entre R1os ao refendo Agente 

0 
mais · fE~a. pode dar-lhe inteiro crédito, e contar ao mesmo tempo com 

aqueles Per elta reciprocidade da parte do Governo do Brasil para com 
0
Proveit que esse Governo enviar a esta Corte. É com a maior satisfação que 

6
)(Pressõ

0 
esta favorável conjuntura de render a V. Exa. as devidas 

~e Confees da minha perfeita consideração, e da especial estima com que 

11 ndrada s!osl De V. Ex?·.- Cer_to e Seguro Servidor- José Bonifácio de 

1
rno. e Ex 1 va- Palac1o do R1o de Janeiro, 2 de Setembro de 1822-
*I mo. Sr. D. lúcio Mancilla, Governador da Província de Entre Rios. 

-63.'3-





CORRESPONDENCIA 
COM OS 

REPRESENTANTES ESTRANGEIROS 
CREDITADOS 

NO 
BRASIL 





INGLATERRA 
CHAMBERLAIN 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



JOS! BONIFACIO A CHAMBERLAIN 

Rio- 20 de dezembro de 1822 

O abaixo-assinado do Conselho de Estado, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, tendo recebido uma nota do 
Sr. Cônsul-Geral da Grã-Bretanha em data de 29 de Novembro próximo 
Passado, expondo suas observações sobre a execução do Imperial Decreto 
de 12 do mesmo mês, na parte relativa ao novo pagamento de direitos, a que 
ficam sujeitas as mercadorias estrangeiras despachadas na Alfândega da 
Bahia, e reembarcadas para outros Portos do Império: cuia Nota foi trans
mitida ao conhecimento do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Fazenda, por onde havia baixado o citado Decreto: e tendo o Sr. Cônsul
Geral, após a entrega desta primeira Nota, escrito novamente pedindo o sua 
decisão por ocasião da entrada do Bergantim Inglês Rebeca que viera da 
Bahia, e que duvidava pagar os novos direitos na conformidade do Decreto 
Para satisfazer pois aos desejos repetidos de S. Mce., e restringindo-se ao 
Ponto capital das Notas recebidas porque os demais objetos acessórios 
ficarão satisfeitos, logo que aquele esteja suficientemente elucidado, tem de 
responder. 

Qu·e o Decreto de 12 de novembro apareceu justamente em uma época 
ern que ninguém podia racionalmente duvidar das hostilidades já começadas, 
e continuadas pelas Tropas Portuguesas contra o Império do Brasil e 
especialmente contra a Província da Bahia, cuja Capital estava hostilizado e 
Ocupada por elas; posto o que ou os negociantes ingleses consideram o 
Porto da Bahia pertencente ao Reino de Portugal, e legítima a sua ocupação 
rnilitar, ou o consideram em porto deste Império; invadido e possuído por 
tropas inimigas, em um e outro caso os direitos de importação, que as 
rnercadorias estrangeiras pagam na Alfândega daquela cidade, são em rigor 
Pagos ao Governo de Portugal; e portanto, vista a separação do Brasil, não 
Podem ficar desobrigados dos direitos estabelecidos nos portos do Brasil 
Sujeitos ao Governo do Imperador, uma vez que tais mercadorias demandem 
estes portos. É neste caso aplicável aos negociantes estrangeiros o mesmo 
que lhes aconteceria, se havendo despachado fazendas em Lisboa, 
quisessem reembarcá-las para o Rio de Janeiro, onde pagariam novos direi
tos, pois estes países se acham solenemente separados, e os seus Governos 
Independentes de fato e de direito. Demais é óbvia a consideração de que 
Os negociantes ingleses, que carregaram na Bahia seus efeitos para esta 
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Corte, eram livres de navegá-los para qualquer parte de Portugal a seu 
arbítrio e então não ficariam sujeitos a novos regulamentos, que 
necessariamente deviam esperar do Governo Brasiliense. 

Nem os pode favorecer a falta de intimação prévia da parte deste 
Governo por ser rigorosamente desnecessária à vista de fatos de noto
riedade pública, como são a expulsão de tropas portuguesas desta Corte e 
Império; as representações deste Governo ao de Lisboa, e a reação de 
Pernambuco e Bahia contra as tropas de Rego e Madeira; objetos estes de 
longo tempo conhecidos por toda a Europa. 

Debaixo destes princípios o Decreto de 12 do mês próximo passado 
jamais poderá ser considerado como uma infração do Tratado de 1810. O 
Governo Brasiliense é demasiado respeitador das suas relações com o 
Governo Britânico, a quem muito preza, para procurar quebrantá-las. Bem 
altamente o comprova o seu comportamento, continuando sem reserva e 
discussões a observar um Tratado, que qualquer outro Governo acharia 
razões para o considerar como caduco, depois da dissolução do Pacto 
Social e Político, que fazia do Brasil uma parte integrante da Monarquia 
Portuguesa (*). Em lugar de suporem alguns negociantes ingleses o referido 
Decreto como uma infração do Tratado de 1810, que ainda o Brasil observa 
religiosamente, bem ao contrário poderiam descobrir naquela ordem 
imperial uma conseqüência do estipulado nele, aplicado à~ possessões do 
Brasil que obedecem ao Imperador. 

