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(' Orphãos •.......... , , 0 ••• o.' o o ••• o ••• o •••••••
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DECRETOS, CARTAS E ALVARÁS

DECRETO - DE 4 IH~ JANEIRO DE 1821

:\latllla augmental' tres Companhias uo COl'J:)l) d as Oi-donauçns da Vill a de

Valen<;:t da p roviucia da Bahia.

Tomando em consideração o que ':Ue representou o Conde de
Palma actual Governador e Capitão General da Província da
Bahia : Hei por bem que no Corpo das Ordenanças da Villa de
Valença na comarca dos Ilhéos daquella Província se augmente
tres Companhias, comprehendendo o districto da primeira, desde
o logar da Lage (1<1, parte do Sul, até o denominado a - Casca ;.
da segunda, desde finda a companhia, de que é Capitão Manoel'
Fernandes Barreiros, até o lagar denominado o - Conselho; e
da terceira, do logar da Matta Septentrional, que vai a encon
trar com o districto da Villa da Nova Boipeba, pelo logar deno
minado o Piaú : O Conselho Supremo Militar o tenha assim en
tendido, e lhe faça expedir os despachos necessaríos. Palacio do
Rio de Janeiro 4 de Janeiro de lB21.

Com a rubrica de Sua Magestade.

1'0'1
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DECRETO - DE 15 DE JANEIRO DE 18:21

Augmenta o ordenado de dons Mel'cadol'es da Alfandega c da Casa da.

Ar recnd ação do Tabaco da cidade da Bahin ,

Attendendo ao que Me representaram Joaquim de Sant'Anna
Dantas e Miguel Arcanjo da França, Mercadores da Alfandega
e Casa da Arrecadação do Tabaco da cidade da Bahia, sobre o
diminuto ordenado que percebem pelo seu emprego, qu.mdo,
além da carestia geral dos generos de primeira necessidade tem
crescido o trabalho de que são incumbidos, que não lhes resta
tempo algum para por outros meios honestos proverem á sua,
subsistencia : Hei por bem fazer mercê u cada um dos suppli
cantes, do augrnento de 100$000 nos seus ordenados para que
d'ora em diante vença cada um o ordenado de 200$000. A Real
Junta do Commercio, Agricultura, Fabrica e Navegnção deste
Reino do Brazil e Domínios Ultramarinos o tenha assim enten
dido e faça executar com os despachos necessarios. Palacio do
Rio de Janeiro em 15 de Janeiro de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade,

DECRETO - DE 18 DE JANEIRO DE 1821

Concede uma pensão ao Capitão Tenente Augusto José de Carvalho.

Deferindo benignamente a supplica, que poz na Mioha Real
presença o Capitão Tenente Augusto José de Carvalho, Moço
da Minha Real Camara : Hei por bem em contemplação do seu
bom serviço fazer-lhe mercê de uma pensão dd360.$OOO annuaes,
com supervivencia para, sua mulher D. Carlota Joaquina de
Castro, a qual pensão Ordeno lhe seja regularmente paga pelo
Erario Regio desta Côrte. Thomaz Antonio de Villanova Por
tugal, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios do Reino, que serve de Presidente do Meu Real Erário
o tenha assim entendido e o faça executar com os despachos
necessarios. Palácio do Rio de Janeiro em 18 de Janeiro de 182].

Com a rubrica de Sua Magestade.
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DECRETO - DE 23 DE JANEIRO DE 1821

Augmenta os vencimentos dos empregados ela Junta da Real Fazenda.
na Pr-ovincia ti o C.nri.

3

Tendo nttenção ao que Me representaram o Escrivão Deput-do
e mais Offlciaes do Expediente da Junta da Adminiatração e
Arrecadação da Minha Real Fazenda na Provinda do Ceará:
Hei por bem conceder annu.clmente ao dito Eserrvao Depntulo,
Thesoureiro Geral d.i mesma Junta, Offlciaes <la Secretar a e
Contadoria dolla, mais a quinta parte de seus actuaes veúcl
meutos, em razão de 8eU8 empregos e exercicios. Thomaz ,\u
tonio de Vil lanova Portugal, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negócios do Reino Unido e encarr-egado
da Presidencia do Meu Real Erario o tenha assim entendido e o
faça executar com os despachos necessario , sem embar-zo de
quaesquer leis, regimentos ou disposições em contrario. Pulacio
do Rio de Janeiro em 23 de Janeiro de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DI'1 30 DE JANEIRO DE 1821

Concede 30 braças de terreno na Ilha das Cobras a João Alves da Silva Porto.

Attendenclo ao Q'JO Me foi presente em requerimento de João
Alves da Silva Po 'to, comrnercíante desta praça: Hei por Lem
ordenar que nos terrenos próximos ao Revel im (la For-trlez.t da.
Ilha das Cobras, quo se achavam desemb.irao.idos por serem dps·
tinados para armazcns dos Depositas Navaes, lhe sPj im f.,cili
tadas 30 braças, com os seus correspondentes fuudos até il
pedreira, para a.lli construir um ou mais armazéns, em que s 'rá.
obrigado a receber gr~tuitamente quaesquer artigos do serviço
da, Minha Arrmda Real, que al li seja necessario pôr em urreca
dação, e que nos ,110::,m06 armazens se pO:>S:I111 occasionalmente
receber, pagando pelo referido terreno aque.la pensão annual
que de futuro se lhe impuzer , segundo o que em geral fór orde
nado a respeito dos terrenos de praias. O Conde dos Arcos, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da.
Marinha e Domínios Ultramarinos o tenha assim entendido. e o
faça executar com as ordens necessárias. Palacio do Rio de Ja
neiro em 30 de Janeiro de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade ,
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ALVARÁ - DE 6 DE FEVEREIIW DE 1821

:.:'IIandtt cl'(br uma Rolaçâo na Villa do Recite de Pcr ruunbuc o ,

Eu El-Rei Faço saber aos que este Alvará corn força de Lei
virem: Que Tendo-Me representado a Camara da Cidade de
Oliuda as difflculdades que experimentam os habitantes da Pro
vincia de Pernambuco, de recorrerem á Relação da Bahia para o
proseguimento das suas causas, pela grande distancia de uma ao
outra Província, avultadas despezas, separação de suas familias,
interrupção dos trabalhos do flue tiram a sua subsistencía, e
outros muitos inconvenientes, ainda quando são entregues a Pro
cur-adores, o que tem induzido a muitos a deixarem sem ultima
decisão os seus pleitos, preferindo antes perdel-os do que sujei
tarem-se a tão graves iucommorlos : E sendo um dos primeiros
objeetos dos Meus Paternaes Cuidados remover os embaraços que
possam retardar ou estorvar aos meus fieis vassallos os recursos
que lhes permittcm as Leis na Administração da Justiça, e que
lhes afiançam a segurança pessoal, e a dos sagrados direitos de
propriedade, que muito desejo manter, como a mais segura base
da sociedade civil: Hei por bem crear uma Relação na villa do
Recife de Pernambuco, tendo por Districto os ter-ritorios da Pro
vincia de Pernambuco, comprehendidos nas tres Comarcas do
Recife, Olinda e Sertão somente; pois o da nova comarca do Rio
de S. Francisco, não obstante pertencer a esta Pro vincia, se
conservará no Districto da Relação da, Bahia, pela mais facil
communicacão e maior commercio do.') seus habitantes com
aquolla cidado ; as Provincias, com os seus respectivos territo
rios, da Parahyba, Rio Grande do Norte, e tambem a do Ceará
Grande, que Sou Servido desmembrar do da Relação do Ma
ranhão, alterando nesta parte o § 5° do til. l° do Alvará de 1:3 de
Maio de 1812.

Esta Relação terá a mesma graduação o alçada que tem a do
Maranhão, será presidida pelo Governador e Capitão General
que actualmente o é e fór para o futuro da Província de Per
nambuco, e será composta do Chanceller e do mesmo numero de
Desembargadores e Offlciaes que tem a referida Relação do Ma
ranhão.

O seu Presidente, Ministros e Offlciaes vencerão os mesmos
ordenados. ajudas de custo, propinas, assignaturas e emolu
mentos concedidos ao Governador, Ministros e Offícíaes da Re
lação do Maranhão, servindo-lhe de R.egimento o mesmo que
pelo Alvará de 13 de Maio de 1812 Fui servido dar á Relação do
Maranhão, menos qmnto aos recursos, que os deverá dar para a
Casa da Supplicação do Brazil ,

E attendeudo a que a graduação desta Relação e a do Ma
ranhão, é a mesma que tinha a antiga Relação do Rio de Janeiro
e a da Bahia, antes do Alvará de 10 de Maio de 1808 : Sou Ser
vido que se considerem habilitados para requererem e merecerem
os legares de Desembargador de qualquer destas Relações os
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Bacharois, que tenham servido lagares de segunda entrancía,
Doando nesta parte revogado o § 7° do tit. lo (lo referido AI
vará de 13 de Maio de 181:2.

Pelo que mando á .1I18sa, do Desembargo do Paço e da Con
sciencía e Ordens: Presidente do Meu Real Erario ; Conselho da
Minha Real Fazenda; Icegedor da Casa da ~Hpplicação; Gover
nador e Capitão General da Provincia do Pernambueo ; Governa
dores, Ouvidores, Juizes e mais Justiças das Províncias e Co
marcas acima mencionadas, c quaesquer outras pessoas, a quem
o conhecimento deste Alvará pertencer, o cumpram e guardem
o o f<v;am cumprir e guardar tão inteiramente como ne1le se
contém. sem embargo de quacsquer Leis, H.egimentos, Provisões
ou Ordens em coutruiio, porque todas Hei deri);2;ada.s para este
e üeito somente como se deltas fizesse expressa e individual
monção. E valerá corno Carta passada pela Chancellaria ainda
flue por e lla não haja de passar, e o seu e tl'eito h:\j:l, de durar
mais elo um li nno, não obstante as O1'del1'\/;:JOS em contrm-io ,
Dado no Pa lacio do Rio de Janeiro aos (j elo Fevereiro do i821.

l\,Et com gLt'crda.

Alvará com força de Loi, pelo qual VOSS;i, :~bg'estade IJa por
\,i311l Man.la.r crenr uma Relação nu Villa elo Recife de Pernam
huco, servindo-lhe de Regimento, par,\, a sun l'cgulaçfio e 3'0
verno, o da Relação elo Maranhão: tudo In rÓi'ma. acima, decla
l"lrla.

João Carneiro do Campos o fez.

ALVAIL\. - DE l O DE FEVEREIlW DE 1821

Dctcruiina que :t Vi lln d(~ Cac hociru lb Pro vincir, do PiH'Ú, soj.i C:dH."'í Ih

COlll:ll'Cil, cru lOg'i\l' da Viih ,lI' ~Ltl'~\jrj.

Eu EI-Rei Faço sahor aos que este Alvura com força, de Lei
viem: Que sendo,-Me. present~ que a vin» de .\Ia1'ajó c1lt Ilha
do Joannes e Capitania do Pua, pelo seu actual estado de pouca
povoação, não o trereco por ora as commodidudes e proporções
convenientes para servir ele cabeça de Comarca, nem no sou 1'13.
cinto, nem em todo o seu Termo: Hei por bem que a \':illa da

E, \30



DECRETOS, CARTAI E ALVARÁS

Caehoelra sltunda na') margens do rio Arary, seja d'ora em
diante a cabeça da Co.narea creada na mesma Ilha pelo Alvará
de 17 de Ag-osto de 1816, que nesta, parte sou servido derogar;
fíe.mdo alias em seu inteiro vigor.

Pelo que mando á Mesa do Desembargo do Paço e da Con
aclencb e Ordens; Presidente do Meu Real Erario ; Conselho da.
Minha Real Fazeudu ; Reg2dor da Casa da Supplicação ; e ao
Govl'rnad,)r e Capitão General da Capitania do Pará, e mais
Gove T'Iladores, Mlgi.)trados, Justiças, e quaesquer outras pes
80'1", a quem o conhecimento deste Ai vará h lja, de pertencer, o
cumpram e guardem, e façam tão inteir.rmente cumprir e guar
dar como nelle se contém. E valerá como Carta passada pela
Chan.-cllarin, posto qUJ por ella não ha de passar, e o seu effeito
haj l dC3 durar mais de um anno, não obst mte a Ordenação em
contrario. Dado no Rio de Janeiro aos 10 de Fevereiro de 1821.

REI com guarda.

Alvará com força de Lei, pelo qual É VOSS'l Magosta-le Ser
vHo determinar, que em log Ir da, Villa de ~hrajó da Ilha de
Joannes e Capitania do Pará. seja, d'ora em di.inte a Villa da Ca
choeira situ Ida. nas margens do Rio Arar-v a, cabeça da Comarca
ereada na, mesma Ilha pelo Alvará. de 17 de Agosto de 18t6, que
nesta parte Ha por bem derogar ; ficando alias em seu inteiro
vigor, como acima, se declara.

Para Vossa Magestade ver.

Joaquim José da Silva o fez, e Bernardo José de Souza Lobato
O fez escrever.

ALVARÁ - DE 10 DE FEVEREIRO DE 1821

Cr3a. na ViUa. de Cametà da. Provincía do Pará um Iogar de Juiz de Fór:t
do Cível, Crime e Or-phãos.

Eu El-Reí Faço saber aos que este Alvará com força de Lei
vlre.n ; Que sendo-Me presente o qu uito convinha ao Meu Real
serviço (\ h-.u commu.n do povo da Vil la de Cametà da Pl'O
vincÍit do Pará , a creação de um Magistrado de Vara Br.mcn, que
emlogar dos Juizes Ordlnarlos Leiglls promovesse aI li com mris
activídale e conhecimento de Minhas Leis a pro:npta e reeta
admlulstração da justiça; mantivesse o socozo publico; e tlsca
'li::iàsse a arrecadação dos Meus Reaes Direitos, que desde longo
tempo tem ido em proporcional augmeuto co.n a população,
agricllltura e relações commereiaes da dita Villa: E tendo con
sltlerdCã,o ao referido, e ao mais que se Me expoz em Consulta



da Mesa do Meu Desembargo do Paço, em que foi ouvido o
Desemblrga'lor Procurador da Minha, Corôa e Fazenda: Hei por
bem crear na sobredita Vil la um logar de Juiz de Fora do
Civel, Crime e O:'phãos; o qual servirá com os mesmos Eseri
vães e mais Offlciaes, com que actualmente servem os Juizes
Ordlnarios e dos Or puãos, cujos lagares, pela creação daquelle
de Juiz de Fora. ficarão desde logo supprimidos.

'I'erà o dito logar de Juiz; de Fora, o mesmo ordenado, apo
sentadoria, propinas e emolumentos, que esta concedido ao Juiz
de Fóra da Cidade do Pará, assim e rio mesmo modo que foi
concedido ao legar de Juiz de Fora ela Vil la de Marajó da mesma
Comarca pelo AIvará lb 8 de Maio de 1811 da sua creação, em
quanto não foi su pprimído, ore-indo-se em seu logar a nova
Comarca da Ilha de Joannes e Mo rajó: com declaração porém
de que nem perceberá a aposent.uloria, que lhe foi conferida,
por provisão de 20 de .Mu-ço do anno proximo passado, nem tam
pouco a outra que tinha por Provisão de 13 de Setembro de
1754; mas sim perceberá a uposentidoria de 80$000, que vence
o Juiz de Fóra da Cilade de M iria.nna, cujo logar tem servido
quast sempre de norma para semelhantes regulamentos de 10
g ires creados de novo, bem entendido, que a mencionada apo.,.
senta-loria e propinas serão pagas pelas rendas da Camara, e
o ordenado pela Minha Real Fazenda; sendo os emolumentos
pag-os pelas partes, na forma do Regimento de Beira-Mar e
Sertão.

Pelo que Mando á M')Srt elo Desemhargo do Paço e da Con
siencia e Or.lens ; Presidente do Meu Real Er Iria; Conselho da
Minha Real Fazondi; Regedor da Casa da Supplicação ; e ao
Governador e Capitão General da Provlncia do PMá e mais
Governadores, Magistrados, Justiças e qu iesquer outra" pessoas,
a quem o conhecimento deste AIvará haja de pertencer, o
cumpram e guardem, e façam tão inteiramente cumprir e
guardar, como nelle se contém. E valera como Carta passada
pela Chancellaria, posto que por ella não ha de passar, e o seu
effeito haja de durar por mais de um armo sem embargo da
Ordenação en contrario. Dada no Rio de Janeiro aos 10 de Fe
vereiro de 1821.

REI com guarda.

Alvará com força de Lei, pelo qual VOSS'1 M'izestade Ha por
bem crear na vill« de Cametà da Provincia do Pará, um logar
de Juiz de Fóra do Civel , Cl'ime e Orphã')s, declarando o 01'
deu ido, ap» .ent idoría, propinas e emolumentos, quo deve per
ceber, na, forma, acima expressa.

Para Vossa Magestade ver.

Joaquim José d i Sil veira o fez, e Bernardo José de Souza Lo
bato o fez escrever.
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ALVAR.~ - DE 12 DE Fl'}VERl~IRO DE 1821

Créa uma Comarca na Provincia de Sant-l Cathar-ina com a denomimv;,-io de

-Comarca da Ilha de Santa Cat har-ínu-c-d ivid ida da antiga (Jue s,~ ,1rmf]Jl]in:u';{

-Comarca do Rio Grande do Sul.

Eu EI-Rei Faço saber aos que este Alvará com força de Lei
'Virem: Que constando na, Minha Real Presença, por Consulta da
Mesa do Desembargo do Paço, a urgente necessida de que hade :se
·dividir a Comarca de S. Pedro do Rio Grande e Santa Catharina,
creando-se nella uma nova Ouvidor-ia, por não ser possível a
um só Magistrado corrigir annualmente na vasta extensão da
mesma Comarca todas as Villas de que ella se compõe, separadas
a gTandes distancias umas das outras, e satisfaz.er com a devida
presteza e oxacção ás demais obrigações inherentes ao cargo de
Ouvidor, e a, muitas comrnissões e diligencias do Meu Real Ser
'viço, de que se faz necessario encari-egal-o: E Tendo consideração
ao referido e ao mais que se Me ex pendeu na mencionada Cou
sulta, em que foi ouvido o Desembargador Procurador de Minha
Corôa, e Fazenda :

Hei por bem crear uma Comarca na Provincia de Santa Catha
'1'ina, que se denominará - Comarca da Ilha de S,wta Catharina.-«
conservando-se o lagar de Juiz de Fora da Villa de Nossa Senhora
do Desterro da me"ma Ilha. a qual tlcará sendo a cabeça da, nova
Comarca; denominando-se a antiga d'ora em diante - Comarca
-do Rio Grande do Sul.

Terá a dita nova Comarca por Districto da parte do Sul ,l
mesma divisão que tem o Governo; no centro comprehenderá a
Villa de Lages; e pelo Norte terá o seu limite pela divisão
actual da Comarca de Pernagoà e Coritiba.,

O Ouvidor e Corregedor da nova Comarca, que Eu Fór Servido
Nomear, e os seus Successores, exercerão este Legar e mais
'Cargos que lhe são annexos, na conformidade das Minhas Orde
nações, Regimentos dos Ouvidores Geraes, e mais Leis e Ordens
que se acham estabelecidas, com a mesma jurisdicção, ordenado,
aposentadoria e propinns, que tem o Ouvidor (1<1 antiga Comarcn
de quo aquella é desmembrada.

E Hei outrosim lio1' bem crea.r os Otflcios de Escrivão e Mei
r inho (1:1 Ouvidoriu o Correição da mesma Comarca" e as pessoas
que nelles forem providas os servirão na fórrna das Leis e Rc
gimentos que lhes são respectivos.

Pelo que M indo á MOS~l do Desembargo do Paço e da Con
sciencia e Ordem) ; Presidente do Meu Real Erar'io ; Conselho da
Minha Real Fazenda; Rogedor da Casa da Supplicação ; e ao Go
vernador e Capitão General da Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul; Governador da Província de Santa. Ca.tharina ;
mais Governadores, Ministros de Justiça e quaosquer outras
'pesso'ls, a quem o conhecimento deste Alvará haja de pertencer,
o cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteira
mente como nelle se contem. E valerá como Carta. passada peja
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Chancellaria, posto que por ella não ha de passar, e o seu effeito
haja de durar mais de um anno sem embargo da Ordenação
em contrario. Dado no Rio de Janeiro aos 12 de Fevereiro
do 1821.

REI com guarda.

AIvara" COlll força de Lei, pelo qual vossa Magestado Ha por
bem crear uma Comarca na Província de San ta Cathariua com u
denominação de - Comarca da Ilha de Santa Cuthariua -, divi
.lindo-a da antiga, que ora se rlca deuominando - Comarc,". do
Rio Grande do Sul - conservando o Iocur de Juiz de Fora da Vil la
de Nossa Senhora do Desterro da moslfla Ilha, que fica sendo a
caÍleç-rt da nova Comarca; e creando pan1, o serviço desta: os
respectivos Offlcios do ESC1'ivão o Meirinho, tudo lU1, forma acima
-leclaradn..

Para VOSS~l ~Iagostado Ver .

.loaquim José da xilveíra o fez, Bernardo José de Souza Lobnto
o fez escrever.

lJECl{.ETO - DE 18 m: FEVEREIRO DE 1821

)'i"l":!l,~na, '111' I) l'l'ill(;ipe Heid vú a l'Ol'tllil';Il; c on v oc a os 1'1'OCUl'il<101'es ,};,s

Ciri:trl"s e Villn s ,h Bl':lzil p~Ll'a '~'ll .lu nta de Ctll'll's S(~ ti';tt:1r' das Leis

(""blitucioll'tCS e ('1',';1 umu cunuuissá o ellcal'l'cgacln dr- p:'cp;1l'al' os t rnhnlh os

.l. '11u' S ' den' n OCCU)J:ll' os uicsuios Procurudcics.

Exigindo as circumstnucias em que se acha a Monarchia justas
e adequadas providencias para consolidar o Throno, e assegurar
a felicidade da Nação Portugueza, Resolvi Dar a maior prova do
constante desvelo que Me anima pelo bem dos Meus Vassallos,
Determinando que o Meu muito Amado e Prezado Filho D. Pedro,
Príncipe Real do Reino L'nido de Portugal, Brazil c Algurves,
vil a Portugal munido da Autoridade e Instrucções necessarias
para por logo em execução as medidas e providencias que Julgo
convenientes, a fim de restabelecer a tranquillidade geral daquel le
Reino, para ouvir as representações e queixas dos Povos, e para
estabelecer as reformas e melhoramentos e as Leis qne possam
consolidar a Constituição Por-tugueza ; e tendo sempre por base
a justiça, e o bem da Munarchia, procurar a estabílidade e
prosperidade do Reino Unido; devendo ser-Me transmittida
pelo Príncipe Real a mesma Constituição, afim de receber,
sendo por Mim Approvada, a Minha Real Sancção , Não podendo,
porém, a Constituição, que, em consequencia dos mencionados

E -\?>,;:,.
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Poderes, se ha de estabelecer e sanccionar para os Reinos de
Portugal e Algarves, ser igu .lmente adaptavel e con veniente
em todos os seus artigos o pontos essencí ies á povoação, loca
lidade e mais clrcumstancias tão ponderosis como attendiveis
deste Reino do Braz.il, assim como ás d IS llhas e Domínios Ultra
marinos que nío merecem menos a Minh.i Real Contemplação e
Paternal Cuidado: Hei por conveniente Mandar convoerr a esta
Córte os Procuradores que as Camar.is dis Cidades e Villas prin
clpaes, que tem Juizes Letrados, tanto do Reino do Brazll, como
das ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde elegerem: E Sou
outrosim Servido que ellas hajam de os escolher e nomear sem
demora, para que reunidos aqui o mais promptarnente que fôr
possível em Junta de Córtes com a Presidencia da pessoa que Eu
Houver por bem escolher pari), este L!lgar. não somente exami
nem e consultem o que dos referidos artigos Iór adaptável ao
Reino do Brazil , mas t.unbem Me proponham as mais reformas,
os melhoramentos, os esta belecimentos o quaesquer outras provi
dencias que se entenderem essenciaes ou uteis, ou sej.i para a
segurança individual e dis propriedades, boa administração da
Justiça e da Fazenda, augrnento do Commercío, da Agricultura e
Navegação, Estudos e Educação publica, ou para outro .. quaes
quer objectos conducentes aprosperidade e bem gJral deste Reino,
e dos Domínios da Corôa Portugueza.