O abaixo-assinado chama de passagem a atenção do Sr. Cônsul-Geral 
sobre outro ponto de vista em que se poderia considerar esta questão, pelo 
qual se veria o Governo Brasiliense mais autorizado a desgostar-se do 
procedimento dos negociantes ingleses, do que estes do procedimento deste 
Governo, cujas providências aqueles negociantes fizeram necessárias, pois a 
se considerarem as mercadorias e gêneros ingleses, que entram na Bahia, 
como subsistência direta das tropas portuguesas inimigas naquele porto, ou 
como de fraudadoras dos direitos estabelecidos, que Madeiro arrogou a si o 
poder de os minorar, os donos de tais mercadorias não escapariam à presun· 
ção de serem reputados talvez como inimigos da causa do Brasil, ou pelo 
menos como contrabandistas. Em ambas estas hipóteses se fariam merecedo· 
res de maiores penas. 

Porém Sua Majestade Imperial bem longe de fazer uso destas con· 
siderações, que a marcha dos acontecimentos podia sugerir, dirigido sempre 
pela eqüidade e moderação que tanto O distinguem, e sobretudo desejoso 
de manter no melhor harmonia este Estado com os Estados amigos, contentou· 
se apenas com sujeitar as ditas mercadorias ao pagamento dos direitos 
estabelecidos pelo Tratado, enquanto a cidade da Bahia fosse ocupado por 
baionetas portuguesas. 

1*1- Pereira Pinta, tomo I, p. 31, cita o trecho acima, deste parágrafo, com alguma divergência de palavras. 
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Eis o que o abaixo-assinado teve ordem de levar ao conhecimento do 
Sr. CônsUl-Geral, bem persuadido de que o Governo Britô1ico fará justiça 
de dia em dia à política franca e generosa do Governo Imperial, que nada 
tem poupado até agora para mostrar à Inglaterra quanto preza a sua 
amizade, até entrando em detalhes e explicações, cujo desenvolvimento e 
discussão só teria lugar com diplomáticos autorizados, e reconhecidos como 
tais. 

Em seguimento desta política franca e libera', e para mostrar Sua 
Majestade Imperial em toda a evidência as Suas puras intenções, bem como 
a Sua benevolência para com os negociantes ingleses, não duvida ordenar 
graciosamente ao Juiz da Alfândega, apesar do expandido; que se 
considere a carga do navio Rebeca como embarcada bona fidé, e que não 
seja compreendida na disposição do Decreto de 12 de novembro, ficando 
Porém mesmo em todo o vigor para o futuro pois então os negociantes 
quando já não poderão fazer valer pretextos da ignorância. 

O abaixo-assinado tem toda a satisfação de comunicar ao Sr. Cônsul
Geral esta graciosa determinação do Imperador, bem como a de renovar 
Por esta ocasião a S. Mce. os decididos pretextos da sua particular 
estimação. 

Palácio do Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 

---1101· vol 111. p 434. 
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JOSe BONIFACIO A CHAMBERLAIN 

Rio - 13 de ianeiro de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva cumprimenta ao Sr. H. Chamberlain, 
Cônsul-Geral de S. M. Britânica, e acusa o recebimento da Carta que S. 
Mce. lhe diriÇJira em data de ontem, relativa ao comportamento da Fortaleza 
da lage com o Brigue Beaver, no ato da sua saída, e se apressa a responder 
a S. Mce. de que passa imediatamente a mandar ouvir o Governador da 
Fortaleza, sobre o caso. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, repete ao Sr. H. Chamberlain as 
expressões da sua particular estima- Em 13 de janeiro de 1823. 

A DI, vol. 111, p. 434. 
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JOS~ BONIFACIO A CHAMBERLAIN 

Rio - 29 de janeiro de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva faz os devidos cumprimentos ao Sr. 
H. Chamberlain, Cônsul-Geral da Grã-Bretanha, e comunica a S. Mce. que, 
tendo oficiado ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra, 
Para que se informasse do Governador da Fortaleza da lage sobre o 
~rocedimento que tivera com o Brigue Beaver, quando pretendera sair deste 

E
orto em 12 de janeiro, a fim de satisfazer ao que S. Mce. solicitara no seu 
scrito de 12 do mesmo mês, sobre aquele objeto, lhe foi respondido que 

n.ão tendo aquele Brigue obedecido prontamente à intimação que se lhe 
f1zera de dar fundo, em conseqüência das Ordens Superiores que havia, e es
tando cada vez mais próximo da Fortaleza, o seu Governador se vira re
duzido a disparar dois tiros de pólvora seca, como em caso idêntico se prati
caria com outra qualquer embarcação. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, transmite a S. Mce. a Parte do re
ferido Governador para sua inteira inteligência do caso, e roga a S. Mce. 
gue receba ao mesmo temFO as expressões reiteradas da sua particular es
timação.- Secretaria de Estado, em 29 de janeiro de 1823. 

---A DI, vol. 111, p. 439. 
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JOSe BONIFACIO A CHAMBERLAIN 

Rio- 15 de abril de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva faz os seus cumprimentos ao Sr. H. 
Chamberlain, Cônsul-Geral da Nação Britânica, e respondendo ao Escrito 
de S. Mce. na data de ontem, solicitando uma entrevista, tem o desgosto de 
participar a S. Mce. que há muitos dias se acha nas Laranjeiras molesto, 
porém se o negócio que S. Mce. pretende comunicar-lhe verbalmente e 
urgente, o receberá no mesmo sítio das Laranjeiras esta tardei e se sofre 
demora, poderá S. Mce. encontrar-se com ele amanhã na Cidade, para onde 
parte a assistir à abertura da Assembléia Geral apesar do estado de sua 
saúde. E aproveita esta ocasião para repetir ao Sr. H. Chamberlain os protes
tos da sua particular estima. 

Em 15 de abril de 1823. 

A DI, vol. 111, p. 442. 
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JOS! BONIFACIO A CHAMBERLAIN 

Rio - 28 de maio de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva faz os devid~ cumprimentos ao Sr. 
H. Chamberlain, Cônsul-Geral da,Naçõo Britân,ca, e declaro a S. Mce., em 
resposta à sua Carta de 19 do corrente acompanhando outro' de Sir Thomas 
Hordy sobre o bloqueio do Bahia que achando-se com efeito o bloqueio 
daquele Porto não só de direito, mas até já de fato, não é presumível que o 
Comodoro Britânico tenha mais alguma dúvida sobre a suo legalidade, e não 
deixe de reconhecer que as deliberações de Sua Majestade o Imperador 
têm sido firmadas em princípios justos, e nas Leis das Noções, parecendo, 
Pois, desnecessárias ulteriores explicações sobre este assunto. 

José Bonifácio de Andrada e Silvo aproveito com prazer esta ocasião 
de repetir de novo ao Sr. H. Chomberlain os protestos da sua fiel e particular 
estimação. 

Secretario de Estado em 28 de maio de 1823. 

-:--_ 
ADI, vol. 111, p. 446. 
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JOS! BONIFACIO A CHAMBERLAIN 

Rio - 7 de junho de 1823 

Acabo de receber a notícia de que a Fragata Creole chegada proxima
mente da Cidade da Bahia intenta voltar para aquele Porto, e mete a seu 
bordo comestíveis, e até dinheiro em utilidade dos inimigos deste Império; e 
como este procedimento a ser verdadeiro é atentatório ao Decreto de 29 de 
março do corrente ano, que declarou em rigoroso bloqueio o Porto da 
Bahia, e bem assim contra os princípios de neutralidade que o Gabinete 
Britânico tem anunciado; sendo além disso muito impróprio da tão conhecida 
lealdade Britânica; dirijo-me portanto a V. Mce. para que haja de informar
se do exposto, e intervir decididamente para que a mesma Fragata não 
proceda da maneira que me tem constado; ficando eu entretanto na obri
gação de mandar verificar esta notícia, bem como a que antecedentemente 
recebi sobre o destino e carregamento da Fragata Doris, para levar tudo 
com certeza ao conhecimento do Governo de S.M.B., o qual, animado como 
se acha dos sentimentos mais justos e pacíficos para com o Império do Brasil, 
não deixará de considerar tais procedimentos como um ataque a ambos os 
governos. Rogo a V. Mce. queira aceitar os protestos da minha consideração 
e especial estima. Ds. Gde. a V. Mce. Palácio do Rio de Janeiro, 7 de junho 
de 1823. 

José Bonifácio de Andrada e Silva- Sr. Henrique Chamberlain 

A DI, vollll, p. 446, 
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ESTADOS UNIDOS 
(RAGUET) 





JOSt BONIFACIO A RAGUET 

Rio- 1 O de março de 1823 

José Bonifácio de Andrada e Silva faz os seus cumprimentos ao Sr. 
Condy Raguet, Cônsul dos Estados Unidos da América, e acusa o recebi
mento da Carta e Diploma que a Sociedade de Filosofia Americana, em Fila
délfia, se dignou enviar-lhe por intervenção de S. Mce.; Conferindo-lhe 
graciosamente o lugar de um de seus Membros. 

Foi por extremo lisongeira ao SUJ?ramencionado a obsequiosa atenção 
daquela respeitável Associação de Sabios, cujo exemplo em difundir as luzes 
das Ciências por este nosso comum Hemisfério, será ao supramencionado o 
maior estímulo para tornar-se digno da escolha com que foi favorecido: e em 
quanto se não dirige diretamente a mesma respeitável Sociedade para tri
butar-lhe os seus agradecimentos, se apressa a agradecer por este meio 
igualmente ao Sr. Condy Raguet por ser o intermédio de tão agradável nova, 
que S. Mce. acompanhara de expressões as mais obsequiosas; pedindo 
outrossim desde já a S. Mce. que haja de prevenir a mesma Sociedade destes 
seus sentimentos, e de anelo em que fica por corresponder a quaisquer espe
ranças que a mesma possa ter depositado no supramencionado. 

E com este motivo repete ao Sr. Condy Raguet as expressões da sua 
particular e atenciosa estimação. 