E para nccelerar estes trioathos, e preparar as matérias de
Que deverão occupar-se; Sou tambem Servido ercar desde já
uma Cornmissão composta de pessoas residentes nesta Côrte, e
e por Mim nomeadas, que entrarão logo em exercício, e couti
nuarão com os Procuradores das CamaI',IS que se forem apresen
tando, a tratar de todos os referidos objectos, para com pleno co
nhecimento de causa Eu os Decidir. A M~S'1 do Desernb.rrgo do
Paço o tenha assim entendido, faça publicar e executar, passando
as ordens necessárias ás Camaras, e os mais despachos e partici
pações que precisas forem: as quies tarnbem se farão aos Gover
nos das Províncias pelas Secretarias de Estado. Palacio do Rio
de Janeiro em 18 de Fevereiro do 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade .

CARTA REGIA - DE 21 DE FEVEREIRO DE 182]

Extingue a antiga c ompnnhii de mineração dos Anicuns da Pr-ovincia de Goya.z
e crêa outra que se regerá pelos novos Estatutos que estão annexos.

Manoel lgnaeio de Sampaio, Governador e Capitão General da
Capitania. de Goyaz, Amigo. Eu EI-Rei vos Envio muito sauí rr .
Sendo-Me presente a conta que destes em VOS30 offieio de 28 de
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Novembro do anno próximo passado sobre os fracos lucros .que a
Minha Real Fazenda tem tiralo do rico descoberto dos Amcuns,
e as poucas esperanças de melhor sorte que de certo tempo em
diante poderão ter os in teressados na socied ide que alli se
formou, pelos vicias radicaes da sua organização, de maneira
que, não podendo ser remediados pelus providencias dadas pelo
vosso antecessor, todos os sócios, que não moram em Anicuns, vão
daí li retirando os seus escravos, e por este moti \'0 bem se póde
reputar como realmente quasi extincta a mesma, sociedade; e
Tomando em consideração as ponderosas reflexões que a este
respeito offerecestes, o requerimento de alguns moradores dessa
cidade, que pedem uma nova Companhia segundo os Estatutos
que organizastes, e que remettestes para merecer a Minha Real
Approvação, e o quanto convém animar todos e quaesquer esta
belecimentos que tendam ~IO tem 7eral, e particular dos Meus rleis
vassal los, e à prosperidade e riqueza publica : Hei por bem
abolir a mencionada antiga sociedade dos Anícuns, crear e
approvar a nova Companhia de Minen-ção, que Me foi proposta,
regendo-se pelos referidos Estatutos que com esta Minha carta
VO::l são remei tidos, ussizn ulos pOI' Thomaz Antonio de Villanova
Portugal, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos
Megocios do Reino, os quies fureis observar em todos os 53
artigos, salvo a alteração que pelo tempo adiante se mostrar
necessaria ,

O que Me pareceu participar-vos, para que assim o tenhaes
entendido e o executeis com o zelo que exige o Meu Real serviço,
dando parte pela Secretaria de Estado dos Negocias do Reino, e
pelo Meu Re.rl Erario d(18 resultados que annualmente se
obtiverem, e propondo-Me o que vos parecer conveniente a bem
dessa nova companhia, e ao progresso e riqueza dessa Províucía
para Eu Resolver o que fór servido. Escripta no Palacio do
Rio de Janeiro em 21 de Fevereiro de 1821.

REI.

Para Manoel Ignácio de Sampaio.

E8tntuto8 para a eon.panhia de Mineração dos
Anieuns IIU provincia de Goyaz.. o que Me ref'ere
a cnl·l.n regia de ~J. de Fevel'eil'o de 1821

1.° O fundo desta Companhia será formado de 256 aceões.
ãcan.lo pertencendo á Real Fazenda, como acçõos m-r-t..s,
aguelle numero que íôr do Real Agrado de Sua 1\1 'gostade, á
VIsta do estado de desgraça em que se ncha a Capit.mia de
Goyaz, da pobreza a que esta reàuzido o veeiro de Anicuns e do
baixo tojue do seu ouro. '

2. o Cada acção será de um escrnvo do 16 a ~5 al1110S de idade
s~m mC11e~tia.al~uma, e de 12$OO~ em dinheiro por uma só vez.
SI algum accíonista, por pobre, nao poder entrar no dia deter-

E-\~:>
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minado com esta somma, posto que pequena, contar-se-lhe-hão
os competentes juros ú razão de 1/2 % ao mez, até que
faça a dita entrada, ou até a primeira partilha; mas deste favor
não gozarão aquelles que entrarem com mais de uma acção ,
Os escravos devem ser apresentados vestidos e munidos de ferra
mentas para uma só vez.

3.° Nenhum accionísta poderá ter mais de oito acções.
4.° O Governador e Capitão General da Capitania de Goyaz será

o Inspector da Companhia, para, vigiar sobre a observancia dos
seus Estatutos, zelando e promovendo tudo quanto for em seu
proveito, e da Real Fazenda, podendo convocar e formar Juntas
interinas ernquanto se não esta belecerem as Juntas Administra
tivas, mandadas crear Ido AIvará de 1~3 de Maio de 18m, para
se decidirem em ultima instancia aquclles negocíos da Compa
nhia, que na forma do mesmo Alvará dependerem de taes de
cisões.

5.° Para o regimen interno da Companhia em todos os ramos
da sua administração haverá um Conselho, denominado Conselho
da Companhia, e quatro Directores, quo formarão a Mesa. ela, Di
recção, O Governador e Capitão General In.spector será o Presi
dente tanto do Conselho da Companhia, como da Mesa da Direcção,
tendo sempre voto, e voto de preeminencía , on desempate, e em
virtude da autoridade que 1118 é conferida pelo art. 4°, poderá,
sendo ncce.ssario, obstar á cxecucão do quo se assentar na :\Iesa
da Direcção, e convocar extraordinariamente o Conselho ela Com
panhia, para allí se decidir o negocio. Poderá pela mesmo), Iórma
obstar a execução do que se assentar em qualquer sessão do
Conselho da Couipanhia, quando o julg,tr contrario ás leis do
Reino, aos interesses da Real Fazenda" ou ao.., da Compa.nhia ,
dando neste CJSO conta a Sua 2\Iagestade, cuja Real decisão se
esperará.

(l,O O Conselho <la, Compauhía será formado de 12 dos seus
accíonístas escolhidos, e nomeados pelo Governador e Capitão
General, devendo sempre preferir os que melhor conceito lhe
merecerem, 8 qU8 tiverem maior numero de accões, os que
residirem nu cidade ele Goyaz, on no districto IIe Anicuns, e os
<1\le tiverem maiores conhecimentos, e pratica de mineração.

7.° A Mesa da Direcção será composta ele quatro Directorcs
escolhidos a pluralidade de votos pelo Conselho da Companhia,
podendo ser escolhidos ou dentre os mesmos do Conselho, on
dentro os outros acciouistas, comtanto que mereçam a approva
ç;10 do Governador e Capitão General Inspcctor.

8.° Todos os annos se elegera nova Mesa de Dirocção , podendo
os mesmos Dircctores ser' novamente eleitos, querendo.

V.tl Aquelles accíonistas, que, sendo pela fórrna acima dita
nomeados membros do Conselho eb Corupa.nhia., não acceitarem
este emprego, serão expulsos da, Companhia pelo Conselho da
Companhía, e perderão todo o direito ao fundo, e lucros da Com
panhia.

10. O mesmo terá logur a respeito do accionista que fór no
meado Dircctor; mas aquelle, que acabar de servir um anno de
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Director, não poderá ser obrigado a servir o mesmo emprego no
anno seguinte. Si comtuc1o fór eleito, pode servir, querendo.

11. Os membros do Conselho da Companhia, que sem causas
.iustas deixarem de assistir a seis sessões successivas do Conselho,
ou estas sejam ordinarias, ou extraordinarias, serão pelo mesmo
Conselho expulsos da Companhia, perdendo todo o direito ao
fundo e lucros da Companhia. Ao Conselho ti que toca decidir,
si as causas foram ou não justas, devendo tão somente reputar-se
taes ou a falta de saúde, ou o aetual serviço da Companhia;
e quanto às sessões extraordi narias, o não ter sido a visado a
tempo.

12. O Conselho da Companhia poderá conceder demissão a
qualquer dos membros tanto do mesmo Conselho, como da Di
recção, uma vez que elle a peça, e que allegue motivos dignos
de at.tenção , Neste caso se procederá a nomeação de outro mem
bro na Iorma acima dita nos arts. 6° e 7.°

l:l. Poderá tarnbem o Conselho conceder licenças aos referidos
membros, com a declaração que as licenças dos Directores nunca
excederão a um mez, e as dos membros do Conselho nunca exce
derão a um anno , A pretenção da prorogação destas licenças
será entendida como urna verdadeira supplica para demissão,
quaesquer que sejam os motivos que se alloguem, () se lhe defe
rirá da, maneira que fica, dita no art. 12.

14. Quando se conceder licença, 1\' algum membro do Conselho
ou da Direcção, se nomeará logo um membro para supprir inte
rinamente a falta do membro licenciado; no que se procedera
da maneira especificada nos arts. 6° o 7.°

15. As seSSÕt'S tanto do Conselho da Companhia, como da Junta
de Direcção serão ou na, cidade de Goyaz, ou no arraial de Ani
cuns, como ordenar o Governador e Capitão General, o qual
deverá sempre, que lhe fór possível, assistir a todas as ditas
sessões. Quando porem lhe fôr absolutamente impossível assis
tir a alguma sessão, nomeará por escripto quem deva substituir
o seu lagar, seja ou não accíomsta.

16. O Conselho da Companhia determinará a casa para taes
sessões, tan to na cidade ele Goyaz , como no arraial de Anicuns,
assim como também onde deve estar o cofre e cartorio da Com
panhia ; e nomeará o respectivo Escrivão, a quem estabelecerá o
ordenado que achar justo.

17. Haverá um livro em que o Escrivão lance todas as decisões
do Conselho, e no fim de cada sessão ordinaria ou extraordinaria
assignarão todos os membros presentes com o seu appellido, e o
Presidente de rubrica. Neste mesmo livro se lançarão também
pela mesma fôrma as decisões da Junta, da Direcção .

18. Em todos os primeiros Domingos dos mezes de Janeiro,
Abril, Julho e Outubro haverá sessão do Conselho. Alem destas
haverá aquellas sesssões extraordínarías, que o Governador e
Capitão General Inspector julgar necessarias, para as quaes fará
avisar pessoalmente a todos os membros. Succedendo estarem
ausentes fará avisa!' a outros accionistas para servirem de mem
bros naquella sessão; de maneira que nas sessões extraordinarias

tE - \~4
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sempre haja 12 membros além do Presidente. Os Directores
deverão também assistir a estas sessões extraordinar-ias todas
as vezes que assim o ordenar o Governador e Cap'tão General
Inspector , Nas sessões ordinarias far-se-ha Conselho com os
membros que se apresentarem, mas sempre com assistencia do
Governador e Capitão General Presidente, ou do seu Delegado
nomeado por escri pto.

19. Todas as deliberações das sessões extrnordinarias serão
vistas na primeira sessão ordiuaria, para serem modificadas
como convier ao interesse da Comp.mhia.

20. Das decisões do Conselho da Companhia em sessão ordina
ria, sendo approvadas pelo Governador e Capitão General In
spector, só haverá recurso lmmediatameute para Sua Mrgestade.

21. No dia que se fizer publico por editaes concor-rer-ão ao 10
gar, que se indicar, todo" os que pretenderem ser accionístas,
com os escravos que devem entregar á Companhia p Ira seu
fundo. Neste mesmo dia se formara o Conselho da, Companhia,
e a Mesa de Direcção, e se nomeará o Escrivão pela maneira
acima dita. O Conselho passará 10:.50 a examinar os escravos que
se apresentarem, afim do se conhecer si reúnem todos 03 re
quisitos declarados no art. 2°; sobre o que serão ouvidas todas
as representações dos aceíonistas que estiverem presentes, que
já ti verem sido admíttidos, ou que o pretenderem ser. Depois da
escripturacão necessaria determinar-se-há o dia em que deve ha
ver sessão da Mesa da Direeçâo no Arraial de Anicuns para a
recepcão dos ditos escravos com a competente ferr.unenta, o
para ~e principiarem os trabalhos da mineração; assim como
tambem o dia em que haverá sessão extraordíuar-ía do COI13elho
pRra se entregarem aos accionístas os titules das suas acções
com as precisas declarações.

22. O Conselho da Companhia determinará os dias em que
devem haver sessões ordinarias na Mesa da Direcção, assim como
também os negocies que alli se hão de decidir debaixo dos prin
cipios que o mesmo Conselho estabelecer; e todas as mais for
malidades que na mesma Mesa se devem seguir. M is o Gover
nador e Capitão General sempre poderá convocar a Mesa de
Direcção, quando j ulgar que assim convém, seguindo a mesma
formalidade estabelecida no art. 18. Nestas sessões extraordi
narias da, Mesa nA nírceção não se supprirão as faltas dos
membros ausentes, e tão sónente se decidirão os negocias pela
pluralidade de votos dos que assistirem a sessão, tendo sempre
o Governador e Capitão General o voto que lhe pertence.

23. O Conselho da Oompanhí.i poderá na sessão ordinária
ou extraordinaría, depois de ouvidos os quatro Directores, auto
rizar a Mesa da Direcção a empregar em algum serviço extra
ordinario, pira que os escravos da Companhia não sejam bas
tantes, aquelle numero de trabalhadores alugados, que se
julgar necessario, com tanto que não exceda a 40 por dia. Exce
dendo a 40 o numero que se j nlgar necessarlo, serão convocados
todos os accionistas que tiverem mais de uma acção ; e o que todos
decidirem por pluralidade de votos, sendo da approvação do
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Governado:' e Capitão General Inspector, será o que se deve
praticar.

24. O Conselho da, Companhia distribuirá pelos quatro Di
rectores a flscilisação, su perintendencia , dirccção, ou outro
semelhante serviço, de que cada um se deve encarregar.

26. O cofre será fech.ulo com qu i t ro chaves, e cada Director
terá uma destus chaves. Aquelle Director, que achando-se gra
vemente doente, ou estando em tal serviço da, Companhia que
exija absolutamente a sua presença, não puder por este motivo
assistir tanto as sessões extraordinnrias do Conselho, corno as
ordiuarins e extraordin.u-ias ela Mesa, dará parte por escrípto
disto mesmo ao Escrivão, enviando-lhe a sua chave, a qual o
Escrivão entregará immediatarnente ao Govornador e Capitão
General Inspactor, que a tornrrú a envi Ir ao respectivo Director
depois de acaba da, a sessão.

26. A cada Director será concedida no tempo da 811), direcção
uma ou duns praças mortas em recompensa deste seu trabalho,
como o Conselho da Companhia julgar justo, a vista do serviço
de cada Director.

27. Os Directores, quo por obstinação ou rebeldia deixarem de
cumprir as deliberações do Conselho da Companhia, serão pelo
mesmo Conselho expulsos da Companhia, perdendo todo o
direito ao fundo e lucros da Companhia.

28. Será o Conselho da Companhia que decidirá o numero de
administradores, feitores, guardas, camaradas, e mais empre
gados que devem haver no serviço da Companhia; quanto cada
um deve ganhar, e qual é o serviço 'lne a cada um toca. Será o
mesmo Conselho que os nomeará, podendo escolhel-os d'entre os
accionistas, comtanto que não seja nenhum dos do Conselho,
nem dos da, Junta de Direcção. O mesmo Conselh. os poderá
expulsar qumdo bem lhe parecer; mas os que forem também
accionístas, não deixarão de o ser por terem sido expulsos do
emprego de administradores, feitores, etc.

Estes administradores, feiteres, guardas, cama radas, etc., não
podem largar o serviço da Companhia sem completarem o tempo
do seu ajuste, sendo competentemente castigados pelo Gover
nador e Capitão General tanto os que assim praticarem, como os
que alliciarem, podendo estes ser mesmo mu ltados a favor da
caixa da Companhia, corntanto que a multa não exceda a 40$000.

29. 03 escravos deverão ser alimentados e vesti-los por conta
da Companhia, depois de consumido o vestuario com que devem
entrar ; e nas suas enfermidades serão tambem curados á custa
da Companhia.

30. Si algum dos escravos dos accionístas fôr casado, ou vier
a casar, seja com forra ou captiva, poderão sua mulher ou filhos
menores acompanha.l-o, sendo aquella e estes alimentados e
vestidos por conta da Companhia, e empregados naquelles ser
viços pam que forem proprios, sem flue nas partilhas se tenha
jamais attenção a estes serviços, que são bem compensados com
o alimento e vestuario, por isso que a propriedade de taes mu
lheres e menores nunca póde vir a portencer à Companhia.

[:;.Jj6
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Mas o Conselho da Companhia poderá expulsar estas mulheres e
menores, quando o interesse da Companhia o exigir, ou quando
seus senhores ou el las, sendo forras, o requererem por motivos
solidos e justos.

iH. A nenhum accíonista será perrnittido retirar ou divertir
de qualquer maneira dos trabalhos da Companhia os escravos
das suas acções. Si porém houver algum accionista que, esque
cido da sua palavra, assim o pratique, o Conselho da Companhia
o representará ao Governador e Capitão General Inspector, para
este o fazer punir competentemente; podendo o mesmo Conselho,
de accordo com o Governador e Capitão General Inspector, ou ex
pulsai-o, privando-o de todo o direito que pela sua aeção ou
acções podia ter ao fundo o lucros ela Companhia, ou obrigando-o
a prestar o mencionado escravo ou escravos, como melhor con
vier á Companhia, suppríndo-se entretanto a sua falta com jor
naleiros alugados, cujos jornaes se descontarão ao aecionista na
primeira, partilha dos lucros, devendo-se mesmo descontar estes
jornaes, ainda quando a falta do escravo ou escravos não tenha
realmente sido supprida por jornaleiros, entrando esta somma
para o cofre.

32. Acontecondo morrer algum escravo, ou a morte seja im
prevista, ou motivada por molestias, nem por isso o accionista
respectivo deixara de ter igual parte nos lucros da Companhia,
assim como os demais accionistas. Si o escravo fallecido fór
casado com escrava, ou forra, o Conselho da Companhia proce
dera a respeito da viuva e filhos menores como fór de justiça, ou
eqüidade, á vista do que üca dito no art. 30.

;3;L Acontecendo fugir algum escravo se dará Immedia.ta
mente parte ao respectivo accionista, supprindo-so entretanto H
sua falta com um jornaleiro alugado, cujo jornal se descontara
ao ncclonista respectivo na occasião da primeira partilha dos
lucros, devendo-se mesmo descontar estes jornaos, ainda quando
a falta do escravo não tenha realmente sido supprída por algum
jornaleiro. Si porém no fim de seis mezes, contados do dia em
que o accionista receber esta participação, a falta do escravo
não estiver snpprida por outro com as condições do art. 2°, per
derá o aecíonista todo o direito que ao fundo e lucros da Com
panhia podia ter pela acção relativa ao escravo fugido. Con
stando porém que o accionista conserva em seu poder o escravo
fugido, se procederá a sou respeito da maneira determinada no
art. 31.

34. Todo o ouro em pó, que se apurar dos trabalhos da Com
panhia, será recolhido ao cofre, seguindo-se o methodo que
estabelecer o Conselho da Companhia, e tomando-se todas as
medidas que o Conselho julgar necessarias para, se evitarem
extravios.

35. O Conselho da Companhia nas sessões ordínarias dos pri
meiros Domingos dos mezes de Janeiro, Abril, Julho e Outubro
examinará os livros da receita e despeza da Companhia e fará
conferencia do cofre, afim de conhecer si os Directores, que
todos se devem achar presentes, cumpriram exactamente os seus



DECRETOS, CARTAS E ALY AU,\S 17

.lr'Y81'es. Passará depois o Conselho n determinar a, quantia de
dinheiro que deve rícar em cofre para, as despezas do quartel
segllíntt·. Esta quantia nunca será menos (h deeíma parto do
total do ouro 1 dinheiro quo naquclle dia se acharem em cofre
nem mais da quinta purte ,

:lti. Si porém o Conselho julgn.r do interesse <1;1 Companhia,
intentar algum grande desmonte, ou cnco.namento de, agnas,
para o qual seja, nccessario grande numero de trabalhadores
alugados, o por conscquencia grande sornma rlo dinheiro para
f'<1,Z8r fuce a estas despez.is, e que por isso conveulra que ilque em
«ofre mais do que a quinta parte do ouro e din heiro existente,
serão convocados todos as accionístas que tiverem mais ele uma
acoão ; e o que todos decidirem por pluralídade elo votos, sendo
da approvaçào do Governador o Capitão General Inspector,
será o quo :,0 devo praticar, de que se tomará assou to, que todos
;1ssignarão .

;\7. Determinada, a quantia (lo dinheiro, quo I:eVO ficar em
eofre, se fal'i\, o orçamento do flue toca a, c[trb uccionista, e se
mandara fundir na Real Casa da Fundição todo o ouro em po
que 110UHH' no cofre, regulando-se a grandez:" 118 cida barra
nela quantia quo tOCM íL cuda aecionistu. O ouro destinado a
ficar no cofre para rlespezas, devo tamhem fundir-se em harras,
as quues, quando fór nccessnr io, se trocarão pouco '1 ]lOnCO em
moeda de pratn.; o que também se fará, sendo preciso, para
inteirar a parte de cada accionista ele tal fórrnn, que elo cofre
nunca saia ouro em pó, siuão para. ,L Real Casa de Fundição.

:m. Nestas mesmas sessões se determinara o día em que os
acciouistns devem receber as suas respectivas partes, o qual se
J',U'ú publico por cditaes aíll xados na cidade de Goyaz 0 no
arraial do Anicuns.

:m. :'in di., destinado para tal pi1gmnento 11(1,V01';1, Mesa de
Direcção, o se eIltregm'ú a. cada, nociouista, ou ,1 seu bastante
procurador u parte respectivu, fazendo-se tI, oscripturação ne
cessaria. Os nccionistns, quo vierem receber pessoalmente, terão
o direito de exigir que se lhes franqueiem os livros das sessões li,"
receita e despcza., quo poderão livremente examinar, comtanto
que sej,1, perante a Mesa de Direcção, que em todo o caso é res
ponsavel peja guarda, e boa ordem (los ditos livros.

40. Aqucllos accionístas, que comparecerem pura recelier a SP<1
respeotiva P;ll'to em outra sessão da Mesa, não terão direito de
examinar os livros.

41. Arbítrar-se-ha 1101' louvados o valor dos instrumentos
e ferramentas de mineração, machinas, e mais objoctos que
actualmente existem em Anicuns, pertencentes ú. antiga so
eiedado ; e tendo a Mesa de Direcção t0111:H10 de tudo conta por
U111 inventario, se pagará o arbitramento dos louvados na occa
sião das duas pruueiras partilhas, para ser distribuído em igl1ae~;

partes por todos os (lias ele serviço, que na dita antiga sociedade
tiverem havido no decurso elo anuo de 1820 0 no de 1821.

42. Emquauto se não completar o numero de acções estabele
cido no art. lo, poderá o Conselho receber novos accionistas,

Par~e II 1821 2
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assim como também novas acções dos antigos accíonistas, tendo
em vista o que prescrevem os arts. 2° e 38 , e arbitrando o com
que os aceionistas destas novas acções devem compensar os tra
balhos já feitos pela Companhia. Mas uma vez que tenham en
trado em cofre com o premio que o Conselho lhes arbitrar, e que
tenham apresentado em Auícuns o escravo ou escravos, da ma
neira que lhes fór prescrípto, lhes deverá o conselho entregar os
competentes títulos de suas acções ,

43. Poderão os accionistas vender a outros accionistas as suas
aocões com todos 03 lucros que existirem no cofre, uma vez que
não obste o que prescreve o art. 3°,;.;on110 somente obrigados a
dar immediatarnente parte ao Conselho da Companhia, afim de se
porem as verbas lIO li vro competen te.