Em 10 de março de 1823. 
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JOS~ BONIFACIO A RAGUET 

Rio- 27 de ianeiro de 1823 
José Bonifácio de Andrada e Silva, Ministro e Secretário de tstaao dos 

Negócios do Império e Estrangeiros, faz os devidos cumprimentos ao Sr. 
Condy Raguet, Cônsul dos Estados Unidos da América, e acusa o recebimen
to da sua carta com data de 11 do corrente. em que expõe ter observado na 
Gazeta do Rio de 3 de dezembro do ano passsado, que o Editor na 
das Cerimônias que tiveram lugar no 19 do dito mês, tomara o particular 
cuidado de declarar que o Cônsul da República dos Estados Unidos solici
tara como um favor o que parece ter sido concedido aos Cônsules das 
Monarquias da Europa sem solicitação, e sobre isto passa o dito Sr. Cônsul a 
pedir explicações: bem como deseja saber se o Ministro está de posse de 
alguma outra Nota do Sr. Cônsul que não seja a de 13 de novembro, na 
qual diz, que mostrara sim desejo de assistir na Imperial Capela as 
Cerimônias mencionadas, mas que não sabia que entre elas devia ter lugar: a 
da Coroaç_ão de Sua Majestade Imperial. 

José Bonifácio de Andrada e Silva satisfazendo de bom grado ao 
exigido na Carta de S. Mce. responde com a exposição franca aos fatos. 
logo que s. Mce. manifestara, espontaneamente, ou não, o desejo de assistir 
na Capela Imperial, a solenidade que ali se ia celebrar, assim o Ministro o 
participou a Sua Majestade Imperial. Que divisando neste passo do Sr. 
Cônsul uma prova da boa harmonia já mais interrompida, entre ambos os 
estados, principalmente quando o comparecimento ou não comparecimento 
de um Agente Comercial a estas solenidades públicas não pode comprome
ter a política dos Governos, não só permitiu a assistência pública do dito Sr. 
Cônsul, mas até o poder comf?arecer na Tribuna, até então só reservada ao 
Corpo Diplomático; e nesta ultima circunstância é que consistiu o favor que 
Sua Majestade Imperial não Duvidou liberalizar ao Sr. Cônsul dos Estados 
Unidos para mostrar nesta ocasião o apreço que fazia da sua Nação. Se 
este favor foi dias depois generalizado a outros Cônsules das Nações Ami
gas por motivos políticos e justos, bem longe estava o Imperador de supor 
esta generalidade desairosa ao Sr. Cônsul dos Estados Unidos. 

Quanto à maneira porque o Gazeteiro narrou o fato, o Ministro podia 
contentar-se com ponderar a S. Mce. que aquele papel não era Ministerial, 
e nessa inteligência bem estava o público, não devendo portanto o Governo 
de um País onde a Imprensa é livre responder pelas expressões mais ou 
menos exatas de um escritor gue narra os festejos públicos da maneira 
porque os sabe, e se~undo as informações particulares que procura obter. 

Todavia o Minrstro tem mandado advertir aquele Escritor que se 
abstenha de tratar matérias que possam chocar o melindre de algum empre
gado Estrangeiro sem prévia autorização do Ministério competente. 
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Não pode porém o Ministro findar esta resposta sem manifestar franca
mente ao Sr. Cônsul a sua admiração por ver que S. Mce. depois de decorrer 
tanto tempo desde a publicação da Gazeta em questão, e sem ter entretanto 
ocorrido matéria nova e conexa ao objeto ali descrito, se achasse agorc 
fundado para representar ao Governo aquele respeito, bem como o Ministro 
sente particularmente, e desejaria saber como deva interpretar o esforço de 
S. Mce. para dar a entender na sua Carta que ignorava a natureza das 
Cerimônias a que ia assistir, pois não só este ato era de natureza pública e 
geralmente conhecido por toda esta Corte e Império, mas até a resposta que 
o Ministro deu a S. Mce. dando parte da permissão de Sua Majestade 
Imperial para que pudesse assistir ao referido ato, expressamente: o designa
va, declarando ser a Augusta Coroação do mesmo Senhor e sendo esta 
resposta datada de 18 de novembro, e logo entregue a S. Mce. muitos dias 
antes do dia destinado para a Cerimônia, parece incompreensível que tenha 
o Sr. Cônsul efetivamente comparecido neste dia sem saber o que ia ver. 

José Bonifácio de Andrada e Silva aproveita mais esta ocasião de 
repetir ao Sr. Cônsul dos Estados Unidos os protestos da sua invariável e 
particular estimação. 