44. Será nulla toda a venda e trasp.isse das ditas acções a fa
vor de qualquer' pessoa que não fór accionista, uma vez que não
preceda licença por escripto do Conselho da Companhia. O
Conselho não concederá esta licença senão depois que, tendo-se
feito publica por editaes, não concorrer accionista algum que as
queiram comprar, porque, havendo-o, este deve sempre preferir
com igualdade de preço, uma vez que não obste o quo prescreve
o art. 3° destes Estatutos,

45. Ficará pertencendo á Companhia o ribeirão dos Bois, desde
O lagar denominado - Tomada d'agua - até o descoberto do
Engenho inclusive, todo o carrego dos Anicuns, desde as suas
cabecoiras até ft zer barra no ribeirão dos Bois, e a ribeira dos
Anlcuns pequenos, desde o sitio denominado - do Guarda-mor 
inclusive, até fazer l.arra no mesmo ribeirão dos Bois, com todos
os taboleiros, e gopiaras respecti vas aos ditos ribeirão, carrego,
e ribeira, assim como todas as aguas que puder encaminhar para
estes legares, com reserva unicamente das que exceptua o § 2°
do art. 9° do Alvará de 13 de Maio de 1803, "isto que dentro
destes limites não consta haver data alguma" que ha largos annos
Dão esteja incursa no commisso cornminado no § ÔO do art. ÔO
do citado Alvará. Dentro deste mesmo terreno poderá a Compa
nhia mandar fazer os roçados e plantações, de que necessitar
para o sustento dos escravos, sem com tudo prejudicar ao, legiti
EnOspossuidores.

46. Neste terreno concedido á Companhia não terão 106'ar
denuncias, nem repnrtiçõss de terras, nem datas a titulo de
descobertos, porque todos licam pertencendo a Companhia,

47. A' mesma, Comp.inhía rícarà também pertencendo o
direito de faiscar em todo o dito terreno, no qual tão só
mente se poderá faiscar com licença por escripto do Con
solho da, Com panhia, que a concederá com as condições que
l~e parecerem convenientes, por isso que P?de haver occa
SIão em que convenha empregar nesse serviço os escravos
da Companhia. Aquelles pois, . que, forem apanhados. fais
cando deniro do terreno concedido a Companhia. sem licença
por escrípto do Conselho, serão multados pelo mesmo Con
selho a favor do cofre da Companhia, como parece justo,
comtanto que a multa de cada um não exceda a 4C$OOO.
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48. A Companhia assim como também os accionistas na parte
flue diz respeito as suas acçoes, e aos lucros e reditos das mesmas
acções, gozarão d03 privilegios qu- aos mineiros concedem os
Alvarás de 17 de Novembro de ]813, e de 8 de Julho de ]819,
pois que com (J que estahelecem os arts. ::l4 e 37 destes esta
tutos fiC·1 ex actarnente satisfeito o onus prescrrpto pelo ultimo
rios ditos Alvarás. E qum lo os acciouistas houverem de ser exe
cutado.s na terça p.u-te elos lucros das SU,IS acções, ou a execução
seja simplesmente civil, ou mesmo pelo Juizo de Orphãos, pela
Real Fazenda, ou pela Provedoria dos Defuntos e Ausentes, se
deverão para este fim dirigir as competentes precatórias ao Con
<elho da Companhia.

50. Os accionistis, fJlIO tiverem mais de uma acção gozarão
de todos 03 privilegios dos milicianos, posto que não o sejam,
excepto da isenção d03 cargos d\); Conselhos, a cuja serventia
rlcam oJrigados, não tendo uliàs outro pr-ivilegio , Os mem
hro., do Conselho ela Companhia e os Directores serão isentos
de servir oiílcios de Justiça ou de Fazendn, assim como
tunberu de ser depos.tarios, ou tutores dos orphãos. Ficarão
tambem dispensados de to.lo o s.-rvlco rnilitar de milícias ou
ordenanças, excepto sondo oflícial de soldo. Logo porém que
deixarem de ser do Cousol ho o da Direcção, perderão estes
pri vilegios, flcando tão somente com os privilégios de sim
ples accionistas,

51. Nos papeis e contratos da Companhia poder-se-ha usar do
um sel lo particular, que será formado das armas da cidade de
Goyaz, circnlada s com a legenda - Omnia vincit amor -, e por
haixo - 1821 - primeiro anuo dos trabalhos da Compnnhia.

5'2. A Companhia dur.u-á 10 annos, findos os quaes será dis
<olvida, ou novamente c.mstituida. como então se julgar con
veníents.

53. Devendo a Companhia dissol ver-so, repartir-se-lu entre
todos os accionist:is o que naquella época existir pertencente á
mesma Companhia, 011 o seu vn lor, como então se julgar mais a
proposít«. 03 escravos Q1W então existirem, serão entregues aos
respectivos accioni vtas ; c quanto aos escravos que jà não exis
tirem, si estes ti verem morrlrlo de desgraça. ou qualquer outra
morte imprevista. sento os respectivos acclonistas indemnisados
do seu V,\ lor pelos outros bens da Companhia que houver a
dividir, senrlo o dito valor arbitrado pelo Governo e Capitão
(reneral Inspector, depois de ouvir o Conselho da Companhia.
Si porém tiverem morrido de molestias da natureza humana,
não serão 03 respecti vos accionistas indemnizados do seu valor;
mas nem por isso deixarão de ser contemplados nas partilhas de
todos os lucros da Companhia, como acima fica dito. Palácio do
Rio de Janeiro em 21 de Fevereiro de 1821. - Thomaz Antonio
de Yitlanova Portuçal,
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DECRETO - DE 22 DE FEVEREiRO DE 1821

Concede uma pensão a D. Maria Silvei-ia de Carvalho Pinto, v.uva .1,' .10"',"

Pinto de Carv alh o ,

Attendendo ao estado de indigencia a que ficou reduzida
D. Maria Silvaria de Carvalho Pinto por morte de seu marido
José Pinto de Carvalho, que foi Commíssario do numero da Nao
D. João VI, e querendo contemplar o constante, e bom ser
viço deste empregado: Hei por bem conceder :1 sua referida
viúva, a titulo de pensão, metade dos vencimentos que percebia
no momento do seu fallecimento, a qual pensão lhe será regu
larmente paga pelo cofre da, marinha. O Conde dos Arcos, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios ela
Marinha e Domínios Ultramarinos o tenha assim entendido, e o
faça executar com os despachos uecessarios. Palacio elo Rio de
Janeiro em 22 de Fevereiro ele 1821.

Com a rubrica de Sua Magestude.

DECRETO - DE ~3 DE FEVlmElRo DE 1821

Nomeia os membros da Counnissão encarregada de pl'epanu' ,\S LeIS

Constitucionaes.

Tendo Mandado Convocar os Procuradores das Cidades e Villas
do Reino do Brazil, e Ilhas, para em Junta de Cortes se tratar
das Leis Constitucionaes, que se discutem nas Córtes de Lisboa,
e dos melhoramentos que forem uteis ao Brazil , creando uma
Commissão de pessoas do Meu Conselho para preparar estas
averig-uações, e evitar a demor.i da convocação de Províncias
mui distantes: Hei por bem que a mesma Commíssão seja com
posta das pessoas que constam da relação inclusa, assiznada por
Thomaz Antonio de Villanova Portugal, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios do Reino: e a ella poderá assistir o
Meu Procurador da Corôa, e ser chamado qualquer dos outros
Fiscaes, ou empregados publicos, que fór conveniente. O mesmo
Ministro e Secretario de Estado o tenha assim entendido, e 1h'0
participe, para que, sem dependencia de outro Titulo, hajam
de entrar em exercício. Palácio do Rio de Janeiro em 23 de
Fevereiro de 1821.

Com a rubrica de 8U'1 Magestade,
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.lOeSíii,oas nomeadas para a CoulllJ.issào da Junta
creada pelo Decreto acillJ.tl.

(I Marquez de Alegrete.

PAltA DEPUTADOS

o Barão de Santo Amaro.
Monsenhor Almeida.
Luiz José de Carvalho e Mello.
Antonio Luiz Pereira da Cunha.
Antonio Rodrigues Volloso de Oliveira .
João Severino Maciel da Coxtn.,
Camillo Maria Tonellet ,
João de Souza do Mendonça Côrte l\.eaJ .
•José da Silva Lisboa.
Marianno Jose Pereira da Fonseca.
João Rodrigues Pereira de Almeida.
Antonio José da, Costa Ferr(~ira.

Francisco Xavier Pires .
.Tosé Caetano Gomes.

PROCURADOR [JA COl~Ó.\

Jo-e do de Oliveira Botelho Pinto Mosqueira .

SECRETARIO.';

Manoel Jacinto Nogueira da Gama .
Manoel Moreira de Figueiredo.

SI<jCRETAIUOS SUPRANU.MERARIOS PAltA Slü:'VIREM NO IM:['EDf
MENTO DOS REFERIDOS

U Coronel Francisco Saraiva da Costa, Refoios,
O Desembargador João José do Mendonça.

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Fevereiro de 1821.
Tho uu»: A.ntonio de Yillanooa Portuqal ,
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IJt~CRETO -, DE 23 de FgVr';REIRO DE 1821

Amnistía ;\.S pessoas que soffreram por consequencia das desc onflmças fi. qUi'
deu logar a invasão de Portugal.

Havendo já por outras precedentes disposições Manifestado os
Meus paternaes sentimentos, e os desejos de terminar por uma
vez os males, que tem sotIrido alguns dos Meus vassallos,
provenientes em grande parte das descontlanças a que a pertur
bação, e desordem, causadas pela invasão do Reino de Portugal,
deram Inevitavelmente Iorar : Sou servido conceder ampla e
geral amnistia para todos aquelles, que ainda se acham fóra do
do Reino por tal motivo, ou elles tenham sido eifectivamente
sentenciados, ou se achem simplesmente inhibidos de alli voltar;
Deixando, não obstante esta geral e benerlca disposição, livre a
qualquer delles tratar ordinariamente de sua defesa, se assim o
pretenderem. A Mesa elo Desembargo do Paço o tenha assim
entendido, e o faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 2:~

de Fevereiro de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DE 24 DE FIWEREIRO DE 1821'

Approva a Constituição, que se está fazendo em Portugal, recebendo-a DH

Reino do Braail e mais d o.uinio s ,

Havendo Eu dado todas as providencias para ligar a Consti
tuição que se esta fazendo em Lisboa com o que é conveniente ao
Brazil, e tendo chegado ao Meu conhecimento que o maior bem
que Posso fazer aos Meus Povos é desde já. approvar essa mesma
Constituição, e sendo todos os Meus cuidados, como é bem
constante, procurar-lhes todo o descanço, e felicidad.e: Hei por
bem desde já. approvar a Constituição, que al li se esta fazendo e
recebei-a no Meu Reino do Brazil, e nos mais dominios da Minha
Coroa. Os Meus Ministros e Secretários de Estado a quem este
vai dirigido o façam assim constar expedindo ,lOS Tribunaes, e
Capitães Generaes as ordens competentes. Palacio do Rio de
Janeiro em 24 de Fevereiro de 1821.

C,m a rubrica de Sua Magestade
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DECRETO - DE 26 DE FEVEREIRO DE 1821

Nomeia novos ministros ~ outros empregarias publicas.

23

Tendo deferido á supplíca que Me fez Thomaz Antonio da
Villa Nova Portugal, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios do Reino, para ser al li viado do exercício
deste cargo, pelas ponderosas razões que offereceu à Minha Real
consideração: E attendendo a intelligcncia, zelo, e honra com
que Me tem servido o Major General da Armada Real Ignacio da.
Costa Quintella, de Meu Conselho, e do de Guerra, e com que
tem merecido o conceito publico e a Minha Real Confiança de
que desempenhará muito á Minha satisfação tudo de que fór en
carregado: Houve por bem Nomeal-o hoje para o cargo de Metl
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies do Reino. A Mesa
do Desembargo do Paço o tenha assim entendido. Palacio do Rio
de Janeiro em 2ô de Fevereiro de 18~1.

Com a rubrica de Sua Magestade,

Foram nomeados mais:
Vice-Almirante, Joaquim Jose Monteiro Torres, Ministro e

Secretario de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos.
Si!vestre Pinheiro Ferreira, Ministro e Secretario de Estado

dos Negocias Estrangeiros e da Guerra.
Conde da Lonzã D. Diogo, Presidente do Real Erario.
Bispo, Capellão-Mór, Presidente da Mesa da Conseíencia .
Intendente Geral da Policia Antonio Luiz Pereira da Cunha.
'I'hesoureiro-Mór do Real Erario, Jo sé Caetano Gomes.
Ajudante do Thesoureiro-Mór, João Ferreira da Costa Sampaio.
Fiscal do Erário Regia, o Desembargador Sebastião Luiz

Tinuco.
Inspector Geral dos Estabelecimentos Litterarios, J03é da Silva

Lisboa.
Director do Banco do Brazil , pela Fazenda Real, João ~odJ11...

gues Pereira de Almeida.
Chefe Ccmmandante do Corpo da Policia, José de Oliveira

Barbosa,
Presidente da Junta do Commercio, o Visoonde d'Asseea ,
General das Armas, o Brigadeiro Carlos Frederico caula,
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DECRETO - DE 26 DE FEVEREIRO IH~ 1821

Crt\i1 o log:1 d() Inspcc t o i- (let;].l ,10" estabelcc imeuto s Jittet';ll'illS e scicutirlc..-.

d('ste Reiu o ,

Querendo dar amplas providencias que efllcazmente promovam
a instrucção publica neste Reino do Brazil, como o mais poderoso
meio p~wa se obterem os apreciáveis bens da felicidade, poder,
e reputação do Estado, flue della derivam, e lhe são connexos
em todos os tempos; e sendo preciso para a effect iva acquisição
deste importante objecto, que seja encarregada a execução das
mesmas providencias a pessoa que, possuindo vastos e variados
conhecimentos, esteja aliás mui desembaraçada do outras com
missões do Meu Real serviço, quo a poderiam distrahir da séria
attenção quo el le exige: Hei por bem nomear o Conselheiro José'
da Sil V:1 Lisboa para Inspector Geral dos Estabelecimentos Lit
terarios e Scientiticos deste Reino; o qual exercerá esta Com...
missão pelas lnstrucções que Eu Fôr Servido Approv.u-, rícando
comprehcndida nella a direccão dos estudos e escolas do Reino,
quo tinha. o Desembargador do Paço Luiz José de Carvalho c
Mello, e a do Museu, o outros mais estabelecimentos scíentitlcos,
que não forem especialmente commettidos por ordem Minha a
outra pessoa. 'A Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 26
de Fevereiro de 1821. <

Com a rubrica de Sua Magestade ,

DECRETO - DE 2 DE l\IAI~ÇO DE 1821

Dis pens.; Caet.uio Pinto de Mira.ndn MOlltenegro ao processo flue d eve ri»

correr pelos succosso s ao Governo dn Pr-ovinciu de Pcrnambuc o ,

Tendo em lembrança as provas de fidelidade, zelo, e honra
que Me deu sempre Caetano Pinto de Miranda Montenegro,
omquanto se empregou no Meu Real serviço, por este respeito:
Hei por bem dispensal-o do processo que deveria correr, para se
justificar do successo de se terem os rebeldes apoderado do
Governo da Província de Pernambuco, quando a governava, para
que se haja como justificado, e réintegraclo no logar de Con
selheiro da Fazendi do Capa e Espada, de que teve mercê. O
mesmo Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e faca
executar. Palácio do Rio de Janeiro em 2 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.
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FitZ,)llrlO-SC' dignas rIa Minha Real consideração as reiteradas
representações quo pessoas doutas u ZelOSlS UO [,rogl'esso da
civilisação e elas Iettras tem feito subir <1 Minlta Soberana Pre
sefl(;a, tanto sobre os embaraços, que a prévia censura dos
escriptos oppunha à propagação da verdade, como sobre os
abusos que uma Illimitada liberdade de imprensa podia trazer á
religião, ú moral, ou á publica tranquil lidude : Hei por bem
ordenar: Que, emquanto pela Constituição commettida ás Cortes
de Portugal se não acharem reguladas as formalidades, que
devem preencher os livreiros e editores, fique suspensa a prévia
censura que pela actual Legislação se exigia para a impressão
dos escriptos que se intente publicar: observando-se as seguintes
disposições:

Todo o impressor será obrigado a remctter ao Director dos
Estudos, ou quem suas vezes rizer, dois exemplares das provas
quese tirarem de cada folha na imprensa, sem suspensão elos
ulteriores trabalhos ; afim de quo o Drrectoi- dos Estudos, dís
tribuindo uma dellas a algum dos Censores Regias, o ouvido o
seu parecer,. deixe proseguir IHt impressão, não se encontrando
nada digno de censura, ou a faça suspender, até qu o se l'nç'llIl
as necessárias corrocções, no caso unícnmouto do so achar, quu
contém alguma cousa contra a religião, a moral, o 1)011S costu
mes, contra <\, Constituição e Pessoa do SoIJCr,UlO, ou contra :t
publica tranquillídade : ficando e110 responsavcl às partes por
todas as perdas e damnos, que de tal suspensão e demora s pro
vierem, decidindo-se por arbitres tanto a causa principal do
injusta censura, como a secundaria das perdas o damnos : e
escolhendo o Director dos Estudos 0:-; arbitras por parte da Jus
tiça, bom como o julgador, salva, us oxcepç'(-)O~ de pejo ou sus
peição, que á parte possam competir, na forma do direito.

Do mesmo modo deverão os livreiros mandar snccesslvnincnte
ao Director dos Estudos, ou quem suas vezes 11ze1', listas dos
livros que tiverem de venda, e que se não achem em precedente
lista, remettendo os que pelo mesmo Diroctor lhes forem pedidos
para serem examinados; e caso nelles se encontre cousa, que
offenda algum elos mencionados pontos, deverá o Director dos
Estudos mandar prohibir a ulterior venda, entregando-se na
Livrarín Publica, a menos quo, sendo de importação, seu dOTIO
não pretlra reexportal-os.

a impressor ou livreiro, que faltar em cumprir com o disposto
noste Decreto, incorrerá na pena pecun iaria, que não será menos
do lOO:)OuO, nem mais de 600.$000; o além disso na, correccional
de custódia, de oito dias ao menos, ou de tres mezes ao mais,
nos casos de maior gravidade; confiscados em ambos os casos
os lhTOS apprehendídos,

E .. \ 'ií)
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E como pelo aeto espontaneo da Minha Soberania, com que Hei
por LeI~l. suspender a té a promulgação ela Constituição, a cen
sura, P,J:-;:J..vw, _que prende e ,ret,ll'Ja a publ iciçâ» e c.rculação dos
e.scrip.tos, ~lao é _nem podia ser MiplHt Intenção abr ir a porta a
libertlna dissolução no abuso da Imprensa; Hei por expressa
mente declarado que se por algum modo, se introduzirem no
publico, apezar das cautelas acima ordenadas, ou pela fal ta da
sua ol.ervancia, escriptos sediciosos ou subversivos d.i relieião e
da moral. fiquem responsa vois as Justiçis destes Meus R~inos,
pela natureza e cousequenc'as das doutrinas ou asserções nelIes
contidas, em primeiro lagar seus autores, e quando estes não
sejam conhecidos, os editores, e a final os vendedores ou dis
t~ibuidores,. no .caso_ que se lhes pr?ye conhecimento e compli
CIdade na, disseminação de taes doutrinas ou asserções.

A Mesa do Desernbargo do Paço o tenha assim entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro aGS 2 de Março ele 1821,

Com a rubrica de Sua Magestade,

DECRETO - DE 5 DE MARÇO DE 1821

Crêa uma co mmissão para examinar o estado do Banco do Hrazil.

Tendo-Me representado João Rodrigues Pereira de Almeida,
que entrando no exercício da cornrníssão que lhe Encarreguei, de
representar na Junta do Banco do Brazíl pela Real Fazenda, na
qualidade de Director, achara logo, pelos primeiros exames e
averiguaçõ-s a que procedera, e que exige o notorio estado
daqueile evtabelecirnento, um tão complicado trabalho de veri
ücações e liquidações, que, apezar de seu zelo pelo Meu Real ser
viço e do Estado, não podia deixar de reconhecer ser superior ás
suas forças, attentns as circu r.stancias da sua debilitada saude,
e mesmo da falta de tempo !H\rct desempenh.u- esta importante
diligencia com a brevidade que ella exige. requerendo-Me con
sequentemente que lhe désse o auxilio de uma Commissão com
posta de mais quatro membros para o ajudarem; e merecendo a
Minha Real consideração esta sunpltca : Hei por hem, crear a
referida Cornrnissão, que será forrnrda além do supplicante,
do Ajudan te do Thesourei 1'0 Mór do Rea I Erario, João Ferreira
da Costa Sampaio, e dos negociantes desta praça, Joaquim
José Pereira de Faro, Francisco José da Rocha e J03é Antonio
Lisboa, a fim de que, entrando todos no conhecimento do ver
dadeiro estado em que se acha o Banco, o façam subir à Minha
Real Presença, juntamente com o plano que parecer mais proprio
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par~ a conserve; ção do seu credito nas actuaes eircumstancias.
A Junta do Banco do Brazil o t-nha assim entendido e faça
executar por este decreto somente. Palacio do Rio de Janeiro
em 5 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade,

DECRETO - DE 6 DE MAHÇO DE 18~1

Crêa o lugar de Ministro .e Secretar-io de Estado dos Nog oc ios <la Fazenda.

Tendo por Decreto de 26 de Fevereiro próximo passado con fe
rido ao Con-te da Louzã, D. Diogo de Menezes, o cargo de Presi
dente do Real Erario: Hei por bem declarar que com a sobredita
presidencia deverá também exercer o cargo de Meu Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda que lhe é connexo
pelo Alvará de 17 de Dezembro de 1790. 19nacio da Costa Quin
tel la do Meu Conselho e do de Guerra, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios do Reino o tenha assim entendido e faça
executar com as participações do esty lo. Palacio do Rio de Ja
.neiro em 6 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DE 7 DE MARÇO DE 1821

Trata do regresso d'EI-Rei para Lisboa ficando o Príncipe Real encarregadu

do Governo Provísorio do Brn.zil ,

Tendo-se dignado a Divina Providencia de conceder após uma
tão devastadora guerra o suspirado beneficio da paz gera! entre
todos os Estados da Europa; e de perrnittir que se começassem
a Iançur as bases da felicidade da Monarchia Purtugueza,
mediante o ajuntamento das Córtes Geraes, extraordinariamente
congregados na Minha muito nobre e leal Cidade de Lisboa para
darem a todo o Reino Unido de Portugal, Brazil e A lgarves
uma Constituição Política conforme aos principios liberaes, que
pelo incremento das luzes se acham geralmente recebidos por
todas as Nações: E constando na Minha Real Presença por
pessoas doutas e zelosas do serviço de Deus e Meu que 03 animos
dos Meus fieis vassallos, principalmente dos que se achavam

t jiíl
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neste Reino do Brazil, anciosos ele manterem a união e integri
dade da, Monarchia, fluctuavam em um penoso estado de incer
teza, emquanto Eu não Houvesse por bem declarar de uma
maneira solemne a Minha expressa, absoluta e decisiva appro
vacão daquella Constituição, para ser gercLlmente cumprida e
executada, sem alteração nem differença em todos os Estados
da Minha Real Coró:i : Fui servido de assim o declarar pelo Meu
Decreto de ~4 do Fevereiro proximo passado, prestando junta
mente com toda a Minha Real Farnilla, Povo e Tropa desta
Corte solemne juramento de observar, manter e guardar a dita
Constituição neste e nos mais Reinos e Dominios da Monarchía,
tal como ella Iór deliberada, feita e accordada pelas mencionadas
Cortes Geraes do Reino; Ordenaudo outrosim aos Governadores
e Capitães Generaes, e autoridades civis, militares, e eeclesias
ticas, em todas as mais Províncias, prestassem e deferissem a
todos os seus subditos o subalternos semelhante juramento,
como um novo penhor e vinculo, que deve assegurar a união e
integridade da Monarchia.

Mas sendo a primeira e sobro todas essencial condição do Pacto
Social, nesta maneira acoito e jurado por toda a Nação, dever o
Soberano assentar :1 Sua Residencia no lagar, ando se ajuntareu.
as Cortes, para Lhe serem promptamonte apresentadas as Leis,
que se forem discutindo, e Delle receberem sem delongas a Sua
indispensavel saucção ; exige a escru pulosa religiosidade, com
que Me cumpre preencher ainda os mais arduos devores, que Me
impõe o prestado Juramento, que Eu Faça ao Bem Geral do todos
os Meus Povos um dos mais custosos sacriflcios, de que é capaz
o Meu paternal e Regia coração, separando-Me pela segunda vez
de vassallos, cuja memoria Me será sempre saudosa, e cuja pros
peridade járnais cessará de ser em qualquer parte um dos mal
assíduos cuidados do Meu paternal Governo.