Secretaria de Estado, em 27 de janeiro de 1823. 
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JOS~ BONIFÁCIO A RAGUET 

Rio- 1 8 de novembro de 1 822 

José Bonifácio de Andrada e Silva dirige os seus cumprimentos ao Sr. 
Condy Raguet, Cônsul dos Estados Unidos da América, e em resposta ao 
escrito de S. Mce., no qual manifestava os seus desejos de poder assistir ao 
Ato da Sagração e Coroação de Sua Majestade Imperial, que terá lugar 
proximamente na Capela Imperial, tem a satisfação de anunciar a S. Mce. 
que o mesmo Augusto Senhor a quem foram presentes os seus desejos houve 
por bem não só significar que de maneira alguma seria estorvado ao Sr. 
Cônsul dos Estados Unidos o ingresso na Imperial Capela; mas também apro· 
veitando esta ocasião de mostrar ao Governo da sua Nação o quanto a 
preza, honrando o seu único agente que aqui reside. DiQnou-se conceder 
que s. Mce. possa assistir àquela Augusta Cerimônia em a tribuna que devia 
ser destinada para o Corpo Diplomático, podendo também ali apresentar-se 
com Mrs. Raguet, como igualmente desejara. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, recebendo esta graciosa decisão de 
Sua Majestade Imperial sente particular júbilo em transmití-la ao Sr. Cônsul 
dos Estados Unidos, bem como reiterar-lhe os protestos da sua particular es· 
ti ma. 

Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, em 18 de novembro de 
1822. 
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J. BONIFACIO A RAGUET 

Rio- 13 de outubro de 1822 

José Bonifácio de Andrada e Silva do Conselho de Estado de Sua 
Majestade lm(?erial, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
IUnterior e dos Estrangeiros oferece ao Sr. Condy Raguet, Cônsul dos Estados 

nidos da América a cópia inclusa do Decreto porque o Imperador acaba 
de perdoar benignamente o degredo a que estavam sentenciados como 
Corsários nove marinheiros Americanos, constantes da Relação também 
inclusa que na Magnanimidade do Mesmo Augusto Monarca encontram os 
meios de ainda se apresentarem na Sociedade dignos da heróica Nação a 
que pertencem. 

Foi sempre tão lisongeiro a Sua Majestade Imperial o Conciliar a 
Clemência com a Justiça que já mais perdeu, em todo o tempo da sua 
Regência, ocasião própria de usar convenientemente da prerrogativa que 
lhe é tão grata a de agraciar. Porém agora sente redobrar-se esta satisfação 
f:>?r ocorrer a circunstância de que a primeira vez que passou a usar deste 
D1reito de Perdoar depois da sua exaltação ao Trono do Brasil, seja a favor 
de uma porção de cidadãos dos Estados Unidos da América, uma Nação 
com quem se acha ligado por laços os mais amigáveis, e que procurará 
estreitar cada vez mais com vantagem recíproca de duas Nações, que 
ocupam um tão distinto lugar no hemisfério da liberdade. 

José Bonifácio de Andrada e Silva transmitindo ao Sr. Cônsul dos Es
tados Unidos a cópia do citado Decreto, no que tem a maior satisfação, 
aproveita mais este momento de rogar a S. Mce. que receba os reiterados 
Protestos que lhe dirige da sua particular e invariável estimação. 

Em 13 de outubro de 1822. 
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JOS! BONIFACIO A RAGUET 

Rio- 27 de setembro de 1822 

O abaixo-assinado Conselheiro de Estado, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino do Brasil e dos Estrangeiros recebeu e levou 
ao conhecimento de S.A.R. o Príncipe Regente a Carta que o Sr. Cônsul dos 
Estados Unidos lhe dirigiu em data de 25 de setembro corrente: na qual 
pondera que sendo altamente provável que os Cônsules e Vice-Cônsules de 
Portugal nos Estados Unidos, logo que ali tiverem notícia da lndepenqência 
Política do Brasil deneguem os atestados do costume aos navios Americanos 
que se destinarem para os Portos outrora dependentes de Portugal: e que 
indo isto causar receios aos Negociantes Americanos sobre a interrupção do 
Comércio direto que com este Reino, fazem, pede por conseguinte que o Go
verno dê providências a fim de se manter a liberdade e prosseguimento do 
Comércio entre os dois países. 

O abaixo-assinado teve ordem para declarar a S. Mce. que S.A.R. à 
vista do exposto, e das considerações a que em sua Nota deu lugar o 
assunto, desejando com particular desvelo manter e promover as relações 
felizmente subsistentes entre este Reino e os Estados Unidos, de que passara 
bem depressa a dar novas e ulteriores provas, tem resolvido: que ficará livre 
aos Navios Americanos o navegarem livremente para os nossos Portos, 
independentemente de despachos quaisquer dos Cônsules ou Vice-Cônsules 
de Portugal, com tanto porém que tragam os seus documentos legalizados 
com as outras formalidades introduzidas, até que S.A.R. tome as providências 
que a este respeito julgar convenientes, e nomeie pessoa para residir nos 
Estados Unidos com caráter público, ao qual então deverão recorrer para os 
competentes Certificados, passes, e despachos, os Navios que se destinarem 
para Portos do Brasil e suas dependências. 

O abaixo-assinado se apressa em transmitir ao Sr. Condy Roguei esta 
provável decisão do Governo do Príncipe Regente, e por sua parte oferece 
a S. Mce. com o maior prazer a certeza da sua estimação destinguida. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1822. 

José Bonifácio de Andrada e Silva 
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CARTA DE AUTORIZAÇAO DE RAGUET 

Rio- 13 de Setembro de 1822 

Suo Alteza Real o Príncipe Regente Há por bem autorizar o V. Mce. 
Poro exercer desde já os funções do seu Cargo de Cônsul dos Estados 
Unidos do América nesta Cidade do Rio de Janeiro, e em todos aqueles 
lugares, que neste Reino do Brasil pelo suo proximidade deste porto não 
tiverem outro Cônsul, ou Vice-Cônsul Americano, poro o que foi mondado 
Pelo seu Governo, enquanto se lhe não expede o suo Corto de Confirmação 
do dito Cargo. 

Deus Guarde o V. Mce. m.s os. 
Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de setembro de 1822 
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Sr. Condy Raguet 

José Bonifácio de Andrada e Silva 
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PROSSIA 
LANGSDORFF E THEREMIN 





JOSe BONIFÁCIO A LANGSDORFF 

Rio- 30 de mar~o de 1822 

José Bonifácio de Andrada e Silvo foz seus cumprimentos ao Sr. Jorge 
de Longsdorff e acusando recebimento do suo Corto Oficial dotado de 15/27 
de março, tendo por objeto a concessão deste Governo, poro poderem os 
corvetas prussos ultimamente entrados neste porto, passar o suo tripulação 
poro alguns dos navios portugueses de guerra, que servem de depósito, o fim 
de se concertarem, assim como poro erigirem no Ilha dos Cobras os coman
dantes dos referidos corvetas um observatório temporário, poro o retificação 
dos seus instrumentos astronômicos; deve, em resposta, participar o S. Mce. 
que o governo de S.A.R. o Príncipe Regente, sempre propenso em estreitar 
cada vez mais os laços de amizade entre os duas noções portuguesa e prus
~o, mondou expedir as necessários ordens poro aqueles fins indicados, tonto 
o repartição do Marinho como do Guerra. 

J. B. de Andrada e Silvo aproveito com gosto esta ocasião de repetir ao 
Sr. Jorge de Longsdorff a segurança do suo estimo. Em 30 de março de 1822. 
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JOS~ BONIFACIO A THEREMIN 

Rio- 3 de julho de 1822 

O abaixo-assinado, do Conselho de Estado do Príncipe Regente, e do 
Conselho de Sua Majestade Fidelíssima, Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios do Brasil e Negócios Estrangeiros, tendo recebido e levado à 
augusta presença de S.A.R. a nota do Sr. Carlos Guilherme Theremin, Cônsul 
da Prússia, datada em 28 de julho último, na qual expõem ser-lhe constante 
que os cônsules de Portugal nos Portos de Antuérpia e Amsterdam recusam 
despachar os navios que se destinam para os portos de S.M. Fidelíssima com 
armas de fogo às quais formam um interessante ramo de comércio da Prússia, 
e por isso deseja saber se esta proibição se deve entender com o Reino do 
Brasil: Teve ordem para responder à S. Mce. que seja qual for o pro
cedimento dos Cônsules de Portugal àquele respeito, S.A.R. não considera as 
armas de fogo, e em geral as munições e apetrechos navais ou militares, 
como artigos cuja importação deva ser proibida ao Brasil, e que por 
conseguinte as embarcações que os trouxerem para seu neÇJÓcio terão livre 
entrada nas altdndegas e portos, que se acharem imediatamente sujeitos à 
regência de S.A.R., não podendo servir-lhes de embaraço para serem admi
tidos nos portos deste Reino à falta de despachos dos referidos Cônsules de 
Portugal, devendo todavia trazerem os seus papéis em devida forma quanto 
aos mais requisitos e formalidades necessárias. 

O abaixo-assinado se prevalece desta ocasião para apresentar ao Sr. 
C. G. Theremin os devidos protestos da sua estimação. 

Palácio do Rio de Janeiro, 3 de julho de 1822 

José Bonifácio de Andrada e Silva 
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INSTRUÇOES A TELLES DA SILVA 

Rio- 5 de abril de 1 823 

Instruções poro servirem de regulamento ao Sr. Antônio Telles da Silva 
na comissão que é nomeado de Enviado Extraordinário de Sua Majestade O 
Imperador do Brasil, junto a Sua Majestade Imperial, Real e Apostólica. 

Convindo gue ho,ia todo o se_gredo e reserva na sua saída desta Corte, a 
fim de segurar o bom exito da sua Missão, deverá partir incógnito a l,endres, 
donde procederá a Ruão, a entender-se com Manoel Rodrigues Gameiro 
Pessoa, Encarregado de Negócios de Sua Majestade Imperial no Corte de 
França. Desenvolverá caráter público somente quando lhe parecer oportuno, 
antes evitará tudo o que possa comprometer, aproveitando porém tudo que 
os obriQue e os comprometa. Em caso algum irá a Paris. logo que chegar a 
Viena da Áustria se apresentará como um Nobre que viaja. Cuidará em 
conhecer os diversos interesses e paixões das pessoas que figuram na Corte, 
e tirar desse conhecimento todo o partido possível, aproveitando-se dos 
parentes que lá tem. Assim que chegar, apresentar-se-á também ao Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros poro cumprimentá-lo, já 
em sua pessoa, já no Augusto Nome de Suas Majestades Imperiais. - Exigirá 
t)udiência particular de Suas Majestades O Imperador e Imperatriz da 
Austria, e sendo-lhe concedida fará um relatório discreto e prudente do 
estado do Brasil, da segurança de que goza a Família Imperial do Brasil, da 
esperança, ou antes certeza de que a sua Dignidade será respeitada, e 
mesmo aumentada pela Assembléia Constituinte Brosiliense. Fará o porarelo 
e~tre as Assembléias Brosiliense e Portuguesa, sua diferente origem, seus 
d1versos princípios, e pretensões. Depois da Audiência do Imperador seguirá 
0 cerimonial da Corte, buscando todas as pessoas a quem seja estilo visitar, 
e fazendo introduzir-se por seus parentes nos melhores círculos. 