Cumpria pois que cedendo ao dever, que ::.\Ie irnpóz a Provi
dencia, de tudo sacrificar pela fecilidade da Nação, Eu Resolvesse,
como tenho resolvido, transferir de novo a Minha Corte para a
cidade de Lisboa, antiga Sede e berço original da Monarchia ;
a fim de alli cooperar com os Deputados Procuradores dos Povos
na gloriosilt ernpreza de restituir á briosa Nação Portuguezu
aquollo alto gráo de explendor, com que tanto se assignalou nos
antigos tempos: E deixando nesta Corte ao Meu muito amado e
prezado filho, o Príncipe Real do Reino Unido, Encarregado ~()
Governo prcvisorio deste Reino do Brazil, emquanto nelle se nao
achar estabelecida a Constituição Geral da Nação.

E para que os Meus Povos deste mesmo Reino do Brazil
possam, quanto antes, participar das vantagens da Representação
Nacional, enviando proporcionado numero de Deputados Procu
radores ás Cortes Geraes do Reino Unido; em outro Decreto, da
data deste, Tenho dado as precisas determinações, para quo
desde logo se comece a proceder em todas as Provincias á eleiyão
dos mesmos Deputados na fôrma das Instrucções, que no Remo
de Portugal se adaptaram para esse mesmo effeito, passando
sem demora a esta Corte os que successívamente forem nomeando
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nesta Provincia, a rim de Me poderem accompanhar os que
chegarem antes da Minha sahida deste Reino; Tendo Eu aliás
providenciado sobre o transporte dos que depois dessa época, ou
das outras Províncias do Norte houverem de fazer VIagem para
uquelle seu destino. Palácio do Rio de Janeiro aos 7 de Março
de 1R:!1.

Com a rubrica de Sua l\1age,..;t:Hle.

DECRETO - IlB 7 ])I<: ~IARÇO DE 1821

',L!.JlIL1, ]ll'nCf',L~J' ~i 1l1):lle:1':iio ,In,; Deputado,; ú,,; C,');'te,; P'J;'lugul'z:1.';, .I.md o

iJl,;lr1ll:';.:'cs a l'e';]Witll.

Ha vendo Eu Proclamado no Meu Real Decreto de: :!4 de Feve
reiro próximo passado a C .nstituíção Uora] da Monnrchía, qual
ror deliberada, feita e accordada pelas Cor-tes da Naçi10 a esse
Jip1 extraordinariamente congregadas In Minha. muito nOI)1'O e
leal Cidade de Lisboa: E cumprindo que de todos os Estados
deste Reino Unido concorra um proporcional numero do Dopu
tados a cornpletur a Representaoão Nacional : H8i por' bem or
denar flue neste Reino do Brazil e Dominios Ultramarinos se
proceda desde 10,8'0 Ú, nomeação dos respectivos Deputados, na
tórma das Iustrucções,' quo para o meSI11) effcito foram ada
ptadas no Reino do Portugal, e (jU8 com e ste Decreto baixam,
.issignadas por Ign,wio da Costa Qaintelb, Meu Ministro e Se
cretar-io de Estado dos NJg'ocios do Reino; e aos Govcrnurlores
e Capitães Goneracs das differentes Capitanias, ;.;9 expedirão as
necessarias ordens, para fazerem erfectiva a par-tida dos ditos
Deputados á custa, da Minhi R8Ll1 Fazenda. O mesmo Ministro e
Secretario de Estado o tenha, assim entendido e f,LÇét executar.
Palácio do Rio de Janeiro em 7 de Março ele lH:!1.

Com a rubrica do Sua Magestadc.

Insl,rucç(;es pAra as eleições dos Deputado!>ii das
C()rl,es~ se~undo () luethodo esl,abelecido na COD

stil,uição Hespanhola~ e adoptado para o fiCaDO
Unido de I"()rl,u~al~ I~razil e ADgarve!>i~ a (Iue se
ref'el*e o Decl'eto acin1.a.

CAPITCLO I

DO ~IODO DE FOR~rAn AS CÔHTE;.

Artigos da Constituição Hcspanhola.

Art. '27. Côrtes são: a reunião de todos os Deputados que re
presentam a Nação, nomeados pelos cidadãos na fôrma, que
adian te se dirá.

LI LI~
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Art. 28. A base da Representação Nacional é a mesma em
ambos os herníspuerios.

Ar1. 29. Esta base é a população composta dos individuos, que
pelas duas linh IS são oriuudos dos Dorniuios Hespanhóss ; dos
que tiverem obtido carta de Cidadão das Córtes, e do.') compre
hendidos lias disposições do art. 21 que diz aSSIm : - São
outrosim cidadãos os tllhos legitímos dos estrangeiros domici
liados nas Hespanhas, que, tendo nascido em Dominios Hespa
nhóes, nunca os tiverem deixado sem licença do Governo, e que
tendo 21 annos completos, se domiciliarem em qualquer povoação
dos ditos dorninios, exercendo nellu algum emprego, oíflcio ou
occupação util ,

Art. 30. Para o calculo da povoação dos domínios Europeos,
servirá o ultimo cadastro do anno de 1797, até que pOSS:1 for
mar-se outro; e formar-se-lia o correspondente ao calculo dos
Dorninios Ultramarinos, servindo entretanto os mais authentícos
cadastros ultimamente formados.

r- Add.cional. Para o calculo da nossa povoação, servirá o reeen
'\ seamento de 1801, ernquanto se não forma outro mais exacto.

Ar1. 31. Toda a povoação composta (h 70.008 almas, como
fica disposto no art. 29, terá um Deputado nus Cortes.

Ad Para que a Nação Portugueza goze de uma representação
que preencha cabalmente o seu destino, cumpre que o numero
dos Deputados não desça de 100: haverá pois para cada 30.000
almas um Deputado.

Ar1. 3:2. Dístribuirla a povoação pelas ditferentes Provineias, I

se em alguma houver um excesso maior que :35.000 almas, eleg-er
se-Ira mais um Deputado como se o numero chegasse :170.000,
se, porém, o excesso não passar de ~35.000 ; tal deputado não terá I
logar .

Ad. Applleando este artigo segundo a alteração do antece
dente, quer dizer, que cada Província In de dar tantos Deputa
dos, quantas vezes contiver em sua povoação o numero de 30.00a
almas; e que se por fim restar um excesso que chegue ,t 15.000
almas, dará m'1Í~ um Deputudo : e não chegmdo o excesso da
povoação a 15.000 almas, não se contará com elle.

Ar1. 33. A Provincia cuja povoação não chegar a 70.000
almas, não sendo inferior a 60.000, elegerá o seu Deputado, se
porém, fór menor, unír-se-lia á immediata para completar o do
70.000 requerido. Exceptua-se a Ilha de S. Domingos, que no
meará sempre um deputado, seja qual fór a sua povoação.

Ad. Este artigo não pode ter applicação a Portugal, visto não
haver no Reino Província alguma que não exceda muito a 70.000
almas.

CAPITULO II

DA NOMEAÇÃO DOS DEPUTADOS DAS CÔRTES.

Art. 34. Para a eleição dos Deputados de Córtes, se deverão
formar Juntas Eleitoraes de Freguezias, Comarcas e Províncias.
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CAPITULO 111

DAS .JUNTAS ELEITORAE:-) DE FREGUEZIAS.

:;I

Art. ~~Õ. As Juntas Eleitoraes de Frezuezias, serão compostas
de todos os cidadãos domiciliados e residentes no terrrtorío da
respectiva, Freguezia., em cujo numero serão comprehendidos o~

Eeclecías ticos secu Lires ,
Art. ~iô. Estas Juntas serão sempre celebradas na Península,

Ilhas e Dorninios adjacentes, no primeiro domingo do mez de Ou
tubro do anno anter ior ao ela celehração das Cortes.

Ad. Pelo que respeita ao armo de 1820, serão celebradas <t;',

Juntas Eleitoraos de Freguezlas no segundo domingo do mez ele
Dezembro

Art. :3/. 1\0.) Domínios Ultram-uinos serão convocadas no pri
meiro domingo do mez de Dezembro, 15 mezes antes da cele
bração das Córtes, e em virtude de um aviso que para tal effeito
lhes devo antecipadamente ser dirigido pela autoridade compe
tente.

Ad, Nã.') tem por agora applic.ição .
A1't. :18. Nas Juntas ou Assembléas Paroehi.res, será nomeado

um Eleitor Parochial por cuja, 200 fugos.
A1'1. 39. Si o numero dos fogos da Freguezia exce.ler (l. 300,

n não cheg.n- ;t '!GO, nomear-se-hão dous Eleitores; excedendo de
:)00 n.iuda que mio chegue a tiO:), nomear-se-hão tres, e assim
progressivamente .

Art . 40. Nas Parochias cujos fogos não cheguem a 200, com
tanto que tenham 150, será nornea-lo um Eleitor : naquel la .., em
que se não achar este numero, os S8US morador-es se ajnutarão
aos (LI, Freguezla immedi« ta para nome "r o Eleitor' ou Eleitores
que lhe correspmderem .

Art. 41. A Asseuibléa Paroclnal nomeará, á pluralidade de
votos, 11 Compromissarios, que devem nomear o Eleitor Paro
chial .

}.. rt. 42. Si em uma Assembléa Parochial houverem de no
mear-se dous Eleitores Parochiaes, eleger-se-hão 21 Compromis
sar ios ; e E-i tres, ~H ; mas nunca se poderá exceder este numero
cü Compromissnr-los, afim de evitar a confusão.

:\.1'1. 43. Para conciliar a maior commodidade das Povoações
pequenas. se observara que, a Freguezia de 20 fogos eleja um
Cornprornissario ; a que tiver de :50 a 40, dous; a de 50 a 60,
tres, e assim progressivamente. As Freguezias que tiverem
menos de 20 fogos se unirão as ímmedíatamente mais proxímas
para elegerem um Compromissario ,

Art. 44. Os Compromissartos das Freguezias das povo ições
pequenas assim eleitos, se ajuntarão no lagar ou povo que
melhor lhe convier; e sendo ao todo 11, ou 9 pelo menos, no
mearão um Eleitor Parochial ; sendo 21, ou 17 pelo menos, no
mearão dous; e ~e forem 31, ou quando menos 25, nomearão tres
Eleitores, ou os que corresponderem ,

f.lid



DECRETOS, CARTAS E ALVARr\8

Art. 4~). Para ser nomeado Eleitor Parochial ó necessario ser Ci
dadão maior de 25 annos, e ser morador e residente na Freguezi.r .

Ar1. 46 ..As Assernbléas das Pnrochias serão presididas peja
Autoridade política, ou pelo Alcaide (In, Cidade, Villa ou Aldeia,
em que se congregarem, com a assistencia do Parocho, para
maior solenmidade do acto ; mas se em urna mesma povoação
houverem duns ou mais Assernbléus em razüo do numero das
Freguezias, então urna daquellas Juntas será presidida pela .\.u
toridade civil OH Alcaide ; outra por outro Alcaide, e as mais
pelas Autoridades subalternas á, sorte.

Ad . Segundo a nossa organísacão politlca, a presídencia destas
Juntas compete ao Juiz de Fura, Juiz Ordinario, e na Iulta des
tes, aos que fizerem suas vezes. Os Vereadores poderão tarnbem
presidir, quando assim o demande o numero das .... ssernbléas Pa
rochiaes : e não bastando os actuaes, serão cliamndos 03 do uuno
passado.

Ar1. 47. Chegada a hora da reunião, a qual se fará nas cas.r:
do Conselho, ou no Iogar do costume, achando-se juntos os Cida
dãos que tiverem concorrido, se dirigirão com o Presidente ir
19rejft Matriz, e uella celebrará o Parocho a "'Essa solemn« d,.'
Espírito Santo, e fará um discurso aualogo ás circumstancia-.

Ad ..Aonde não houver casa do Conselho, on esta, não 1'1\[' sutíl
ciente, a Ig-l','ja serú o lagar destinado ú celebração destas Assem
bléas.

Ar1. ...18. AC:1Lar1a, a Missa, voltarão ao logar donde tiverem
sahído, e ne110 durão principio á Junta, nomeando entre os Ci··
dadãos presentes, e a portas abertas, deus Escrutinudores o um
Secretario.

Ar1. 4\). Dopais perguntará o Presidente se algum Cidadão
tem de que queixar-se relutivamente a conloio ou suborno, par(~

que a eleição recaia em pessoa dcterminnda ; e ha vendo queixa,
deverá publica e verbalmente verificar-se no mesmo acto , Ve
riücada a accusação, as pessoas que tiverem eommettido o delicto,
perderão o seu voto activo e passivo: O;; c i lumniadoros sotl'rerão
a mesma pena; e deste juizo 11<10 se admittira recurso algum.

Art. 50. Suscitando-se duvidas sabre se alguns dos presentes
têm ou não as qun lidades requer-idas para poder votu-, i1, .J unta
as decidirá no mesmo neto, e esta decisão se executará tauibem
sem recurso por esta vez, e pnra este fim sómen te.

Art. 51. Immerlíatamonte se procederá á nomeação dos Com
promissários, para o que cnrla um elo"> Cidadãos designará um
numero de pessoas igual ao numero dos Compromissat-ios ; então
e para este fim se aproximará da mesa do Presidente, Escruti
nadores e Secretario, e este na sua presença escreverá em uma
lista os nomes das ditas pessoas; e tanto neste, como em todos
os outros aetos de eleição, ninguem poderá votar em si mesmo,
sob pena de perder o direito de votar,

Art. 52. Findo este acto, o Presidente, Escrutinadores e Se
cretario veríflcarão as listas, e o Presidente publicará em alta
voz os nomes dos Compromissarios eleitos pela pluralidade de
votos.
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Art. 5:3. Os Comprorulssarios nomeados se retirarão a uma
casa sep.rrad.i antes da dissolução da Junta ; e conter-indo entre
si, nomearão o Eleitor ou Eleitores duquel la Parochi», tlcaude
eleitos aque lle.s que r.·ullirf~m mais de <Imetade dos votos. Iin
mediatamente se puhlionrá a nomeaeã« na Junta.

Art , 54. O St-cret.crio lavrará o termo, que será »ssignado por
elle, pelo Presidente e pelos Compromiss rios, entrego rido-se "'é,
pessoa ou pessoas eleít.s uma copia do dito termo, Igualmente
a::,signadn, para f'izer constai' a sua nomeação.

Art. 55. Nenhum Ci tadão pode-a e -cn-ar-se destes encargos
por qu.il quer m-tivo ou pretexto que sejv.

Art. 5fj. Na Junta Parochia l ner.hum Cidadão poderá entrar
com armas.

Art. 57. Verificada a nomeação dos Eleitores, a Junta se tlís
sol verá immodía tamente ; e lic. rá sendo nullo todo e qua lquee
outro acto em que el la queira intromettor-se . '

Art , 5-;. Os Ct.iadãos qUH formarão a Juntu , Ievmdo O Eleitor
ou Eleitores entre o f're~idente, Escrutinudores e Secreta.rio, S8
dirigirão á Igreja Matriz, onde se cantará um Te-Deuni solemne,

CAPITULO IY

[lAS JUNTAS ELgrrORAES DAS COMA RUAS.

Art. 59. As Juntas Eleitoraes do Comarca se comporão dos
Eleitores Parochiaes, os quaes se reunir-ão na c I beça de cadlo
Comarca, ariui U0 nomear o Eleitor ou Eleitores que hão de
concorrer á Cu pital da Província pa.ra ahi eleger os Depu
tados dis Có.tes .

Art , 60. Estas Junt.is se convocarão e celebrarão sempre
na Peninsula, Ilhas e possessões adjacentes, nu primeiro Do
mingo do mez de N 'vem bro UO anuo anterior ao em que se
houverem de cd,bl'itr Cor-teso

Ad. As Juntas Eleitoraes de Comarc t (pel,) que toca ao pre
sento anuo) serão celebradis no Domingo proximo seguinte
àquel le, em que o t iverein sido as de Parochiu..

Art. 61. Nus Provincí.is Ultramarin.is se celohrarão no pri
meiro Domingo do mez do Janeiro proximo sogninto ao mez
de Dezembro, em que se ti verem celebrado as Juntas das Pa
rcchias.

Ad. Este artigo não tem agora appllcação .
Art. G2. Para conhecer o numero de l:.leitore" que cada, uma

das Comarcas deve nomear, ter-se-hão em vista as regras se...;
guintes.

Art. 6:3. O numero d03 Eleitores das Comarcas será o triplo
do dos Deputados que se hajam de eleger.

Art. 64. Si o numero d:1S Comarcas da Província fôr
maior que o dos Eleitores pedidos pelo artigo precedente

Parte II 1821 3
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V~l'a. ~\, nomeação dos Deputados, que lhes .correspondam, isso
11etO ohstan te nome.ir-se-ha sempI'ü um Eleitor por cada Co
mu,rc,), .

Art. G:í. Si o numero das Comarcas fór menor que o dos
Eleitores quo devem nomear-se, cadu Comarca nomeará um
dons, ou mais, até completar o numero pedido: porém, f<.tl~
taudo ainda um Eleitor, será nomeado pela' Comarca, de
maior população; Iultando outro, S81'à nomeado pela imme
diata em maior população, o assim successlvumente .

Art. G!.L Pelo que íica, estabelecído nos arts. 31, ;3:2. ;3~l

e nos trcs artigos precedentes, o censo determina 03 Depu
tados (p'r) corresponderu a c,lCb Provinda, e os Eleitores de
cada uma das respectivas Comarcas.

Ad . O Mapp:» que vai junto a estas Instrucções indica, o nu
moro dos Eleitores, que correspondc:u ::. cada Comarca, e;)
numero de Deputad )5, que correspondern a cada Provincía..

Art. G7. As Ju nt.is Eleitoraes de Comarcas serão presididas
peb Autoridade civ il , ou primeiro Alcaide da Povoação cabeça
da Coiuarca ; o ~\, e lle 53 apresen tarão os Eleitores Paro
chiaes com os documen tos que legalisalH as suas eleições, para
quo os seus nomes sej un lançados no- livros em que hão de
exarar-se as Actns (la Junta.

Ad , Ao Corregedor, ou a quem rizer suas vezes, toca o pre
sidir (\ e,;;tas eleiqü8~, por SOl' a Autoridade quo entre nós corres
pende ú indicada neste Art. 67.

At'L GS. No dia determinado os Eleitores Parochiaes com
o Presidente se ajuntarão nos PdÇO::; do Concelho, e, a portas
abertas, priucipi-u-ão pela nomeação de um Secret.rrio, u de
dous Escrutinadorcs escolhidos entre os Eleitores.

Art , li0. Depois apresentarão 0'5 Eleitores as suas Cartas
de nomeação para serem examinadas pelo' Secretario e Es
crutínadores, 0-; quaes no dia S3guinte deverão informar si
as acharam ou não em regra. As nomeações do Secretario,
e dos Escl'utin:1dores, serão examinadas por uma commlssão de
trcs individues da Junta, nomeados para este o rl'eito, e que
igualmente 110 seguinte dia informarão sobre este objecto.

Art. 70. Neste di.~ congregados os Eleitores Parochiaes, serão
lidas as informações sobro as Cartas de nomeação ; o tendo-se
achado defeito om algumas dollas, ou nos Eleitores por falta
do alguma elas qualidades requer-idas, a Junta resolverá de
únítívamcnte, e em neto continuo, e a sua resolução se ex
ccutarà sem recurso.

Art . 71. Concluído este acto, os Eleitores Paroclriaes com
() seu Presidente se dirigirão ú Igreja principal, onde (1, maior
dignidade Ecclesiastica cantará uma Missa solemne do Espirito
Santo e fará um discurso próprio das circumstancias.

Art', 7'? Acabado este acto religioso, voltarão it casa da
Camara, onde assentados os Eleitores som preferencia, o Se
cretario lerá este capitulo da Constituição; depois do que o
Presidente fará a mesma pergunta de que trata o art. 49,
observando tudo quanto nelle se dispõe.
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Art. 73. lmmediatamente se procederá a nomeação do Eleitor-,
ou Eleitores da Comarca, elegendo-os um depois de outro, e
por escrutinío secreto, por meio de bilhetes, nos quaes esteja
escripto o nome da pessoa, que cada um elege.

Art. 74. Recolhidos os votos, o Presidente, Secretario e
Escrutinadores os apurarão; e ficará eleito aquelle que tiver,
quando menos a nmetade dos votos e mais um ; o Presidente
irá publicando cada uma, das eleições. Si ninguem tiver tido
pluralidade absoluta de votos, os dous em que houver reca
hído o maior numero, entrarão em 2° escrutínio, e ficará eleito
o que reunir maior numero de votos. A sorte decidirá o empate,
havendo-o.

Art. 75. Para ser Eleitor de Comarca, é preciso ser Cidadão,
estar em exercicío dos seus direitos, ser maior de 25 annos,
domiciliado e residente na Comarca, seja qual fór o seu estado,
ou Secnlar, ou Ecclesiastico Secular; podendo recahir a eleição,
nos Cidadãos que compõem a Junta, ou nos que não entram nella.

Art. 76. O Secretario escreverá n'um Livro o Auto da Eleição,
e o assignará juntamente com o Presidente e Escrutinadores ;
e del le se durá uma, copia" igualmente assignada pelos sobreditos,
á pessoa, ou pessoas eleitas, para fazer constar a sua nomeação.
O Presidente desta Junta remetterá uma igual copia assignada
por el le e pelo Secretario, ao Presidente da Junta da Província,
aonde se fará notoria a Eleição nos papeis publicos.

Ad , A copia do auto das eleições de Comarca será remettido á
Autoridade civil mais graduada da Capital da Provincía.

Ad , Em vez da publicação nos papeis publicos, se fará publica
a Eleição por Editaes na Capital da Provincia ,

Art. 77. Nas Juntas Eleitoraes ele Comarca se observarão as
mesmas disposições, que os arts. 55, 56, 57 e 58 prescrevem
para as Juntas Eleitoraes ele Parochia,

CAPITULO V

DAS .JU~TAS ELmToRAEs DE PROVINCIA.

Art. 78. As Juntas Eleitoraes de Província constarão dos
Eleitores de todas as Comarcas della, os quaes se congregarão
na Capital, para alli nomearem os Deputados, que devem as
sistir ás Cortes como Representantes da Nação.

Ar1. 79. Estas Juntas deverão celebrar-se sempre, na Penin
sula e Ilhas adjacentes, no primeiro Domingo do mez de De
zembro do anno anterior ás Côrtes.

Ad , As Juntas Eleltoraes de Provincia, respectivas ao presente
anno, terão logar em o Domingo proximo seguinte á celebração
das Assembléas Eleitoraes de Comarca.

Art. 80. Nas Possessões Ultramarinas se celebrarão no 20

Domingo do mez de Março do mesmo anno em que se celebrarem
as Juntas de Comarca.

Ad , Este Artigo não tem por agora applícação,

&-ILiS
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Art. 81. Presidirá a estas Juntas a Autoridade civil da Ca
pital d., Província, á qual se apresentarão 0S Eleitores das
Comarcas com 08 documentos das suas eleições, para que se notem
os seus nOlW"S no livro em que hão de exarar-se as Actas da Junta.

Ad , Com) não temos Chefe Politico de Provincia., cumpre que
a Junta Eleitoral de Provincia eleja d'entre si Presidente, á
plur.rlidade de votos; e presidirá a esta eleição a Autoridade
civil mais graduada da Capital. •

Art. 82. No dia aprazado, os Eleitores das Comarcas com
o seu Presidente se aj untarão nos Pi.ços do Concelho, ou no
Edirlcio mais proprio para acto tão solemne; e a.lli, estando
abertas as portas, nomearão um Secretario, e dois Escruti
nadoros á pluralidade de votos, e do numero dos Elei teres,

Art. 83. A Provincin, qno não deva ter mais de um Depu
tado, terá pelo menos cinco Eleitores para a su.i nomeação; para
o que este numero se dividira pelas Comarcas, que a formarem,
ou se formarão as precisas para este fim.

Ad , Não 11(\, província em Portugal a que seja applicavel este
artigo.

Art. 84. Serão lidos os quatro capítulos desta Constituição, e
que tratam das Eleições. Depois serão lidas as Certidões elos Autos
das Eleições feitas n IS c ibeças das Comarcas, e que foram re
mettidas pelos respectivos Presidentes: 0S Eleitores apresentarão
outrosim as Certidões das suas nomeações para serem exami
nadas pelo Secretario e Eserutinadores, os quaes no dia seguinte
inforrnu-ão sobre a SU:l, regularidade. As Certidões da nomeação
do Secretario u dos Escrutinadores serão examinadas por uma
oommissão de tres membros da Junta, nomeados pura este fim,
os quaes b~lbem no dia seguinte darão a sua informação sobre
aquelle objecto.