Em conferências cuidará em nunca obrigar-se definitivamente, se não 
co.m a maior discrição, e sempre cingindo-se ao que lhe vai marcado, 
evitando Notas por escrito, enquanto não apresentar as suas Credenciais. 

Fará sentir a importância do Brasil, e da sua Independência às Potências 
Européias, e mormente à Áustria, em razão das suas possessões italianas, que 
Podem abrir com o Brasil em abrir um comércio vantajoso; não esquecendo
se de fazer ver a Política do Gabinete Britânico, que parece querer tirar 
Partido das dissensões do Brasil e Portugal, a quem considera como um seu 
PUpilo. 
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Mostrará que tudo se pode e deve esperar da Assembléia Constituinte 
Brasiliense, que nela os amigos da ordem compõem a parte principal, e que 
da sua parte estão as luzes, talentos, riquezas, e influência sobre o Povo. 
Que a doutrina da Soberania Nacional, bem que se não possa atacar de 
frente, ficará em silêncio, quanto for possível, como mera questão doutrinai e 
ociosa. Que se estabelecerão duas Câmaras na legislatura. Que o Im
perador terá o veto absoluto, ou coisa que o valha. Que o Conselho Privado 
será de Sua Nomeação e amovivel. Enfim que o Imperador terá todas as atri
buições, que exija o bom desempenho das Suas Funções como Chefe de Exe
cução, e a Sua Dignidade, como Regulador da Máquina Política. Dará a 
entender a possibilidade de um casamento da Princesa Herdeira com um 
Arquiduque, no caso de não haver varão na Família Imperial. 

Outrossim, desenvolverá o projeto de converter pouco a pouco em Mo
narquias as Repúblicas formadas das Colônias Espanholas, e o ardor com que 
o Brasil promoverá um Arquiduque a este Trono. 

Dará os motivos da Independência e separação do Brasil, e da 
Aclamação de Sua Majestade Imperial, bem como as razões por que tomara 
o Título de Imperador e Constitucional. Fará ver que não há pretensões 
algumas a alterar o cerimonial antigo com este novo Título, que só tende a 
segurar a superioridade de graduação nas novas monarquias criadas no Con
tinente d'América. 

Explicará, como cumpre, a conduta de Sua Majestade Imperial em 26 de 
fevereiro, e no dia 30 de outubro, bem como os motivos de suas relações, 
com as Sociedades Secretas, caso entenda que convém entrar neste detalhe. 
Quanto à nova Ordem, se se souber alguma cousa, explicará em geral os 
motivos de sua criação. 

Procurará.que se efetue a retirada do Barão de Mareschal por meio do 
Barão de Stürmer, e fará ver que o Dr. Jorge Antônio Schoeffer, que há 
pouco partira do Brasil para a Europa, há é um espia, mas sim uma pessoa 
que merece confiança de Suas Majestades Imperiais, e portanto digna de 
créditos. 

Também pelos seus discursos e escritos cuidará em promover a emi
gração para o Brasil dos habitantes industriosos do Norte, prometendo-lhes 
todas as vantagens, e tolerância de cultos. 

Não será indiferente ao progresso da sua Missão o entender-se com o 
Barão de Stürmer, C. Wrbna, Frederico Gentz, Stadion, lazenskki, e 
Duquesa de Sagan. 

Tudo o mais que for conducente ao desejado êxito da sua misão, e que 
aqui não vai expresso, confia Sua Majestade o Imperador do seu conhecido 
zelo, amor à Sua Imperial Pessoa, talentos e deteridade. Palácio do Rio de 
Janeiro, 5 de abril de 1823- José Bonifácio de Andrada e Silva: 
Aditamento- S.M. Imperial há por bem autorizá-lo igualmente para tratar da 
compra de alguma boa Fragata que se possa achar em Veneza, pronta de 
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tudo, afiançando o pronto pagamento de seu justo valor; e bem assim ajustar 
um dos dous Regimentos Austríacos para o Serviço deste Império, tudo com 
as condições e nos termos que forem mais vantajosos. - Paço, 5 de abril de 
1823- Andrada. 
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AUSTRIA 
(MARESCHAL) 