Art. 85. Neste dia, juntos os Eleitores das Comarcas, se
lerão as informações sobre as Certidões; e se nellas se tiver
achado defeito, ou nos Eleitores cnrencia de algum<ls das reque
rid.is qualidades, :1 Junta resolverá immerliat.unentc, e sem des
continuar: esta resolução se executará sem recurso.

Art. 8ô. Immediatamente depois os Eleitores das Comarcas
com o seu Presidente, se dirigirão á Igreja Cathedral , ~la qual
se cantará uma Missa solenme do Espirito San to ; e o BISpO, ou
na sua, nusoncia, a maior Dignidade Ecclesiastica fará um dis
curso analago ás circumstancias.

Art. 87. Concluido este acto religioso, voltarão ao logar
donde sahiram : e estando as portas abertas, sen tados os Elei
tores, sem precedencia, o Presidente fará a,pergunta do art. 49,
observando tudo o que se dispõe.

Art. 8R. Isto feito, os Eleitores que se acharem presentes,
procederão a eleição do Deputado ou Deputados, aos quaes ele
gerão um depois de outro approxímando-se da mesa, em que ~e

acham o Presidente, Secretario e Escrutinadores ; e o SecretarIO
na presença del les escreverá em uma lista o nome ela pessoa
que cada um ti ver eleito. O Secretario e os Escrutinadores
serão os primeiros a votar.
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Art. 89. Recolhidos os votos, o Presiden te, Secretario, e Es
crutinadores 0.:3 a.pur.u-ão. ficando eleito aquelle, sobre quem
rec chlr, pAIo menos, a umeta-Ie d03 votos e mais um. Si
ninguem reunir a plur-alidade absoluti de votos, 0.:3 dous
que tiverem tido maior numero, entrarão em 2° escrutinio, e
sera eleito aquelle em quem recuhir a plurn.lid.ide , A sor-te de
cidira o empate; logo feita <1 Eleição de cad i um, o Presidente
a public II'á.

Ar1. UO. Depois ela Eleição dos l ieputido.s, se procederá á
dos Snstituto~, pela mesura Iórm» e metho.lo: e o numero
destes será, «m cad.i Provinci,i, igual ao terço dos Deputados,
que lhe corves.ronderem , Qu uido umi Provincia não tiver de
eleger m .is de um ou dons l ieputndos, el'~gprá sempre um
Deputado Substituto. E,te~ concorrerão nas Cor-tes, oa pela
morto elo propretario, ou pela 8U;1 impossibilí.tade legalisada
pelas mesm.i.: Côvtes, e isto em qualquer tempo, que um ou
outro accideuto se ver-itlc.u-, depois de feita a Eleição.

Art. 9í. Para ser Deputado das Córtes é preciso ser CUadão,
e est.u- em oxereicio elos seus direitos, ser mnior de 25 aunos, ter
nascido na, Provurcia, ou ser domiciliado nr-ll» corn resi-lencia
de 7 n nnos, p -lo menos, quer soja do estado Secular, quer do
Eccles'astco Secular, e podendo roc.ihir a Eleição nos Cidudãos
que forru un a Junta, ou nos que não entram nella.

Art 9'2. Outrosiui é uecessu-io para ser Deputado das Có:
ter um rendimento annual proporcionado e proveniente de
proprlos.

,Ar!. Não tem (lgora appiic.ição este artigo.
Art. t(L Fie» suspensi a disposição do urtlgo precedente 'I tl~

que as Côrtes, que ao diante se deverão celebrar. declarem t'~l

já chegad.. o tempo em que deve ter effeito, design.mdo a (i:j,d,i~

da r.inda e ,I qualidade de bens de que deve provir; e será 1'C'llll·

tado constitucional tudo o que as Cortes então resol vereu, ;
este respeito, o como so disso aqui se houvesse feito expresx;
menção.

Ad . Não tem agora applicação este artigo.
Art. 94. Succedeudo que ,l mesma posso \. seja eleita ao mesmo

tempo pela Província em que nasceu, e pela em que esta domi
cilia lo, subsistirá ,I. eleição do domicilio: e pela Província, da,
sua n .turalid ide representará, nas Cortes o Substituto, que lhe
correspor» 101'

Art. 95. Não pod-m ser eleitos Deputados dis Córtes os Con
selheiros de Estado e todas as pessoas que occup.un empregos
da Casa Real

Art . 90. Não podem da mesrni sorte ser eleitos Deputados das
Cortes os E,tr' mgeiros, ainda que tonh un Carta d", Cidadão pl,S
sada pel: s Cortes.

Ar1. 97. Nenhum fnnccionuio publico, nomeado pelo Go
verno, poderá ser eleito Deputado das Càrtes pela Provincia,
em qu 'exercer as SH:18 funcções .

Art. 98. O Secretario rogistará 03 Autos das Eleições; e o
Presidente e todos os Eleitores os assignarão com elle .
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Art. 99. Immediatamente todos os Eleitores, sem escusa
alguma, outorgarão a todos e a cada um d03 Deputados po
deres amplos, conforme o teor seguinte, entregando a cada
um dos Deputados o seu respectivo Diploma para ser apresentado
em as Cortes.

Art. 100. Estes poderes serão concebidos nos te1'1110S se
guintes: «Na Cidade, ou Villa de ... aos dias do mez , '. do auno
de ... nas salas de ... estando reunidos os senhores (aqui se
·escreverão os nomes do Presideute e dos Eleitores de Comarca,
que formaI? ~'l Junt~ Eleit~ral de Província) disseram perante
num Escrivão abaixo a -signadc, e das testemunhas para o
mesmo fim chamada:", que havendo-se procedido, em confor
midade da Constituição Politica da Monarchia Hespanhola., á
nomeação dos Eleitores das Parochius e das Comarcas, com
todas as solemnidades prescriptas pela Constituição, como con
stou das certidões originacs presentes, reunidos os sobreditos
Eleitores das Comarcas da Província de... em o dia... do
mez de ... do presente anno, tinham feito a nomeação dos Depu
tados que, em nome, e representação desta Província, devem
achar-se nas Cortes; e qU9 por esta Província foram eleitos
para Deputados nollus ~. N. N., como consta do termo exa
rado e assignado por N. N. ; que em consequencia lhes outor
gam a todos em geral, e a c:1<..1a um em particular poderes
amplos para cumprir e desempenhar as augustas íuucçõos que
lhes são conunettidas, e para que com os mais Deputados das
Cortes, como Representantes da :.\"lçclo Hesp.mhola , possam
decidir e resolver tudo quanto entenderem que conduz ao
hern gel'al da Nação (usando das fuculdadas determinadas pela
Constituição c dentro dos limites que ellu prescreve, S8m quo
possam derogar, alterar, ou variar, por qualquer maneira que
seja, nenhum dos seus artigos) e que os outorgantes se obrigam
por si, em nome de todos os moradores desta Provincia, em vir
tude das faculdades, que lhes são concedidas como Eleitores para
tal nomeados, a ter por tírrne e valioso, obedecer, cumprir e
guardar tudo quanto os ditos Deputados das Cortes fizerem e
por ollas for decidido, conforme a Constituição Po.itíea J(1 }Io
narchia Hespauholu . As~;i!11 o disseram o outorgaram, sendo pre
sentes como testemunhas N. N., que aqui assignaram com os
Senhores outorgantes: do qnD dou fé ».

Ad . Estes poderes serão concedidos entre nós nos ter1110S se
guintes: « Na Cidade ou Villa ele... aos ... dias ... do mez de ...
do anno de. " nas salas ele... estando reun idos N. N. o X. (aqui
se escreverão os nomes do Presidente o (los EloitOI'OS elas Cornar--

-cas, que formam a Junta Eleitoral de Província) disseram perante
mim Escrivão abaixo assignado, e das testemunhas para o mes
mo fim chamadas, que havendo-se procedido, em confor-midade
das Instrucções e Ordens da Junta Provisional elo Governo Su
premo do Reino, á nomeação dos Eleitores das Parochias e das
Comarcas com todas as solemnidades presoriptas nas ditas In
strucçõss, como constou das Certidões originaes presentes; re
unidos os sobreditos Eleitores das Comarcas da Província de ...
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em o dia ... do mez de... do presente anuo, tinham feito a
nomeação dos Deputados que, em nome, e representação desta
Província, devem achar-se nas Cortes; e que por esta Província
foram eleitos para Deputados nellas N. N. N., como consta do
termo exarado e assignado por N. N .', que em consequencin lhes
outorgam a todos em geral e a cada um em particular poderes
amplos para, cumprir e desempenhar as augustas Iuncções, que
lhes são commettídas, e para que com os mais Deputados das
Cortes como Representantes da Nação Portugueza possam prece-

. der á organização da Constituição Política desta Monarchia,
mantida a Religião Catholica-Apostotíca-Romann e a Dynastia
da Serenissima Casa de Bragança, tornando por bases funda
mentaes as da Constituição da Monarchia Hespanhola com as
declaracões e modificações, quo forem apropriadas às diffe
rentes círcumstancías destes Reinos, com tanto porém que estas
morlitícações ou alterações não sejam menos libernes, e orde
nando tudo o mais, que entenderem que conduz ao bem geral
da Nação. E que os outorgantes se obrigam por si, e em nome
de todos os moradores desta Provincia, em virtude das faculdades,
que lhes são concedidas como Eleitores para este tiro nomeados; a
ter por firme e valioso, obedecer e cumprir e guardar tudo
quanto os ditos Deputado.., das Cortes fizerem, e por ellas 1'61'
decidido conforme as lnstrucções e Ordens da Junta Provisional
do .Governo Supremo do Reino. Assim o disseram e outorgaram,
sendo presentes como testemunhas N. e ~., qne aflui assignaram
com os Outorgantes, do que dou fé »,

Art. 101. O Presidente, Escrutinadores c Secretario enviarão
sem perda de tempo à Deputação permanente das Cô~'te) Uli13
copia das Actas das eleições, quo elles assignaram , e publicando
as eleições pOI' meio da imprensa, remetterão um exemplar a
cada uma das povoações das Provincias.

Ad , Esta copia, devo ;;:01' mandada ao Governo.
Art. 102. Para indcmnizar os Deputados, »s respect.vas Pro

víncias lhes assistirão conforme o que as Cortes, no segundo anno
de cada Deputação g'cral 1 regularem, rara ,I, Deputição que lia de
succeder ; e nos Deputados do Ultramar se lhes abonará,
,118m disso, o que se julgar necessario, a juizo das suas respecti
vas Províncias, para as despezas da viagem, ida e vinda .

Ad . Aos Deputados se hão ele dar 4$800 por dia desde aquelle,
em que se puzerem em marcha para a Capital, os quaes serão
pagos pelo Erario, conforme a Resolução (la Junta Preparatória
elas Côrtos .

Art. 103. Nas Juntas Eleitoraes ele Provincia ..observar-sa-ha
tudo o que dispõem os arts. 55, 56, 57 o 58, exceptunndo o
que previne o art. 328. .

Ad, Este art. 328 é relativo <1S Deputações Provinciaes, e
não tem agora applícação alguma.

Palaclo do Rio do Janeiro em 7 de Março de 1821. - I gnacio
da Costa Q~d.,ltella.
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D1WR8TO - DE 7 DE MARÇO DE 1821

Aug nent i os s rld.is dos offlciaes de 'Major n. Alferes,

'I'endo em consideração quanto é justo e conveniente, que o
Ex· -rcito do ReLIa (h Brazil 8eja igualado em vencimentos ao
Exercito de Portu.ral , m..s não sendo possível determinar
Deste momento 11 or'g-anizaçi\,o ger.d, que Tenho em vist I razer
no referi-to Exercito, e r~~gnl(íçi'ío dos soldos, gratiticaçõe:::, e m,\ÍS
-vantagens que em tal C(\80 devem competir a todos os indi
'1'i'iuos: nelle emprog.rdos ; Hei paI' bem para dar á Corporação
.1i itar deste Reino uma prova da Minha real contemplnção, e
benetlcenci», coneeder de311H ja aos ulfh~iaes das ela-sés que vão
Ih',,;;ig'laria,; lia relação que com est . »aixi , nssignada por Síl vestre
Pinheiro Fert'eir I, do M .u Cons-l ho, Mini .tro e Secretario de
EstUlto dos Negocios Estranzeh-os e d» Guerra, o augmento de
SOld03 in.lic.rd , na mencíonrd« relação, S81fl que sela uecessario
»,Ira e:;~e.~ffeit(), qie S(~ 1'v.rem apo-;t,lL ,8 na~ patente:; dos sobre
ditos Offlciaes, nem 'lue sejam obrlg'I·los:1. tirar' outro qualquer
Titnlo, u rue-mo Mini ctro e Secret tio de Est do o tenh I ti, sim
entenlido e o fça puulicar-, expedindo ás Est ÇÕd8 competentes
ao;; p lr~icipa..;õe;" e «r-Iens qUI" forem necessarias , Palacio do Rio
de J aneiro em 7 de M rrço de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade .

Rf"\I"ção da@) chassPls dos Ornc'iae>i e CorporaQào
Alillt." .... (I" aeino .10 'lrazll que Ilevem ternf'llho
raln'''nt.,) de l!Iu.ld08 na COllror.llhlotle ,.0 De<'~I·et.o

acima.

Classes dos offíciaes Soldo que devem ter

Sargentos Màres,." "., .. ".. 45~OOO
Ajudmtes...... , .. ,.' .•... , ', .• , 20$000
QlIal'teis MC'stres., ...• , •..... , ,. 20$000
C~?ell~~s ... :: .. " , .. "".,." " 15$000
Cir-urgiões Mores , •. , ,."".,.. 18íll;OOO
Ajulantes de Cirurgh., " ". 15$000
Capitães .. , .... ". '" .. , .. , •.. ,,'.', 2-1~OOO
Tenentes. , " . , , , . , ..• ", .,. IRS!iOOO
Alferes .•. , .. " , .. , . 15$000

Palacio do Rio de Janeiro 7 de Março de 1821.- Silvestre
Pinheiro Ferreira,

~~

DECRETO - DE 16 DE MARÇO DE 1821

Manda ficar sem e~fe;,t) o Decreto que mandou pôr em cuato dia os Desemba.t'
gadores do Paç » Luiz José de Carvalho c Mello e outros.

ChBO'il,ndo ao M -u Real eonheeimento que hom -n ~ perversos
e amotinadures do publico socego, abusando do enthusiasmo que,
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em todas as classes de habítantes desta Capital, havia excitado
o memorável dia de 26 de Fevereiro proximo passado, andavam
suscitando, por via de obscuras maquinações, odios popuLITes
con tra varias pessoas: assígnalmdo-se já corno primeiras e
immediutas victimas de seu desenfreido ruror ao- Desombarga
dures do Paço Luiz José de Carvalho e Mello, e João Severiano
Maciel da Costa, e ao Almirante R .drigo Pinto Guedes: mas,
nào sendo possivel averiguar na estreiteza do tempo em que se
denuncí.rv.i dever se executnr tão horroroso attentado quues
fossem os meios premeditados para o por em execução: não
sendo por isso possi vel tomarem-se repentinamente as necessarias
c.uitelas, para com certeza prevenir um acontecimento que por
si só não podia deixar de conprornetter a publica tranquillid Ide,
aind I quando se não ach.isse lig do a um mais vasto pl.ino de
a6Sissinios : Houve por bem ordenar inst .ntine.rmente por Meu
Real Decreto de 3 do corrente mez, dirigido ímmedíutarriente ao
General Governador das Armas da Corte e Província, que fizesse
pôr em custodia as tres »cirna mencíon.rdas pessoas, afim de que
subtrahidus por esse modo a qu .Iquer sinistro e inopinado pro
jt~cto de seu) inimigos, perturuadores do socego desta Capital,
se pudesse averiguar e ao uitelar, pelas adequ Idas providenci is
a que ímmediatarnente Fui .ser vido mandar proceder, as inten
tadas maquinações tanto contra a vida daquelles Meus fieis
vassallos, como contra a publica tranquillidad.': Tendo-se porém
conseguido desce: rir, e rm.llograr as occultas tramas com que
ame.rçav.un as vidas dos cidadãos, e a segurança do Estado: e
não existindo mais o justo receio de que os tres mencion.idos
detidos sej un inopinadamente attacados, ante) que a força
publica possa acudr em seu soccorro, e prevenir a) caloulavels
consequencias de um m -tlrn : Sou servido de ordenar que os
referidos Desembargadores do Paço Lriz José de Clrvidho e
Mello, e João Severiano Maciel da Costa, bem como o Almirante
Rodrigo Pinto Guedes, possam voltar para o seio de suas fmilias,
e entrar no exercicio de seus empregos: não tendo sido delles
removidos, por crime, erro, suspeita ou accusação alguma ;
i?orém sim e tão sónente p01' effeito diquella p iternal e provi
dente protecoão, com que cumpre acautelar pelos meios mais
promptos t:l erflcazes quanto de algum modo póde cornnro.netter
o publico socego, e a sezurança de cad« um dos h I bit.intes do
Meu Reino. Silvestre Pinheiro Ferr'eirn., do Meu Conselho e Meu
Ministro e Secret.u-io de Estudo do i Negoci s Estrangeiros e da
Guerra, o tenha assim entendido, e expeça as ordens necessárias.
Pa1acio da Boa Vista aos 16 de Mlrço de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

c.148
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DECRETO - DE 17 DE MARÇO DE 1821

Crêa uma Ccntud oria na Inteudoncia Ge rn l da Po licia.

Sendo de absoluta necessidade estabelecer-se urna norma certa
e invariavol, para regular a receita e despeza, das rendas applí
cadas aos diversos objectos, que estão a cargo da Intendencía
fieral da Policia desta Córte e Reino do Brazil , e que tendo sido
tratados de commum com o expediente da, Secretaria da, mesma
Intendencía desde a sua fundação, não podia deixar ele haver
falta da competente escripturacão pela nílluencia, e multiplící- .
dade dos negocíos, que correm por esta Ropart ição : E (~uerendo

eu dar a este respeito aquel la providencia, que exige o bem do
Meu Real serviço e IJÚ1. arrecadação destes rendimentos, iJue são
applícados em beneíIcio puhlico : Attendendo ao que :\113 rcpre
presentou o Di', Antouio Luiz Pereír-a (lcl Cunha, do :\len Con
solho, e Intendente GCl'a1 da Policia desta C .rto e Reino: Hei por
hem oonceder-Ihe permlssão, para quo possa crear urna Conta
doria na mOSlTI,L Inteudeucia (;(.'1'111 da Policia, organlzada com os
q!Ilcinos, que neces-ru-ios (orom ; os qntes devem ser provirias
por proposta, quo o dito Xlinistro deve fazer subir Ú Xlinha Real
Presença; seguindo-se nesta Repartição o methodo estabelecido
para a; de mais Contadorias do Reino, e com especialidade para
a arreoadação d.i Fazenda do Senado de Lisboa, o para, a do.,
Jteaes Arsenaes elo Exercito, creuda pelo Al vurú do I:! do Janeiro
de 180:2; regulando-se em tudo pel.i maneira determinada para
(} Rea 1 Er.irio na Cal'ta, de Lei do 2:2 ele Ucw3m]JrO de 1761, no
'iilO lhe [Úl' applicnvcl: podcc](Jo o dito :\Iinistl'o emprcznr no
oxpediento (la, mesma Contadoria os Otlloines da Secretaria da 111
t,~mIoncia, e vice-versa, quando assim o exigir- o maior tiaba lho
de qualquer das di'~as Estações, Inl\t não rctir.lar o seu relativo
expediente. O mesmo Conselheiro Intendente Geri,l da 1'0licÍ,L o
tenha assim entendido, e flÇ,l executur, propondo-Me as pessoas,
quo elevem occupa r o s novos empregos, pnr.t Eu resolver, o quo
("j' servido, Plheio (10 IUo d(í .Luieiro em 17 do \Llrço ele IS'!I.

Com fi rubrica de ~\la :\IngeslcHlü.

Uovernadol'es interinos da Capitania do Pará. Eu El-Rei vos
Envio muito saudar: Havendo tomado em Consideração a, sup
plica que paz na Minha R~a1 Presença Francisco de Paula
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Sarmanho, 2° Tenente graduado da Armada Real, e Pratico
Ajudante da. Barra desse Porto, em que Me pedia. fosse servido
Conceder-lhe um augmento de soldo correspondente ao trabalho
e responsabilidade que tem no exercicio do seu Iogar, pelo qual
vencia unicamente o de 10$000 mensaes: Hei por bem deter
minar que daqui em diante se lhe abone o dobro daquelle soldo,
ficando vencendo 20$000 mensalmente, que continuarão a ser-lhe
pagos pela mesma maneira que percebia, aquelle antigo venci
mento. O que :\10 pareceu participar-vos para vossa, intelligencia,
e -para que assim se execute sem duvida ou embaraço algum. Es
cripta no Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Março de 1821.

REI.

Para os (ToH:)'n::t,lor(~s interin18 da Capitania do Pará.

DECRETO - DE 21 DE :\IARÇO DE 1821

Tendo mostrado a experiencia quanto se torna necessarlo crear
o logar eleAuditor das Tropas nesta Córte e Província, visto que,
pelas differentes íncumbencins que tem o Juiz de Fóra desta
Cidade, assim como o Ministro, que serve de Ajudante no exer
cicio da Auditoria das mesmas Tropas, não podem elles dar o
preciso expediente aos Conselhos de Guerra, retardando-se por
isso largo tempo em grave prejuzo da disciplina militar, e dos
.indívíduos que devem ser julgados: Sou portanto servido clis
pensar do exercício de Auditor ao referido Juiz de Fora, desta
-Cidade e ao Ministro que serve de seu Ajudante neste emprego, e
·nomear para o logar de Auditor de todas as Tropas desta Corte e
Provincia., assim como das que aqui se acharem destacadas, ao Ba
-chareI Francisco Xavier Furtado de Mendonça. que até agora
exercia este emprego na Divisão dos Voluntarios Rcaes, do que
rlcarà desligado, tendo a meSt11:1 gradunção mili tar, soldos e ven
'cimentos, que pelo exercicio deste emprego percebe o sobredito
.Juíz de FÓ1'a e seu Ajudante. O Conselho Supremo Militar o
tenha assim entendido e faça executar, expedindo os despachos
necessarlos. Palacio do Rio de Janeiro 21 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestnde .
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DECRETO - DE 22 DE MARÇO DE 1821

Marca a gratificclÇâo que deve pcrce'ior o euc arrcgad o do Governo das Armae
deste, Côrte e Província.

Não se tendo ainda determinado a gr it'fícação que compete, e
devu ter o General quo estiver' encLrrdgadc> do Governo das
Armas desta Córte o Pro viucia, e con viu.to designar (IU,d deva
ser: Hei pOl' bem determin-r, tendo em vista o que foi estube
Iecido ti semelhante respeito no R3guhtmento do Exercito de
Portng.d relativanente aO:5 Gener.ies encurregu.los do Governo
das Ann I;:; das diff.irent.is Proviucia-, que o desta Côrte e Pl'O
vincia do Rio de J,\n,~iro tenha, por este titulo e exercício a
gr.ltitlcaç~lo .le 200$000 mensaes P,L:;OS na Thesoura.ria Ger II das
Tl'Il1M;:; com o respectivo sol.io da patente que ti ver, e as c val
gaduras e foITilgens que lhe eo.upcto.n . ~íilvestre Plnuetro
Ferreir.i., do Meu Consel ho, Ministro e Secretario de I<:stado dos
Nego<:io:s Estrangeiros e d, (i'uoITa, assim o tenha entendido e o
fil«;a executar com 0:5 despachos necessarios, Palacio do l{,io de
Janeiro em 22 de Março ele 1821.

Com a rubrica de Sua Mugestade .