JOS! BONIFACIO A METTERNICH 

Rio- 5 de abril de 1823 

Monseigneur! - Sa Majesté l'Empereur du Brésil et Son Defenseur 
~erpetuel, desirant resserrer de plus en plus les liens qui subsistent entre Sa 

ajesté lmpériale et Son Auguste Beau-Pere l'Empereur d'AIIemagne, et ne 
voulant pas qu'il manque plus long temps aupres de Sa Majesté lmpériale, 
R_oyale, et Apostolique un Représentant pour y être !'interprete de ses sen
li.ments les plus purs envers un si Auguste Souverain, a résolu nommer Mon
Sieur Antonio T elles da Silva, Commandeur de I'Ordre du Christ, Gentil
homme de la Chambre lmperiale, et que a l'honneur de jouir de !'intime 
C?nfiance de Son Auguste Maêtre, ofin qu'il oille résider ovec le caractere 
d ~nvoyé Extraordinaire, jusqu'à ce qu'on oie convenu du caractere de s 
Ministres qui doivent être réciproquement envoyés. S.M. lmpériale m'ordonne 
donc, que j'aie l'honneur de vous onnoncer, Monseigneur, cette nomination 
Pour que Votre Altesse en puisse foire à S.M. lmperiale, Royale, et 
~~~stolique, en voulont bien lui donner votre protection, et ojouter entiere 
Oi a tout ce qu'il aura, l'honneur d'exposer ou nom de Son Auguste Moêtre, 
~~ partiulierementte à lliegard des sentiments, dont S.M. lmpériale ne cessera 
t,mais d'être pénétrée. En m'aquittant ainsi, avec le plus grand plaisir, des 

rdres de S.M. lmpériale, je soisis avec empressement cette même occosion 
Pour prier V.A. d'ogréer les ossurances de lo plus houte considération, et 
entier dévouement avec les quels j'oi l'honneur d'être, Monseigneur, - De 
~otre Altesse- le tres humble et tres obeissant Serviteur- José Bonifácio 
~ ~ndrada e Silva - Son Altesse Monseigneur le Prince de Metternich, 

~inist.re d'Etot, des Conferences, et des Affoires Etrongeres de So Mojesté 
mpenale, Royole et Apostolique. Au Pelais de Rio de Janeiro ce 5 avril 1823. 
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JOSe BONIFACIO A MARESCHAL 

Rio- 20 de novembro de 1822 

José Bonifácio de Andrada e Silva oferece os seus cumprimentos ao Sr. 
Barão de Mareschal Agente da Nação Austríaca, e respondendo à sua carta 
de 18 de novembro, sobre a qual recebeu as Ordens de Sua Majestade O 
Imperador na parte que lhe é pessoalmente relativa: tem de significar ao Sr. 
Barão que o Mesmo Augusto Senhor vendo que S. Mce. não deixa de 
reconheceecer e apreciar as circunstâncias imperiosas, únicas, e até por este 
princípio legais, pelas quais Sua Majestade Imperial Aceitou a Coroa Impe
rial que os Povos espontaneamente Lhe Confiaram, tem Dado as Suas Ordens 
para que S. Mce. tenha no Paço Imperial o competente ingresso. 

Cumprindo assim as Ordens Imperiais, José Bonifácio de Andrada e Silva 
lança igualmente mão desta oportunidade para repetir ao Sr. Barão os pro
testos da sua atenção e particular estima. 

Em 20 de novembro de 1822. 
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JOSe BONIFACIO A MARESCHAL 

Rio- 28 de novembro de 1822 

N J,o~é Bonifácio de Andrada e Silva, Ministro e Secretário de Estado dos 
egoc1os do Império e Estrangeiros, faz os devidos cumprimentos ao Sr. 

Barão de Mareschal Agente da Nação Austríaca, e se apressa a comunicar 
a S. Mce. que no domingo ]9 de dezembro de manhã se há de celebrar na 
Capela Imperial a Augusta Cerimônia da Sagração e Coroação do Impe
rador podendo o mesmo Sr. Barão, segundo as Ordens de Sua Majestade 

S
lmperial apresentar-se no dito dia na Capela Imperial, para assistir a este 

olene Ato na Tribuna que lhe está destinada conjuntamente com algumas 

G
Poucas outras pessoas a quem Sua Majestade Imperial Concedeu esta 

raça. 
O Ministro se prevalece desta ocasião para repetir ao Sr. Barão de 

Mareschal os protestos da sua fiel estima e particular atenção. 
Em 28 de novembro de 1822. 
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JOS~ BONIFACIO A MARESCHAL 

Rio- 22 de fevereiro de 1823 

Havendo Sua Majestade a Imperatriz dado felizmente à luz no dia 17 do 
corrente mês, pelas 7 horas da Tarde uma Infanto, e Destinando S.M. o 
Imperador o dia 2ÇI feira, 24 deste mesmo mês, para a Solene Cerimônia do 
Batismo de Sua Alteza Imperial a Infanto recém-nascida, o que terá lugar na 
Imperial Capela, às 4 horas da Tarde do dito dia, tenho-o assim de participar 
a V. Mce. não só para sua inteligência, mas a fim de que possa assistir àquele 
solene Ato nas Tribunas do Corpo Diplomático. Renovo a V. Mce._por esta 
ocasião a segurança da minha particular veneração e estima. Deus Guarde a 
V.Mce. mÇI aÇI Palácio do Rio de Ja-neiro, 22 de fevereiro de 1823. Muito cer
to servidor de V.Mce.- José Bonifácio de Andrada e Silva 
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