DECRETO - Dg 22 DE :MARÇO DE 1821

Crêa o legar de lnspector Geral dos Hc spltaes Militares,

Cumprindo ao Meu Real serviço, que a direcção de todos os
Hospitaes Militares ora existentes nesta Côrte tique commettida
ao cuidado de um uuic» Inspector revestido de plena autorid .de
para propor ao M JU Governo, e com a sua appruvação executar
todas as a.lterções, refor-mas e melhoramento), que julgue ne
cess.u'ios na applicação do I{egim~nto, que p.ir l os Hospitres Mi
litares do Reino de Portuz» I Fui servido confirmar por Meu
AI vará de 27 de .\1arço de 1805: E sen lo-Me conh -cidos, pelo seu
longo e bom serviço, os grandes talentos e a il li adi pro.iidade
do Dr , Francisco Manoel de Paul I, Medico da, Minha, lte 11 Ca
mar.i, e Phislco ,\tór dos Meus l~xercitos ; He: por ue.n no.nea l-o
Inspector Geral dos Hospitaes Militares desti Cór't« e Provincia,
cessando desde logo ,1, Cornrnissão, que sobre elles uctualmente
exercem, em virtude das minhas Reae s Ordens, tanto a Junta
Me,lico-Cirurgicil-.\dminbatrativil, como o Ctrurgião Mor dos
Exercites, as quaes autiorid.ides deverão ímmediat .mente fazer
entregu Iegul de tudo quanto existe debaixo d., SUL administra
ção, inteudencia e responsabilid tele '1.0 mesmo Phi-íco mor dos
Exercitos, que, na fôrma do citado Regimento, Me proporá as pes
soas, que devem occupar os lagares no mesmo Regimento decre-



()ECRgTO~, CARTAS E ALVAld.s 45

ta.los, preferindo :'0l11p1'e a quaesquer outros os que actua lmente
SA acham empregudos, a menos que por effeito de irrf'guLlr con
ductu se não tenham tornado indignos de -erem alli conservados.
Silvestre Pirihero Ferreira. do Meu Conselho, e Meu Ministro e
Secretario de Estado LIas Negocies Estrang-tros e ria Guerra, o
tenha ssim entendido e tuca executar. Palacio da Boa Vista nos
22 11e Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DE 23 DE MARÇO DE 18~~1

l í (' e! n ] ' ;1 C"lUO .livi.Ia s na ci o nn es US desciubolso s do Ball('O ,k Hr a.z.il para

<upprir as Ul'gencias rio Esta,lo.

Tendo o Banco do Brazil contribuido em differentes épocas
com extraordinai ias e avultados avanços ao Meu Rea] Erario,
para supprir as urgencias do Estado; achando-se o mesmo Banco
credor a ditferentes cofres publicos pelo desconto de letras
firmadas pelos seus Thesoureiros, e pelo p:lgamento de despezas
de obras, que deviam ser feitas pelos ditos cofres; e eonsidc
rando Eu, que não podia ser assas prornpto o em! oba de tão
consi.leruveís quantias pelo pro.lucto das consignações, que se
aC!1:Im arl.itradas : querendo auxtli.u- proteger e rlrmar hum
esta bvlecimento de tão notoiía utilidade e necessidade para. o
bem commum e par-ticular elos Meus fieis vassa.l los, e de tanta
vantagem, para se poderem ter dispoui veis do Meu Re.rl
Erm-io em tempo:'> proprios ,IS sommns necess.u-ius ao prompto
pagamento das despezns puhlicas ; dvsejnndo ren.over torta o
qualquer desconfiança da solidez deste estahelecimen to em conse
quencia das suas tra.nsacções com o Meu Rea 1 Erurlo, e Estações
Publicas : Hei por bem declarar como divida, naoionaes os des
ernl olsos do Banco do Brazil por semelhantes transncções, e a
el lns responsáveis todas DS rendas publicas deste Reino do
Brazil, e os rendimentos, que têm entrado nos diversos cofres
públicos, que têm feito transacções com o Banco, ou a quem
devam pertencer as despezas de obras por elle feitas. E para
augmentar os en pitaes que devem servir a accclerar o pagamento
do que a Minha Real Fazenda deve ao Banco do Brazí l ; Sou
servido ordenar que immediatu mente a Directoria G01'«1 dos
Diamantes faça entrar no cofre do Banco todos os bri lhantes lapi
dados qno se acham no Meu Real Erarío, servindo-lhe de
quitação o recilo do Thesoureiro do cofre do Banco, pr-aticando-se
o mesmo com diamantes, que para o futuro se forem lapidando,
afim de que a Junta do Banco possa proceder á sua venda no

E _I
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Brazil ou na Europa, onde fôr mais conveniente, levando o seu
producto à conta, do credito da Real Fazenda: outrosim Sou
servido ordenar que a mesma Directoria Geral remctta logo ao
cofre do Banco todos os diamantes brutos, que não forem 11e
cessar-los, para se entreter o trabalho da, Fabrica de Lapidação
estabelecida nesta Córte, e assim o pratique para o futuro, afim
de serem mandados vender pela Junta do Banco fora dos dominios
da Minha Real Corôa, e onde mais convier, para ser igualmente
applicado o seu producto ao pagamento da divida da Minha Real
Fazenda. Finalmente para dar a mais decidida prova do quanto
desejo remover a, mais leve suspeita con tra a solidez de tão util
estabelecimento, tenho resolvido de Meu motu proprlo fazer
entrar no deposito do Banco todos os objectos de prata, ouro, o
pedras preciosas, que se puderem dispensar do uso e decoro da
minha Real Coroa, esperando que os Meus fieis vassa llos, imi
tando este Meu exemplo, dóm ao Mundo uma prova, de quo
nenhum sncritlcio é custoso aos Portuguezes a bem da Cansa Pu
blica, bem entendido que não poderá o BÜJ1CO exigir a commissão
dos objectos depositados por semelhante motivo. O Conde da
Louzã, D. Diogo de Menezes, do Meu Conselho, Meu Ministro e
Secretario ele Estado dos Negocias da Fazenda, Presidente do Real
Erario, o ten ha assim entendido e fllça executar, não obstante
quaesquer leis, ordens, ou disposições em contrario. Palácio do
Rio de Janeiro em 23 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DE 23 DE ~IARÇO DE 1821

Dá providencias s olne a prornpta ex ped ição tIas Patente, :\Iilitares.

Tendo subido a Minha Real Presença os escandalosos abusos
que no despacho das Patentes Militares se está devassamente
praticando pelas estudadas delongas, com que varias empregados
nas Estações por onde ellas devem transitar, pretendem cons
tranger. e constrangem os agraciados a pagarem-lhes a SUlL
illegal intervenção na promptiflcição dos registros, verbas'
assignaturas, que pelas leis e estylos se fazem necessarias : E
querendo Eu pôr termo a tão torpe trafico, de que é victima
aquella parte elo Meu Povo que mais sacrificios faz pelo Meu Real
serviço, sem exceptuar o de suas vidas: ao mesmo tempo que
pela Minha Real clemencia Hei por bem relevar do castigo de
que se têm feito dignos aquelles empregados; Sou Servido de
Ordenar, que de ora em diante se remettam á Secretaria de Es
tado ímmediatarnente aos Decretos de nomeação ou promoção as
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suas respectivas patentes para se entregarem desde logo, seu.
passu.r por" mais neuhurn., Estnçilo, ao agraciarIa, uma vez qu»
elle mostro por um conhecimento em tor-mn haver pago na 'I'hc
sourariu Geral das Tropús o total importe (los direitos e emolu
mentos que ora são sujeitas a pagnr nas di üercntes E.,i<tÇÕ3S Icor'
011(10 actuahnento t-iu de transitar. E [lH'a que, n peznr (h) dis
pens.i deste tr.msito, quo pelo presente lJo"qoto Hei por bem con
ceder', se ver-iíiqueru os tí ns com que el lo 7,8 acha ordcnado ; Sou
Servido de Mandar, quo da.quol le computo pago pelo agraciado
na Thcsourn rin Gcra l, S'J não distribua a nenhumi elas Esta
çõ~s a quota que pelas leis, estylos, pautas o tarifas lhe com
pete, ernquan to pelo Chofo de cada urna dollus não fôe attes
tado acuar-se al li pra tio.ido o assento, verba, ou registo por cuja
razão as patentes são actualmento obrigndas ri fazerem aquelle
tr» nsito, para u qno a Secreta ria de Esturlo deverá ter feito a
todas as outras Est<:<;õos, a necessaria participação da entrega d;l
patente ;\0 agl'aciado, que pela simples apresoutição della sorà
logo ndmit tido , tanto ao exercício das suas funcções pelo respe
ctivo Gonera l, como ao gozo dos sons vencimentos na corrcspon
dente 'I'hesourai'in. Silvestre Pinheiro Fer-reira.do Meu Conselho,
8 Meu :\Iiuistro o Secretario de Estaria dos Ne!.."ocios Estranzeiro
e (h Guorrn , o tenha assim entendido 8 f',\(:~\'j executar. Pa lacio
da Boa YisLl aos 2:l de 1\1;i1'ÇO de lo:!l.

Com ri rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DE 2G Dl<} ?lIAI{ÇO Im 1821

Concede per.Iú» aos criminosos de ,]c,cl',:iio simples, dos ditfe eeutes Co rpo«

do Exercite, pO!' occusiú o rlo bn.ptisnio do Principe da Beira.

Querendo, por occnsião do baptismo de Meu muito amado e
prezado Neto o I'rmcipe da B3irH, Usar dos effeitos da Minha
Real clemencia com os militares dos diiferentes corpos do Meu
Exercito, que tiveram ri, infelicidade de desertar apartando-se
das suas Bandeiras: Hei por bem perdoar-lhes o crime de
deserção simples, que tiverem commettido, apresentando-se
el les dentro de seis mezes contados da data da publicação deste
Decreto. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido,
faça publicar e executar, expedindo as ordens que forem neces
sarins. Palncio do Rio de Janeiro em 26 de .:\Iarço de 1821. I

Com a rubr.ca de Sua Magestade.
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DECRETO - DE 26 DE :\lARÇO DE 1821

Concede por-dâo aos criuiino s os de deserção si u plex, dos CU['PdS d a ;\I:tt'inh!<

e Bi-ignda Rea l, pOi' occnsiá o ti o ba ptis no do Pr.ncipo da Beira.

Querendo, por occasião do baptismo do Meu muito amado e
prezado Neto o Príncipe da Beira, Usur dos etteitos da Minha
Real clemencia com os indrviduos dos COl'[JOS da Marinha e
Brigada iceal, quo tiveram a infelicidade de desertar do Meu
Real serviço: Hei por hem per doar-Lhes o crime de deserção
simples, {1\1O tiverem cornmettiuo, apresentando-se dentro de
seis mezes contados da data da publicação deste Decreto. O
Conselho ~upremo Militar o tenha assim entendido, fuça publicar
e executar, expedindo as ordens que Corem necessárias. Palacio
do Rio ele Janeiro em 26 ele Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade ,

DECRETO - DE 26 DE :\IARÇO Im 1821

~obl'e a Divisão d os Vuluntru-ro s Reacs fI'EI-Rei.

Constando-Me não ter sido geralmente entendido o verdadeiro
espirito do 1\1 -u Real Decreto do lo de dezembro proximo
passado, pelo qU<11 Eu Houve LJ0I' bem determinar que, ut tentas
as circumstnncias em quo se achava a Divisão de Voluntarios
Reaes d' t'J-ReI, relatívamente ao Exercito estacionado no Reino
de Portugal, se hou vesse .Ie cons.derar corno desligado delle,
tanto t,ara a ordem das promoções, como para o pag .mento dos
soldos: Sou servido de declarar, como pelo presente declaro,
que a Minha 1<,e<11 intenção não se estendeu mais a determinar
que a dita Divisão ficasse por aquel le Decreto desmembrada do
Exercito de Portugal , a que pertence, para mois se não to- nar
a reunir a elle, pois antes é da Minha soberana vontade que, uma
vez concluidos os importantes serviços que el la é chamada a
prestar, como tão heroicamente até ao presente tem prestado no
Paiz que actua.ímente occupa; torne a regressar para o Exercito
de Portugal, de que somente Hei por bem que cesse entretanto
de fazer liarte, debaixo dos dous mencionados respeitos; a saber:
primeiramente que os soldos e mais despezas sejam pago, pelo
Meu Real Erario do Brazil, sem de.ien.leuclv dos fundos quo em
Portugal a esse fim se achavam precedentemente consignados,
por Eu Me Haver dignado de mandar applicu.l-os para objectos
de mais immediato interesse àquelle mesmo Reino; 6 em se
gundo logar, que não tendo o Exercito nelle actualmente esta-
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.cionado parte alguma nas fadigas militares com que se tem
coberto de gloria a dita Minha Divisão de VoluntariosReaes,
não era. justo que por sua contemplação se demorassem 'a.' pro
moções da mesma Divisão :bnto por ser esta a natural e mais
digna recompensa dos extraordinarios serviços de campanha,
como porque este prompto provimento dos postos se faz em tal
caso, mais do que em tempo de paz, essencialmente preciso para
'<1 promptidão (-1 regularidade do serviço. O Conselho Supremo
Militara tenha assim entendido e faça executar. Palaeic do
Rio de Janeiro em 26 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DE 26 DE ~:rARÇO DE 1821

::oncede uma pensão a cada uma das filhas do fallecido Capitão <10 };'l'agata

.Jorge Thompson.

Attendendo á snpplica quo novamente dirigiu á Minha Real
Presença D. 'I'hereza Saurn Thompson, viuva do Capitão -ie Fra
gata Jorge Thompson ; Hei por bem fazer mercê a cada,uma das
quatro filhas que lhe ficaram por falleeírnento de seu marido de
uma pensão de 50$000 annuaes, que ordeno lhe sejam pagos pelo
Erarío Regio desta Côrte. O Conde da Louzã, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Fazenda, e
Presidente do Real Erario, o tenha assim entendido, e o faça
executar com 03 despachos necessarlos. Palacio do Rio de Janeiro
em 2ô de Março de 1821. .

Com a rubrica de Sua Magestade ,

CARTA REGIA - DE 28 DE MARÇO DE 1821

Approva o auto do juramento prestado na capital da Província da Pahia á.
Constituição que estão fazendo as Côrtes de Portugal e igualmente as nomea

ções para o Governo Provisional.

Presidente e Membros da Junta Provisional do Governo da
Bahia. Eu EI-Rei nos Envio muito saudar. Tendo sido sempre
os Meus constantes desvellos o bem e augmeutó da Monarchia,
que Deus confiou aos Meus cuidados e governo, e prosperidade
de todos Meus vassallos, que muito consiste na conservação da
ordem e traquillldade ; não Me podiam ser lndtfferentes nem os

Parte II 1821 4

(;~15:t.



~-------- ~-~----~._------ --- ~--'---------- - ..-

50 DECRETOS, CARTAS E ALVARÁS

acontecimentos de Portugal, nem os anciosos desejos dos Meus
vassallos de ver melhorada a forma do Governo, elevando-se a
Monarchia Constitucional. Sendo porém este objecto de tanta
ínportancia e consideração, exigia as mais serias meditaçãe;') e
combinações para que, sem se ottender essencialmente o deposito
sagrado da Autoridade Real, quo Eu devo deixar 1110,,:1 a Meus
Augustos Succossores, se conseguissem os resultados felizes de
um Governo Rcpresentn.tivo solídamcnto constitu«lo, no qual,
por meio do nm., hem ontcndida o rcciprocr, imtluoncia dos po
deres, quo constituem a sohorani», so estabelecessem solidamente
as bJ.se~; do um ~ bem rcguluda liberdade civil e política, compa
tívol com o unperio das leis, manutenção du ordem, o socogo pu
blico c felicidade commuru, E quando Eu .iú havia mandado dar
as providencias que pareceram justas e adequadas p~ll';l censo
lidar o Throno, e ;,ss8gurar a felicidade do todos os Meus V<lS
5a1108, não Hesitei.pelos desejos de condescender com os votos dos
Meus vass.rllo», de udoptar e jurar no dia, 20 de Fevereiro pro
ximo pass.ulo a Ccnstituicão quo 80 está Iormando n:18 Córtes Ex:
traordiuarlas cong'l'e;;,)(lns em Lisboa, para ter log.rr em todo o
Meu lteino Unido, c goz~\rem ignnlmcnte das vantagens dolla os
habitantes do; t1'08 Roinos. Havendo-se porem ail~Ol~ip;Hloos dessa
Provincía, tomando LI. resolução que Mo participacs em a, vossa
carta ele 12 dito, a qual dirigindo-se ao mesmo fim, e pelos
mesmos motivos, vciu a coincidir, o conformar-se com ,\, Minha
Renl deliberação, (FIO já vos Mandei cornmunicar lHW Aviso
do 2tl do Fevereiro, quo foi circular para todas as Provincias
deste Reino o Iiomluios : Sou servido approvar o auto de jura
mento, n qu- se procedeu no dia 10 dito nos Paços do Concelho
dessa cidade, cuja copia fizcstes subir Ú Minha Real Presença, e
igualmente (\8 vossas nomeações p:\t'i1 o Governo Provisional
dessa Provinci.i ; não ),10 restanclo mais (lo que recommendur-vos
a vossa maior vigihncin, não só lmra ([110 se empregue a noces
saria moderação c cxacção na distribuição da justiça, o om todos
os r.unos (l:t publica nrlministrnção, mas tambom p.ra que se
não dissolva a união com ;1" mais pnrte : rlcsto Reiuo do Braz il,
como bnse essencial pnra firmar e consolidar <1, (lUO KbJwlcci
pela Cavt.i do Lei (10 16 elo Dezembro 110 1815 com as de Portugal
e Alg:;r',~C's, o que Fiz proclam r nesta Corte 110 momoravel
dia ~() lLl :a:"sJlo. E Esporo rlo vosso zelo pol.) l.om publico, e
pela pro';1!o]'i:L:(1(~ desta Monn rchiu, quo dirijues nesta confor
midade o osphito publleo, e conservci: a ordem e tt-anqui llidade
,que devem goz:;l' os habitantes dos la gt\\lHl0 o rica cida.Io o Pro
vincin , a quem muito prezo poLI :;110 lmportancia e Sf'l""lÇOS, o
ató }lor SOl' a pr-ímoira parto destes vastos Estados a quo aportoí
com gl'nmlo regosíjo publico, o satisfação Miuha . Escripta no
Palacio do [<io ele Janeiro em 28 elo Março do 1821.

nET.

Para o Presidente e Membros da Junta Provisional (10 Go
verno da Bnhia.
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DECRETO - DE 28 DE MARÇO DE 1821

Declara as attribuições do Procurador Fiscal do Real Erario.

51

Havendo nomeado ao Desembargador Sebastião Luiz Tinoco
da Silva para Procurador Fiscal do Meu Real Erario: Sou ser
vido declarar que como tal lhe compete promover e representar
todos os negocias, que occorrerem OU lhe forem encarregados
pelo Presidente do Real Erario, para o que assistira, quando fór
necessário, na Mesa delle, e poderá ir às suas Contadorias, aonde
se lhe confiarão todas as clarezas próprias para o conhecimento
dos mesmos negocias, respondendo antes do Procurador da Minha
Real Corôa e Fazenda, e observando em tudo o mais que a
semelhantes cargos está incumbido pelas Leis e Regimentos da
Fazenda, e por este emprego vencerá o ordenado de 800$000, que
lhe será pago pela folha do Erário desde o dia em que principiou
a ter exercicio. O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes, do
Meu Conselho, Meu Ministro e Secretario de llstado dos Negocios
da Fazenda e Presidente do Real Erário, o tenha assim entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Março
de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DE 28 DE MARÇO DE 1821

Manda contrn.hir u.u oupresbimo em favor do Banco do Brnzil,

Tendo declarado, por Decreto de 23 do corrente, como dividas
nacionaes os desembolsos do Banco do Brazil a favor de diffe
rentes cofres regias, augmentando outrosim os capitaes que
devem servir a accelerar o pagamento do que especialmente lhe
deve a Real Fazenda pela maneira que na mesma occasião Fui
servido indicar, mandando igualmente entrar no deposito do
mesmo Banco todos os objectos de prata, ouro e pedras preciosas
que se pudessem dispensar do uso e decoro da Minha Real Corôa;
considerando comtudo que o pagamento da divida total, não pode
progredir tão promptamente, como cumpre ao restabelecimento
do credito do mesmo Banco, e ainda menos por à sua disposição
a quantidade de numeraria que lhe e necessario para fazer face
ás urgencias do Estado: Tenho resolvido mandar abrir nas
Praças da Europa, onde mais vantajosamente se possa concluir,
um emprestimo por ora de seis milhões de cruzados, servin
do-lhe de especial hypotheca 'k>das as rendas da Provincia de Rio
de Janeiro, e em particular as da sua Alfaudega, onde se ha de

E-lS3
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assentai' a annuídade que se offerecer, assim para o pagamento
dos juros, como para, a amortização do capital emprestado,
segregando mensalmente, ou por trimestre, a quota parte corre
spondente á referida annuidada. As entradas deste empréstimo
serão feitas nos cofres do BêlIlCO do Brazil, por vi.i de saques ou
remessas, segundo parecer mais conveniente á casa de commercio
da firma de Joaquim Pereira de Almeida e C", á qual tenho
incumbido a direcção deste empréstimo, e em particular ao soeío
della, João Rodrigues Pereira. de Almeida, do Meu Conselho,
Deputado da Real Junta do Comrnercío, Agricultura, Fabricas e
Navegação deste Reino do Brazil, expedindo-se pela Secretaria
de Estado competente a Credencial do estylo, para quo o men
cionado sacio, e no seu impedimento qualquer outra pe .soa ou
pessoas pela dita casa autorisadas, haja de negociar este empres
timo na, Praça de Londres, ou em qualquer outra da Europa, em
beneficio do Banco do Brazil , e debaixo da garantia da Fazenda
Real e Publica. O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Fazenda e Presidente do Meu Real Era.rio, o tenha, assim enten
dido e faça executar expedindo as instrucções e ordens que forem
necessarlas, por este decreto somente sem embargo de qualquer
Leis ou disposições em contrario. Palácio do Rio de J.meiro em
28 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua :Magestadc.

:".LVAR.\ - DE 29 DE ::\IARç:O DE 1'821

EncalTega ao Conselheiro ,João Rodrigues Pereira .le Almeida da negocia(;:to
de um e.uprestuuo a favor do Banco do Brazl!.

D. João por Graça de Deos Rei do Reino-Unido de Portugal e
do Brazil e Algarves, etc.: Faço saber aos qne este Alvará
virem : Que tendo Eu r-esolvido abrir n[1S Praças da Europa em
favor do Banco do Brazil e debaixo da garantia da Fazenda
Real e Publica um emprestimo até vinte milhões de cruzados,
-eonjuncta ou separadamente em emprestimos parcíaes, na ma
neira das Instrucções que Tenho mandado ordenar pelo Meu
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, Fui
servido de commetter a negociação deste emprestimo a casa de
-commercío de Joaquim Pereira de Almeida e OI, estabelecida
na cidade de Lisboa; e de encarregar particularmente ao socio
-da mesma casa João Rodrigues Pereira de Almeida, do Meu
'Conselho e Deputado da Real Junta do Commercio deste Reino
do Brazil , de fazer naquellas praças onde pareça mais vantajoso
á Minha Real Fazenda, todas as transacções, tratos e ajustes,
que na conformídade com as mencionadas Instrucções lhe pare
cerem próprias e adequadas a conduzir e firmar a Convenção do
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referido empréstimo, debaixo das ~autelas e hypothecas, que
depois da garantia geral da Naç~[LO, e a firme segurança da
Minha Real pi.lavra lhe devem servir de base: Pelo que mando
ao Presidente do Meu Real Erarlo, Conselho da Minha Fazenda,
e a todas as autcridadas a quem o conhecimento deste pertencer
que o cumpram e gu!-,-rdem, e façam cumprir e, guardar, não
obstante qualquer LeI em contrario, como Alvará passado pela
Chancellaria, posto que por ella não ha de passar, ainda que o
seu effeito haja de durar mais de um anuo , Palacio do Rio de
Janeiro aos 29 de Março de 1821.

REI com guarda.

Silvestre Pinlieiro Ferreira.

Alvará pelo qual VOSS,t Mngestade ha por bem commetter it
casa de cómmercio de J oaquim Pereira de Almeida, e Ca., de
Lisboa, e de encarregar ao sacio da mesma casa, o Conselheiro
João Rodrigues Pereira de Almeida da negociação de um em
prestimo a favor do Banco do Brazil debaixo da garantia da
Fazenda Real e Publica, na fórma das suas Instrucções.

DECRETO - IH<: 29 JH~ MAW,'O m: 1821

Nomeia a João Ferreira da Costa ~ampaío Dircct or da Real Fnzcn.l.r n;t
.Tunta do Hanc n do Bra.zil ,

Não podendo continuar João Rodrigues Pereira de Almeida,
do Meu Conselho, e Deputado da Junta do Comrnercio, a servir
de Director por parte cLt Minha Real Fazenda na Junta elo Banco
do Brazil, em razão (la importante Commissão ele que Fui servido
encarregal-o, pelo Meu Decreto de 28 do corrente mez de Março:
Hei por bem nomc.n- em seu Jogar a João Ferreira da Costa.
Sampaio, Con tador Geral e Ajudante do 'I'hesoureiro-mór do
Real Erurio ; e ampliando o numero dO:-5 empregados na Com
missão que Fui servido crenr, pelo Meu Decreto ele 5 do corrente
mez : Hei outrosim por bom ordenar que os Directores do Banco
do Braz il, nomeados em a sua Assembléa Geral, façam parte da
mesma Comtnissão, e a ella fique competindo privativamente o
exame do est.ido actual do Banco, para Me ser presente pela
Repartição elo Meu Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Fazenda, Presidente do Real Erario, juntamente com o plano
que parecer mais próprio para conservação do seu credito. O
Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negucios da Fazenda, Presidente
do Real Erário, o tenha assim entendido e faça executar não
obstante quaesquer leis ordens e disposições em contrario. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 29 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.
t .. I':h
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DECRETO - DE 31 DE MARÇO DE 1821

Mand:t entregar as con siguacões estabelecidas para a manutenção do Hospital

Militar n.o Cont:ulol' Fiscal José Juaqui.n da Rocha.

Havendo, por Decreto de 22 do corrente mez, Nomeado para
Inspector Gerid dos Hospitues Militares da, Corte e Província o
DI'. Francisco Manoel de Pauhl, Medico da Minha Real Camara
e Physico-Mór elos Exercitos, cessando em consequencia desde
logo a commíssão que sobre elles tinham, tanto a Junta, Medico
Cirurgica e Administrativa, como o Cirurgião-Mor dos Exercitas:
&ou ora servido determinar que as consignações estabelecidas
para a manutenção dos mesmos Hospitaes sejam daqui em diante
entregues no Erario Regia ao Contador Fiscal, José Joaquim da
Rocha, ou a pessoa, que appurecer autorísada ])01' elle, por ser o
primeiro Chefe da Fazenda, a cujo cargo está a receita e despeza
e flscalisacão de todas as contas. O Conde de Louzã, D. Diogo
de Menezes, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Fuzenda e Presidente do Real Erario, o tenha
assim entendido e faça executar . Palacio do Rio de Janeiro 31
de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

DECRETO - DE 31 DE MARÇO DE 1821

Crêa na Alf'andega do Parú uma Mesa de Estiva.

Havendo ordenado por Decreto de 12 de Abril de 1810 que na
Alfandega desta cidade se fizesse em Mesa separada o Despacho
por Estiva de diversos generos, assim para facilitar a prompta
expedição do commercio nacional e estrangeiro, como para ser
melhor e mais segura a arrecadação dos direitos; e Attendendo
a que na Alfandega do Para é por iguaes motivos muito conve
niente adaptar-se o referido methodo: Hei por bem erear na
mencionada Alfandega do Pará uma Mesa de Estiva, com um
Administrador, um Escrivão, e dous Feitores, que Eu Houver
por bem nomear, além dos Guardas que forem necessaríos, ven
cendo todos esses Officiaes os mesmos ordenados que vencem os
da, Alfandega do Maranhão, e observando-se quanto ao despacho
dos generos, e todo mais expediente da referida Mesa, o mesmo
que pelo Decreto de 13 de Maio de 1811 Fui Servido determinar
para a sobredita Alfandega do Maranhão. O Conde da Louzã, D.
Diogo de Menezes, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do Real Erario, o
tenha assim entendido e faça executar com os despachos neces
saríos. Palácio do Rio de Janeiro em 31 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.
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DECRETO - DE ~H DE MARÇO DE 18:n

55

\Ial'ca os venc iruen l os dos e:lJpl'ega,los dos Jwsp't:\E''- inilítu res desta C~rte.

Hc1 vendo Eu, por Decreto elo 22 do corrente mez, mandado
observar nos Hospities Militares desta Córte o H,egimento., que
Fui servido confirmar para os Hospitaes Militares do Remo de
Portugal, pelo Meu Alvará ele 27 de. Março de 1805, con: aqu:llas
reformas e melhoramentos, que se Julgassem necessartos na s~a

applicação ; Sou ora servido determinar, que ig:u~dmüllte se haja
de pôr em vigor o Alvará de 14 de Junho de 18Hi, na parte., que
e relativa aos vencimentos dos Empregados nos mesmos Hospitaos,
Silvestre Pinheiro Ferreira, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario ele Estado dos Negócios dos Estrangeiros e da Guerra, o
tenha assim entendido e faça executar. Palácio do IÜo de Janeiro
em ;)1 de Março de 1821.

Com a rubrica de Sua Mlgestade.

ALVARÁ - DE 4 DE ABRIL DE 18~1

C ond ecora os Conselheiros de Guerra com o titulo de seu Conselho

Eu El-Reí Faço saber aos que este Alvará virem: Que Atten
dendo à preeminencia, e regalias, de que goza o Conselho de
Guerra, e a graduação Militar dos Membros, que o compõe: Hei
por bem, o Me Praz, que os Conselheiros do mesmo Conselho,
assim os que presentemente o são, com os que para o futuro
houver, sejam condecorados com o Titulo do Meu Conselho, ex
pedindo-se as suas Cartas pela Repartição competente.

Este se cumprirá como nelle se contem, sem embargo algnm:
E valerá como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por
ella não 11a de passar, e o seu effeito haja de durar mais de um,
e muitos annos, não obstante as Ordenações em contrario. Dado
no Palácio do Rio de Janeiro em 4 de Abril de 1821.

REI com guarda.

Iqnacio da Gosta Quintella.

Alvará, por que VOSStL Magestade Ha por bem que os Conse
lheiros de Guerra sejam condecorados com o Titulo do Seu Con
selho: na forma acima exposta.

Para Vossa Mag estade ver.

José Balbino de Barbosa Araujo o fez escrever. - Epifanío
José Pedroso o fez.

E - \.::.:, ' ..,
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DECRETO - DE 5 DE ABRIL DE 18~1

Crê~ o [.)g:ndpAjud:UI\(· do Pagador' do>: Arma,ZBns Reacs da Mnrmhn.

Attendendo ao que me representou José de Souza Neto, Pa
gador dos Armazens Reaes da Marinha, e convindo que elle
tenha uma pessoa, que o ajude no trabalhoso exercicio do seu
emprego: Sou Servido nomear para seu Ajudante, logar que Hei
por bem crear para este effeito, a seu sobrinhoe genro Hen
rique José do Carmo Neto, qU8 não perceberá ordenado algum
por este titulo. Joaquim José Monteiro Torres, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da, Marinha, e Do
minios Ultramarinos, o tenha assim entendido, e o faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em 5 de Abril de 1821.

Com a 1'1]brica de Sua Magestade.

DECRETO - DE fi DE ABRIL DE 1821

CGl'loode 1\0 Almirante' Rod rigo Pinto Guedes a su pervivencia da pensao IpI(}

p('l·cf~l)e a faVOI' de sua mulher e filhas ,

Havendo tomado em consideração o que Me foi presente em re
querimento do Almirante Rodrigo Pinto Guedes: Hei pur bem
conceder-lhe a supervivencia, quo pede, da pensão de 500$OOn
por anno, de que lhe fiz mercê pelos seus serviço; praticados na
Esquadra do Mediterraneo, para se verificar a favor de sua
mulher, e por fallecimento desta em suas filhas D. Constança
Sm~saert Pinto e D. Maria Thereza Smissaert Pinto, repartida
mente-por ambas, e com supervivencia de uma para a outra. O
Conde da Louzã, Dom Diogo, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do Real
Erario, o tenha assim entendido e o faça executar com os des
paehosnecessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Abril de
J821.

Com a rubrica, de Sua Magestade.
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DECRETO - DE 0 D~ ABRIL DE 1821

Anucxa ú Vara, da Intenrleucin do Ouro o locar d,~ (;'o\cl'luvlor da COI,,'

panhia Geral da .\,~Ticu!tlll'a da, yjn:Jas do Alto Dorro.

Hei ]>01' bem que fique annexo á Vara da Iutendencia do ÚUI\)
desta Provincia o lagar de Conservador da Companhia Geral da
l\g-ricultura das Vinhas do Alto Douro, como se achava antes do
Decreto de 21 de Outubro de 181\1, que conferiu o mesmo lagar
.io DI'. Lucas Antonio Monteiro de Barros. A Mesa do Des
(''Tlhargo do Paço o tenha assim entendido, e raça, executar com
c):) despachos necessarios. Palacio do Rio do Janeiro em ~~ do
:\bril de 1821.

Com a rubrica de Sua Mag0::itade.

ALVARA' - DE 10 DE ABRIL DE 1821

HestitllC ao Senado da Crun.ua do Rio de .Ianeir-o o gozo de ';<;U'!IIJ't" da..;

ras de suas primitivas sesmaria" do qual for" de,,:cpossado por 1\1l1 :\conl:!"

']0 .l uiz o dos Feitos da Corôa e Fazenda que fica nullo e cassado.

Eu El-Icel Faço saber aos que o presente Alvará com forp
Lei virem: Que em Consulta da Mesa, do Desembargo do Paço,
a que mandei proceder, sobre os requerimentos que dirigiram ú
Minha Real Presença os Otllciaes Ch1 Cumara, o alguns moradorc
desta Corte, Mo foi presente que era justificada, e fundada em
razão 8 justiça a queixa que uns e outros faziam do Acordã«
de 20 de Junho de 181:l, proferido no Juizo dos Feitos da Minh«
Coroa e Fazenda, pelo qual se julgaram nullos todos os afora
mentos. que a Camar.i tlzera dos terrenos comprehendidos lWS

primitivas sesmarias, concedidas pelo Cn.pitão-Mór Governador
Estacío de Sú, em 1565, ampliadas, e augmentadas com maís seis
leguas em quadra na era de 1567, pelo Governador Geral Meru
de Sá, e todos os mais, que os emphyteutas, e arrendatarios da
Camara fizeram depois, pelo unico fundamento, de que sendo
dadas para pistos, rocíos, cultura, e logradouros desta Cidade. em
proveito commum dos seus povoadores e h»bitadores, S8m foro,
pensão, ou outro tributo, salvo o dizimo a Deus, á Camara, empliy
tentas, e-sub-ernphyteutas, obraram contra direito, emprazando,
e arrendando os sobreditos terrenos com pensões, flue arbitraram,
o que involvendo nullidade insanavel nos primordiaes contratos.
celebrados contra as expressas condições das mencionadas ses
marias, não só os tornava nullos na raiz, mas todos os que se
fizeram depois, como dimanados de origem reprovada por direito,

'."
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ordenando-se por estes fundamentos, que a Camara perdesse os
1'61'0:';, e (lue os actuaes possuidores ficassem retendo os terrenos
como seus, conseguindo dos Orflciaes da Camara títulos respe
ctivos livres de pensão alzurna : propondo-se-Me IHt referida
C~)JlsultJ, que se devia mandar cassar e annullar aquol le sobre
dito Acordão, como proferido contra a razão e direito, e com
manifesto prejuízo da Carnarn, e elos mais empliyteutas e arren
datarias: por quanto, se deviam entender valiosos os aforamentos
primitivos, ou porque a clausula de ser livre de pensão, ou foro,
o terreno das sesmarias era relativa só aos Orüciaes da Camara,
que representavam os moradores da Cidade, para que o hou
vessem sem pagar causa alguma, como parecia colher-se da letra
das mesmas sesmarias, e nunca se podia entender das alheações,
que a Carnara houvesse de fazer desses terrenos, em virtude da
administração que Ele confere a Lei do Reino, e que é permit
tido a qualquer sesmeiro; ou porque se deva presumir que ella
teve faculdade expressa para isto, posterior ás sesmarias, se
gundo se colhia do silencio dos Povos, que nunca requereram; e
das Autoridadcs, que nunca vedaram, nem estorvaram taes
aforamentos, e de muitas confirmações destes, e outras resolu
ções dos senhores Reis Meus Augustos predecessores, expedidas
pelo Conselho Ultramarino, e principalmente das Provisões de
12 de Julho, e de 26 de Janeiro de 1728, em que se diz, que os
Offlcíaes da Camara allegaram, que por mercê, que lhes fôra
concedida, tinham faculdade para aforar as terras desta Cidade,
e uma legua ao redor, e que as Cartas ou Provisões, que a
outorguram, se queimaram no incendío, que so íl'reu o Archivo
da Oamara no anno de 1790, além da presumpção de direito
ác .rca das causas antigas, que se suppõe feitas com legalidade;
ou porque estava prescripto o direito de requerer contra os
referidos aforamentos, pela posse de mais de dous soculos, em
que estava a Camara, de os fazer com justo titulo, qne é o que
dá em geral a lei do Reino a estas corporações sobre a adminis
tração dos bens do Concelho, e com boa fé, pois que não podia
jamais considerar-se má em uma corporação publica, que possue
e administra em nome, e em proveito do publico; ou porque se
devem reputar taes contratos bem e regularmente feitos e
legalisados em virtude dos Alvarás de 10 de Fevereiro de 1654,
do 15 de Julho de 1744, declarados pelos de 26 de Outubro de
1745, e 23 de Julho de 1745, e de 23 de Julho de 1766, e de 27
de Novembro de 1804, principalmente pelo de 1745, em que
expressamente se ordenou que ficassem vigorando taes contratos
feitos pelas Camaras, ainda sem os requisitos da lei, e subsis
tindo as pensões, e fóros ajustados; accrescentando-se na men
cionada consulta, que ainda quando não houvessem todos estes
motivos tão ponderosos, se deviam sustentar ostes fóros por
pouco gravosos aos psssuidores, e por muito uteís á Causa Pu
blica ; pois que se applicavam estes rendimentos, que fazem
parte das rendas do Concelho, ás obras publicas delle ; e pelo que
tocava ao julgado no Acordão do Juizo da Corôa a respeito dos
emphyteutas, e sub-emphyteutas da Camara, era sobremaneira
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injusto que, sendo licito aos sesmeiros depois (lo empossados,
alhear p01' qualquer muneira os terrenos, não pudesse a Camara
emphyteuticar, e os emphytcutas sub-empn.zar e celehmr quaes
quer outros contratos lícitos po:' direito, o quo viessem os possui
dores som titulo v.i lioso ,\, H:)j' senhores de amuos os domínios
dirocto e ut il, sem consolidação juridica , o os perdessem sem
facto seu, e som os alienarem os senhores dos t01'1'Ono;:; que os
houveram por her.mca, dotes, parti llins, compras, o outros
. itulos onerosos, para irem 11,\ve1' os pl'OÇOS daqucllos, do quem
,,,; tinham, com rcn liidos o poitíosos pleitos, de que se origina
.iam prejuízos, dissenções, e drsturbios prejudiciaes ao socogo e
tranquillidudo publíca; convindo, por tão justificados motivos,
rue I'.U Provesse este negocio de prom pto e efficaz remedio,
uandando annullnr o referido Acordão do Juizo dos Feitos da

·.;oró", dando providencias logisbtivas que terminassem esta
,'()l1tnnda, e dessem socego e tranquülidade ao Povo: E To
mando em consideração este importante negocio, e todo o refe
i-ido na sobredita Consulta, e o quanto convém ~\O interesse
publico ,l certeza e estabilidade (los dorninios e do direito da
iJropriedade, haso de toda a Iegíslação civil, e de que nascem
irmnedtatamente o augmento e progressos ela, agricultura e po
voacão : Querendo desde já evita!' as per-turbações, excessos, e
demasias, que têm praticado alguns dos foreiros e arrendatários
.llucinndos com a arbitrari., [urisprudencia estauelecida no
vcordão, que fez o objecto das justas representações, que subiram

Minha Real presença, e que contínuariam outros a praticar
i p01' mais tempo não hou vesse prornpta e ultima decisão deste
mportante negocio, proseguindo-se nos embargos, e outros

.ecursos ordinarios : usando a estes fins do domínio eminente
lue Me compete, como Soberano, para regular o dos Meus fieis
vassallos, firmando-o, e segurando-o em bases firmes e estáveis,
o unindo o seu particular interesse com o do bem publico, esta
»elecendo ao mesmo tempo regras fixas da legislação da empuy
t.eusis para augmento da agricultura, e povoação, unido com a
»stabl lldade e segurança do direito de propriedade tão recorri
mendavel na, sociedade civil: conformando-Me com o parecer
.la dit.i Consulta, em que foi ouvido o Procurador de Minha
Corôa e Fazenda: Sou servido determinar o seguinte:

L O Acordão proferido no Juizo dos Feitos da Minha Corôa e
?azenda em 20 de Junho de 1812 nos Autos, entre partes, os
.noradores, e Offíciues da Camara desta Corte, se deve entender
uullo, cassado, e de nenhum eifeito, como se nunca fosse pro
ferido, pondo-se perpetuo silencio na causa, e guardando-se a
este fim os Autos na Secretaria da Mesa do Desembargo do Paço,
para nunca mais se fazer uso algum delles.

II. Todos os aforamentos dos terrenos desmembrados das
mencionadas sesmarias, feitos pelos Officiaes da Camara. antes e
depois dos Alvarás de 26 de Outubro de 1745, e de 23 de Julho
de 1766, ate ao presente, se entenderão legitimas, validos e
procedentes com os foros que se acham estipulados, e com o
Iaudemio da quarentena, na forma da Lei do Reino, ainda quando

t ~ 1 c:) .y
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não estejam feitos com as solcmnidades <I ue em direito se re
querem, reduzindo-se todos a aforamentos perpetuas, posto que
se achem de facto celebrados em vidas.

Il l , Igualmente ficarão sendo valiosas, legitilnas e proce
dentes todas as sub-emphyteuticações, locações e arrendamentos,
que os respectivos ernphyteutas, e sub-omphyteutas tiverem feito,
e celebrado com quuesquer outras pessoas, das ditas porções des
mem bradas dos mencionados aforamentos, ou prazos, para nellas
SA edificarem casas, o para formarem quintas ou chácaras, ou
fazerem qualquer genero de cultura, ficando, porem, todos estes
contratos, qualquer que seja o seu nome on natureza, reduzidos
a aforamentos perpetues com os mesmos fÓI'OS, ou pensões esti
puladas na pessoa de cada um dos actuaes possuidores e seus
futuros succossores ; afim de estabelecer-se solida e regular juris
prudcncia nesta, rna.teria, e evitar os abusos, e despotí -rnos, que se
tem praticado, despejando-se os locatar-ios, que se deviam reputar
perpetuas, por meio de lesivos rugamentos do bemfeitorias.

IV. Não querendo os actuaes emphyteutas, ou arrendutarios
conservar-se na posse dos referidos terrenos por estes Titulas de
aforamentos perpetuas, com o motivo de lhes parecerem excessi
vos os fóros estipulados, ou por qualquer outro, podeI-as-hão
largar e demittir aos Oíflciaes da, Camara, ou aos outros proprie
tarios, de quem os houveram, para estes livremente os aforarem
a quem quizerem, e com os foros, (IUO ajustarem, som que os
aetuaes possuidores s reputem ter direito paI"" intentarem em
Juizo qualquer acção, afim de se reduzirem a menos os ditos
foros, evitando-se assim novos litigios, c perturbações a este
respeito: poderão porém os proprletarlos diininuil-os, si de sua
livre vontade o quizerem fuzer a bem de algum foreiro.

V. Os terrenos, que ainda estiverem por aforar, e em poder
dos Offlciaes da Camat-a, serão daqui em dianto aforados com as
clausulas acima prescriptas, e na conformidade 110 Alvará ele 23
de Julho de 1766, e debaixo das penas do § ;2" dclle, que Sou
servido ordenar se pratique por todas as Camarus do Reino Unido
de Portugal, e elo Brazil , e AIgarves, e os que já estiverem em
poder de qualquer outro emphyteuta poderão :;81' sub-empra
zados em foro perpetuo e fateo.dm, na fôrma acima ordenada.

Pelo que Mando á Mesa do Desernbnrgo do Paço; Presidente
do Meu Real Erario ; Regedor da Justiça, e a todos os 'I'ribunaes,
Ministros do Justiça, e mais pessoas, a quem o conhecimento
deste Alvará pertencer, o cumpram, e guardem, como nelle se
contém, não obstante quaesquer Leis, ou disposições em contrario,
que todas Hei por de rogadas, corno se de cada uma fizesse ex
pressa e individual menção. E valerá como Carta passada pela
Chancellaria, posto que por ella não lia de passar, e que o seu
effeito haja de durar mais de um anno, sem embargo da Ordenação
em contrario. Dada no Rio de Janeiro aos 10 de Abril de 1821.

REI com guarda.

Conde de Palma, Presidente.



lJECRKTOS, CARTAS E ALVAR,\S tJl

Alvará com torça de Lei, pelo qual Vossa Magestade Ha por
110m Mandar annullar e cassar, para (lue se tenha por impro
cedente, e corno se nunca tóra, o Acordão do Juizo d..s Feitos da
Corúa, e Fazenda, de 20 de Junho de 181~! entre partes, os Ofll
ciaes da Camara, e alguns moradores desta Côrte ; e Ordena, que
sejam valiosos os aforamentos feitos até agor<:t dos terrenos des
membrados das primordiaes sesmarias pelos Oíflciuos da Camara,
e quo se reduzam a prazos perpétuos estes! e os arrendamentos
reitos pelos ernphyteutas e snb-emphyteutas: na fôrma acima
-xposta .

Para Vossa Magestaele Ver.

Bernardo José de Souza Lobato o fez escrever. - II enriq uo
.xnastacio de Novaes o fez.

DECRETO - DE 10 DE ABIUL DE 1821

'hrc:1 us VI'l1Cllllellto,s dos E:ll[il'eg'auos l'odl1,~'tlCZes tlils COlnmissôt)s -',Iixtas

soh['(> o t ruíic» de escravos.

Tendo sido já determinados os ordenados que deviam perceber
oS Empregados Portuguezes das Cornmissoes Mixtas que, segundo
;1 Convenção di) 28 rle Julho de lB17, foram estabelecidas em
:.ondres G em Serra Leoa, e sendo portanto iudispensavel
lesignar semelhantemente os que competem aos Commissarios,

Juiz e Arbitro Portuguez, assim como ao Secretario da Com
missão, quo, na, conformidade da mesma Convenção, foi estabe
lecida nesta Corte, arim de que aos referidos Comrnissarios e
Seeretario se llajlL do pagar, como é justo e regular, tanto o que
;t cada, um se lhe dever desde as datas das suas respectivas
nomeações para taes empregos, como o que forem vencendo
uaru o futuro : SOU servido determinar quo o ordenado do Com
missario Juiz seja contado e pago pelo Real Erario it razão
rio 1:200$000 por anno ; o do Coinmissario Arbitro, á razão de
1:0003000; o o do Secretario á razão de 600S000. Igualmente
determino que o ordenado do Interprete nomeado para essa
Commissão seja contado a razão de 600:;;000 annuaos, desde a
data da sua respectiva nomeação, deduzindo-se o que já tiver
recebido, em couseqnencia do Decreto de 13 de Janeiro de 18:20.
que fícarà sem efleito , O Conde da Louzã , D. Diogo de Menezes,
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios
da. Fazenda e Presidente do Real Erario, o tenha, assim enten
dido e faça executar. Palacio elo I{,Ío ele Janeiro em 10 de Abril
de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade •

.:AA:P.:P~
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DECRETO - DE 11 DE ABRIL DE 1821

Nomeia a Manoel Lu'z Alvares de Carvalho Physico mór do Reino honorario

com o vencimento de effectívo ,

Tendo por Decreto de 26 de Fevereiro de 1812, Conferido a
1Y.anoel Luiz Alvares de Carvalho, do Meu Conselho, as honras
de Physico Mór do Reino; e attendendo aos bons serviços por
elle praticados com muito zelo '3 intelligencia, não só como
Director Geral dos Estudos Medicas e Cirurgicos desta Córte e
Reino do Brazil, mas também como Medico da minha, Real
Camara : Hei por bem que se lhe passe o seu competente Alvará
de Physico Mór do Reino honorario; com expressa declaração
do vencimento de ordenado próprio do dito cargo, como si fosse
Physico Mór effectivo desde a sobredita data de 26 de Fevereiro
de 1812, que Sou servido concecler-lhe por graça especial que
não será allegada para exemplo. A Mesa elo Desembargo do Paço
o tenha assim. entendido, e faça executar com os despachos ne
essaríos. Palácio do R.io de Janeiro em 11 de Abril de 18.21.

Com a rubrica de Sua Magestade,

DECRETO - DE 11 DE ABRIL DE 1821

Iguala o sild o dos Guard ns-Marinba , Segundos e Primeiros Tenentes da

Marinha ao dos Offíclaes do Exercito de graduação correspondente.

Havendo concedido por Decreto de 12 de Outubro de 1818 aos
Guardas-Marinha, Segundos e Primeiros Tenentes da Minha,
Armada Real augrneuto ele soldos, igualando- os áquelles, de
que então gozavam aqui os Officiaes de Infantaria de Linha de
correspondentes graduações: E Tendo Eu sido novissimamente
servido, por Decreto de 7 de Março do corrente anno, Dar á
Corporação Militar deste Reino uma prova da Minha Real con
templação, e beneficencia, Concedendo aos Officiaes designados
na relação, quo baixou com este ultimo Decreto, o augmento de
soldo nelía indicado. Hei por bem Fazer esta Minha Régia
disposição comprehensiva dos Offlcíaes da Minha Armada Real
acima referidos, e. dos do Corpo da Brigada Real da Marinha,
que já gozavam dos mesmos soldos que percebiam os Corpos de
Linha do Exercito deste Reino. Joaquim José Monteiro Torres,
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Marinha e Dominios Ultramarinos o tenha assim entendido e
faça executar com as Ordens necessarias. Palácio do Rio de
Janeiro em 11 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua, Magestade.

oAIV..p,~
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DECRETO - DE 12 DE ABRIL DE 1821

80 bre as patentes dos Offloiaes J o Exercito.

63

Sendo do Meu Real agrado ampliar as beneficas providencias
com que Fui servido occorrer por Decreto de 23 de Março
~roximo passado, aos vexames que ~e consto~ estarem experi
mentando os Officiaes do Meu Exercito, nas differentes Estações,
por onde eram obrigados a fazerem transitar suas patentes: E
Tendo Eu a.lli Determinado que apenas baixarem á Minha Secre
taria de Estado dos Negocias Estrangeiros e da Guerra os
Decretos de nomeação ou promoção dos ditos Oíflciaes, olla faça
lavrar, sellar, e promptificar as respectivas patentes para su
birem assim promptas à Minha Real Assignatura, e della serem
immediatamente entregues ás partes, sem que estas sejam
obrigadas a fazel-as transitar pelas differentes Estações, onde
têm de ser registradas ou averbadas; mas devendo unicamente
apresentar conhecimento em fórma do terem pago na Thesou
raria Geral das Tropas a total importancía dos direitos e emolu
mentos, que <11é agora pagavam em cada uma das sobreditas Es
tações separadamente: Hei por bem ordenar, que independente
mente da promptirioacão das patentes, e somente em virtude dos
Decretos de nomeação ou promoção, entrem desde logo os agTa
ciados no exercício ele seus postos, e gozo dos correspondentes
soldos; expedindo-se a esse fim da Secretaria de Estado officio
de participação aos respectivos Chefes dos mesmos agraciados,
de cujos solelos, flue lhes serão abonados desde a data dos seus
Decretos, se ~omeçará desde logo a abater pela decírna parte a.
total importancía dos direitos e emolumentos que sobre taes
patentes se acham assentados o Porquanto Sou servido qU9 re
mettendo-se (lI, Secretaria ele Estado dos Negocias da Guerra á
Thesouraria Geral d.is Tropas no principio ele cada mez, uma
relação das patentes flue no decurso do precedente mez allí
houverem baixado da Minha Real Assignatura, e S8 acharem
promptns \):;1'<1 ,')') entregarem ás partes; a mesma 'I'hesourarla
sattsíaçu a c;,eb urna das Est-icões o computo que em razão de
direitos, ou de emolumentos a cada uma dellas deva competir'
ao mesmo tempo que das patentes se fará pela Secretaria d~
Estado remessa ex-ameia aos Chefes que as devem fazer cumprir,
quando pelas partes não sejam procuradas; e a cargo dos ditos
Chefes fica incumbido fazel-as entregar aos agraciados, e pro
mover o embolso da Minha Real Fazenda ; quer seja pelo
mencionado desconto da decima parte de seus soldos àquclles que
os percebem ; quer seja pelo prompto e símultaneo pagamento
do total avanço feito pela, 'I'hesouraria Geral na forma, acima
declarada áquelles Offíciaos que não percebem soldo pela Minha
Real Fazenda. Silvestre Pinheiro Ferreira, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias Estrangeiros e da
Guerra, assim o tenha entendido, e o faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro em 12 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade ,
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DECRETO - Dl~ 14 DE ABRIL DE 1821

Marca os o i-dcnados do Juiz e Arb itros da Counuíssão '\Iixta, sobre o trafíco

ele escravos.

Convindo designar os ordenado, que devem perceber os Com
míssarios Portuguezes Juiz e Arbitros da Commissão Mixta, que
segundo a Convenção de 28 de Junho de 1817 foi estabelecida na
Cidade de Londres: Hei por bem determinar, que o Commissario
Juiz da referida Cornmissão tenha o ordenado de 2: 400$000 por
anno, e o Commissarío Arbitro 2: OOOSOOO, contados desde a data
das suas respectivas nomeações. Silvestre Pinheiro Ferreira, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies Es
trangeiros e da Guerra o tenha assim entendido e faça executar
com os despachos necessarios , Palacio do Rio de Janeiro em 14
de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade ,

DECRETO - DE 16 Im ABRIL DE 1821

Marca o vencimento do Ajudante do Pagador dos Aruia zo us l{eae" da

Marinha.

Havendo por Decreto de 5 do corrente mez e aI1110 creado o
Iogar de Ajudante do Pagador dos Armazéns Reaes da Marinha
nesta Côrte conferindo-o a Henrique José do Carmo Neto, Sou ora
servido ordenar, que elle vença como talo ordenado de 300$000
annuaes, o qual pelo Decreto referido lhe não havia ainda sido
designado. Palaeío do Rio de Janeiro em 16 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade ,

CARTA REGIA - DE 16 DE ABRIL DE 18~l

Marca o vencimento do Patrão-Mór- da Barra do Cot inguiba ,

Carlos César de Burlamaque, Governador da Capitania de Ser
gipe d'El-Rei: Eu El-Rei vos Envio muito saudar: Havendo
tomado em Consideração o que Me foi presente em requerimento
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de Ignacio José de Freitas, Patrão-MóI' da Barra: do cotínguíba,
e as boas informações que se houve do seu prfstimo, e b?'ll ser
viço: Hei por bem 0.r~enar que elle vença d or:t,.em dlant~, a
titulo daquelle exerCICIO o ordenado anp';lal de_IeO$OOO,. que Man
do-lhe seja pago pela: Junta da Administração ~;~MlIlh~ Re~L
Fa zenda dessa oapttinta: O que l\~'j pareceu pll'tlClplr-vo~ pare
vossa, íntell.geucla. e para que assim .se exec.ute sem duvida o~
embaraço êLlg-um. Escl'ipta no Palacio do HIO de Janeiro em 16
de Abril de 1821.

REI.

Para Carlos Cesar de But-lamaque.

DECRETO - DE 16 DE ABlUL Dl~ 1821

Determina que os dizin os e iniunç is sejam co1)rados ni entrada das cidades"

villas do Br az il, e os não co llectid.rs na sahiIa para f'óra do Reino.

Tendo sido concedidas por Bulias Pontiücias aos Senhores Reis
Meus predecessores a percepção do dizimo elas producções do
Brazll com o encargo de prover á sustentação dos Parochos, e
Bispos, de concorrer para a constr-uc.ão dU3 Igrejas Parochiaes..
e de supprir com os ornamentos, e alfaiis necessarias ao culto
divino, ao quo desde a mais remoti antiguldade era por direito.

divino e ecclesiastico destinada, esta prest ção: E tendo chegado
ao Meu Real conhecimento os gravíssimo; inconvenientes, que
resultam do; dous metho.los até agora adoptad-s para a percepção
dos dizimo; deste Reino do Brazíl, ou por admiulstração, ou por
arrernatição, e os inexplicive.s m rles, e vexames, qUJ por
qualquer delles soffrem Meus fieis vassallos, sondo o primeiro
surnuuunen te dispendioso pelos s .Iarios, que abso-vem os muitos
adrninístradores necessarios em tão extenso territorio, e raras
vezes profícuo pela dírfleuldade de se encontrar em todos ellea
a índispensavel probidade; e o segundo absolutamente intole
ravel pelos excessivos lucros, quo accumullam em si e seus socíos
os arrematantes, o que é de dirflcillimo remedio, sendo os povos,
principalmente da classe indigente, vexudos, e perseguidos por
grande numero de .lizimeiros e cobr-adores, que os forçam á
avenças e tr.msaccões fraudulentas ou exces sivas, e os arrnstam
perante as justiças, fazendo-lhes execuções violentas e sobre
carregadas de custas exorbitantes pelas distancias dos Juizos, e
mi 1 rodeios da chicana forense: o que tem d ido causa a muitas,
e muito repetidas queixas, flue têm subido á Minha Real Pre
sença, apoiadas por alguns dos Governadores e Capitães Generaes
zelosos do Meu serviço, e do bem publico: E tendo-Me sido

Part9 II 1821 5
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outrosím re~res8n_tado por pessoas instruidas nesta mataria, que
o m~I~ de evitar tão graves ínconveníentes, seria o de se perceber
o~ dizírnos dos generos, que a elles são sujeitos, na entrada das
cidades, villas, a:rr;'laes, e povoações deste Reino do Brazil, e
D;a sahída para fora do mesmo Rumo daquelles, que não tiverem
s~do collectados na entrada das ditas povoações, tlcando assim
livres. os cult~ vadores de serem iuq uíetados, e vexados nas suas
proprms habitações, sem o prompto recur..so aos magístrudos, e
justiças, c~:mtm . os abusos, e extorsões dos dizimeiros, em tão
grandes distancias de suas moradas: Querendo, quanto em mim
cab~, e depe~de do Meu Real Poder, dar remedio effic IZ, e con
veníente a tão grande vexame de Meus povos: E con fiando muito
na generosa coope[,~lção dos Meus fieis vussallos, que agora
11:.osmo,.e sobre o objecto de que se trata, Mo tem dado provas
nao equivocas da sua lealdade e generosidade, desistindo volun
tariamente de contratos, que ja haviam feito: Hei por bem
ordenar-, como ordeno o seguinte; .

I. Da publicação de~té D~: ereto êül Jjante todos os dízimosem
-g~ral, ~ os denominados de-miunças-que ~e acharem em admi
ntstração em tortas, e cada umi das Províncias deste Reino do
Brazü, serão percebidos dos generos de cultura, e criação, que
~?:') sujeitos a esta prestação, na entrada das cidades, villas,
arraiaes, e povoações e.n que houverem cobradores desta pres
tação, e a que são conduzidos, ou p.ir,» serem vendidos, ou para
sustento de seus donos residentes nas ditas povo.ições.

Il , Semelhantemente se perceberá o dizimo de todos os generos
a elle sujeitos, que se exportarem de umas p.rra outras Provin
elas, fazendo-se esta arrecadação nos Registros, ou Alfandegas
de portos seccos, para ser applícado o seu producto as indispen
saveís despezas das respectivas Províncius ; e os generos assim
collectados serão acompanhados das competentes ;.: uias, ou cla
rezas, que gratuitamente devem SOl' dadas pelos pessoas encar
regadas desta collecta, . a .fim tb entrarem livl'~mente nas
povoações de outras Pro:'lOCIaS, a que fore~ conduzidos. .

UI. O assucar, algodao em r.ima , o café, o arroz, o tngo,.e
o fumo, que são os princlpaes runos da exportição e commercio
exterior deste Reino do Br-azíl, passarão li vremento pelas Alfun
dogas dos portos seccos, e elo mesmo modo entrarão nas cidades,
villas e povoações, ficando porém sujeitos ao pagam~nto do
dizimo na occasião do embar-que dos mesmos generos, CUJO paga
mento deverá S8r feito por aquel las pessoas, que 03 fizerem em
barcar, calculando-se o importe do dizimo pel? preço das compras
dos mesmos generos, ~ompetentementeleO'alI~a<;Ias.

IV. Os generos sujeitos ao pag menta do dizimo, que actual
mente se acharem contratarias, serão acompanhados dos compe
tentes documentos dos contratadores, afim de terem entrada, e
sahida livre, durante o tempo do contrato, no caso de se não
prestarem voluntariamente os actuaes contratad?res a dar por
findo o seu tempo, havendo o compete~lte abatimento no seu
preço, como é de esperar, a bem do publico, e a exe~I?lo do que
generosamente' praticaram os coutratadores dos dízimos desta
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Província do Rio de Janeiro: bem entendido que flcarão de
nenhum effeito quaesquer prorog-ções de contratos de dizímos,
que se tenham t'dto de triennios, que ainda, não principiaram a
correr, para que logo, que findarem os triennios que ao presente
correm, se proceda na percepção desta collecta pelo modo, q~e
fica decretado.

V. Sendo um dos grandes ramos de exportação a carne char
queada., o sebo, a graxa, e os couros, resultantes do gado que
por este modo se exporta da Provincia, onde foi criado, ficando
livre da prestação do dizimo, a que é sujeito; as Juntas de
Fazenda respectivas arbitrarão, o que se deve exigir na exporta
ção destes generos, C:HTlO equivalente do dizimo do gado, que os
produziu, tendo attenção ás despezas deste ramo de commercio.

VI. O mesmo se praticará a respeito do toucinho, e carnes de
porco das Províncias, que exportam estes generos, que serão
collectudos na passagem dos Registos ou Alfandegas de portos
seccos, 0\1 na sua sahidu pelos portos de mar, havendo attenção
de serem acompanhados taes generos das respectivas guias, que
mostrem feito o p.ig.unento, para não ser repetido em a15ua
entrada nas povoações.

V1I. O dizimo do gado vacum, ovelhum, cabrum, mutar;, e
cavallar, e o do:') porcos, que sahir das Provincías, em que são.
criados, será igualmente percebido nos Registos, ou AlfandeB@&'
de portos S8CCOS com a devida attenção ao pagamento. deSt.at
collecta, si fosse feita nos lagares da criação.

VIII. Será livre a todos os conductores de generos ot'azelem
este pagamento no lagar, ou mercado, que lhes fór maís.eom...
.nodo ; íícando porem obrigados a mostrar perante, a Juntada,
Província, onde foram cultivados ou nascidos os artigos qp.~

conduzírão, em que paragem effectivamento sutisrízeram o dizimo
respectivo, sob pena de serem tratados como desemcamíuhedores
.los reaes direitos, os que assim não executarem.

IX. Ao Conselho da Fazenda nesta Província do Rio de J.a-.
ueiro fica competindo o form .Iis lI' as Instrucções J)ara a pee
cepção do dizimo das producções da, Província, tendo por base
que se concederá um abatimento de 2 % no café de Serra acima;
IJ I % no café de Serra abaixo, a faVaI' do cultivada!', em
nttenção ao trabalho, mão do obra, e conducção da parte perten
"ente ao dizimo até ao porto de embarque: que ficarão isentos
.lesta prestação as hortaliças, verduras, fructas, aves, ovos, e·
outros generos miudos, que entrarem nas povoações para osen«
«onsumo ; e que a respeito da farinha, se fará a, 'lrrecadação na.
razão de 5 %, como até agora se praticava. Nas outraa-Pzo
vincias deste Reino do Brazi l, serão formalis idas as lnstrllcçi7les' i
para esta arrecadação, na forma que fica expressado, pelas nes
pectivas Juntas de Fazenda.

X. E porq ue o princi pal objeeto que Ten ho em vist t seja o
allivio dos Meus fiei., vassvllos, e convenha apurar-se pela expe
riencia, que o presente methodo, que Estabeleço para a per...
cepção do dizimo, corresponde ao fim a que Me Proponho, a sua,
duração será somente por tempo de tres annos, voltando-se ao.
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systema antigo, ~u continuando o presente systema, como ra.
receI' mais con veníente. O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes
do Meu Conselho; Ministro e Sec~eta~io de Estado d03 Negocio~
da Fazenda, Preddente do Re.il Erarío, o tenha assim entendido
é faca executar, r~ào ob,tan~e quae~quer leis, ordens ou disposi
ções em contrario. PaJacLO do RIu de Janeiro em 16 de .Ahril
de 1821

Com a. ruhrlca de ~na Magestade.

DECRETO !lE 17 VI': ABRIL DE 1821

Concede perdão, com excepçõcs, aos presos das cadeias das GOUl1ll'CQS do Bl'UJ,il,

Tendo a Divina Providencia abençoado estes Reinos com o feliz
nascimento do Príncipe da Beira, Meu muito amado e presado
neto jE Querendo Eu que por tão fausto motivo participem
lambem deste incomparavel favor, e dos effeítos da Minha Real
piedade, quanto fôr compatível com a Justiça, aquelles Meus
vassallos, que tiveram a desgraça de commetterem crimes:
Hei por uelll fazer mercê aos presos, que se acharem por causas
criI~les, não só. na~ cadeias publicas do Distr~cto da Çasa da Suppli
caçao desta. Cidade, e nas cadeias da Relação da Cidade da Bahia,
e seu respeti vo Di tricto, mas também nas cadeias de todas as
comarcas deste Reino elo Brazi~, de lhes perdoar livremente por
esta vez (não tendo el les mais partes, qU8 a Justiça) todos e
qunesquer crimes, pelos quaes estiverem presos, á excepção dos
seguintes, que pela gr<tvidaele dellos, e pelo que convém ao ser
viço da Deus. e bem da. Repuulica, se não devem isentar das
penas da" leis; a saber: blasfemar de Deus, o de seus Santos;
moeda fals1; falsidade; testemunho falso; matar ou ferir,
sendo de propósito, com espingarda, ou qualquer outra arma de
fogo; ou dar tiro com propósito de matar ou ferir, posto que
não matasse nem ferisse; propinação de veneno, ainda que morte
file não haja seguido; morte feita atraiçoadamente ; pôr fogo
aelntemente ; arrombamento de cadeías ; forçar mulher; soltar
os presos, sendo carcereiro, por vontade ou peita; entrar em
Mosteiro de Freiras com propósito e fim deshonesto ; ferir ou
espancar a qualquer' Juiz, posto que pedaneo ou ventenario seja,
sobra 8e:1 offício ; impedir com effeito as diligencias da Justiça,
usando para isso dA força ; ferir a alguma pessoa tomaria às mãos;
furto que exceda o valor de um marco de prata; ferida feita no
rosto, com tenção de a dar, se com effeito se deu: e ultimamente
o crlmo de ladrão formigueiro, sendo pela terceira vez preso; e
condemnações de açoutes, sendo por furto: E é Minha Real von-
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tade o intenção que, exoeptuando os crimes, flue ficam declara
dos, e que ficarão nos termos ordinarios da JUStiÇI,. to-los 03 mais
fiquem perdoados: e as pe~:5oas, .que }lOl' elles eitlvereIE presas
em todas as referidas cadeias, sejam livremente soltas, nao tendo
parte mais do que a Justiça, ou havendo-lhes dado perdão ás
que as poderiam accusar, posto que não as accn sern, ou constando
que não as lia, para, as poderem accnsar ; rícando com tudo neste
caso sempre salvo o direito ás mesmas partes, para as poderem
accusar, querendo, porque a Minha intenção é perdoar sórnente
:lOS referidos presos a satisfacão (In, Justiça, e não prejudicar as
ditas partes no direito, que lhes pertencer; E para se haverem
os ditos cruninosos perdoados, serão as SUilS culpas vist '8 pelos
fuizes, a que tocar, e julgando este perdão conforme n ellas na
tórma. do costume, A Mesa do Desembargo do PilÇO o tenha assim
entendido e expeça DS ordens necessárias para este Real Derreto
:-5e publicar, chegando pela sua publicação á noticia de todos, e
parfL se executar corno uelle se contém. Palacio do Rio de Ja
neiro em 17 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade.

lJECRET() - Dl,: 20 Dl~ ABRIL DI.'} lt\~l

Gonc~rlp ,. I) Yke-Almirante Luiz da Mo t ta Fel) a supervivono in da pensão qt,,,

p'~rcl'hn par,l sua mul hor- e fil hns ,

Attendendo ao que Me representou o Vice-Almirante da Minha
\.r~l1adêt Real Luiz da Motta Feo, e Querendo Jazer-lho gra~~a:

HeI por bem conceder-Iho a super-vi vencia da pensão de 250.3000
que cobra 'pelo cofre das Commend..s vagas, pill'a sua mulher
LI. Leoc «lia Thereza de Lima Falcão, e papa as suas duas filhas
D. Maria da Conceição de Lima Feo, e D. Marin An tonia de Lima.
Feo, suceedendo unias ás outras, até recn hlr em benerícío da ul
tírna que sobreviver. O Presidente do Real l~l'i1l'Ío o tenha assim
entendido, e o «iça executar com os despachos necossarios. Pa
~lcio do Rio de ,1;1118i1'0 em 20 de AIJril de 1821.

DECRETO - Dl': 21 DE ABRIL VE 1821

Mu.ndn rvlúphr a C')llstituiçã!} Hespanhola , cmquanto nii', 1';,,;<'1':' :l :l<c'Va.

('nearregada ás Côrtcs ele Lishôn .

Havendo tomado em consideração o termo de juramento que
os Eleitor-os Parochiaes desta Comarca, a instancias e decla~ação
unammo do Povo della, prestaram á Constituição Hespanhola, e
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,que ,fizeram subir á minha Real Presença, para, ficar valendo
-iaterinam&nte a dita Constituição Hespanhola, desde a data do
,presente até á Installação da Constituição em que trabalham as
~rteg aetunes de Lisboa, e que eu Houve por bem jurar com
toda a minha Côrte, Povo e Tropa, no dia 26 de b'evereiro do
aaaoeerrente : Sou servido ordenar, que de hoje em diante se
fique estricta e litteralmente observando neste Reino do Brazil
a mencionada Constituição Hespanhola, até o momento em qUE}
se ache Inteira e definitivamente estabelecida a Constitulcão,
deHberada,e decidida pelas Côrtes de Lisboa. Paço da Boa Vista
aos21 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Mages.tade.

DECn.gTO- DE 22 DE ABRIL DE 1821

A.nnulla. o Decreto datado de hontem que mandou nd optar no Reino do Braz it

't Constituição Hespanhola ,

Subindo hontem á Minha Real presença uma Representação,
dizendo-se ser do Povo, por meio de uma Deputação formada dos
Eleitores das Parochias, a qual Me assegurava, que o Povo exigia
para Minha felicidade, e delle, que Eu Determinasse, que de
hontem em diante este Meu Reino do Brazil fosse regido pela.
Constituição Hespanhola, Houve então por bem decretar, Que
essa. Oonstituição regesse até a chegada da Constituição, que
Sàbia e secegadamente estão fazendo as Côrtes convocadas na
Minha muito 110br$ e leal Cidade de Lisboa: Observando-sé
porém hoje, que esta Representação era mandada fazer por
homens mal intencionados, e que queriam a anarchía, e vendo
qaeo Meu Povo se conserva, como Eu lhe agradeço. fiel ao
Juramento que Eu com elIe de commum accordo prestamos na
Praça do Rocio no dia 26 de Fevereiro do presente anno; Hei
por bem determinar. decretar, e declarar por nullo todo o Acto
folto hontem; (3 que o Governo Provisorío que fica. até a chegada
da Constituição Portugueza, seja da forma que determina o outro
Decreto, e 'Instrucções que Mando publicar com a mesma data
deste, e que Meu filho o Princípe Real ha de cumprir e sustentar
até cheg-ar a mencionada Constituição Portugueza, Palacio da
-Boa Vista aos 22 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade ,
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DECRETO - DE 22 DE ABRIL DE 1821

71

Encarrega o Governo Geral do Brazil ao Principe Rerl constituído Regente

e Lugar-Tenente d'El-Rei.

Sendo indlspensavel prover acerca do governo e administração
deste Reino do Brazil, d'onde Me aparto com vivos sentimentos
de saudade, voltando para Portugal, por exigirem as actuaes
circumstancias politicas, enunciadas no Decreto de 7 de Março
do corrente anno: E Tendo Eu em vista não só as razões de
publica utilidade e interesse, mas também a particular conside
ração que merecem estes Meas fieis vassallos do Brazil, os quaes
instam para que Eu estabeleça o Governo, que deve rAgel-os na
Minha ausencia., e emquanto não chega a Cor stituição, do um
modo conveniente ao estado presente das COUS1S, e á cathezoria
política a que foi elevado este Paiz, e capaz de consolidar a
prosperidade publica e particular: Hei por bem e ;\1e praz encar
regar o Governo Geral e inteira administração de todo o Reino
do Brazil ao Meu muito amado e prezado 111110, D. Pedro de Alcan
tara,Principe Real do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves,
coustituindo-o Regente e Meu Lugar-Tenente, para que com tão
preeminante titulo e segundo as Instrueções, que acompanham a
este Decreto e vão por Mim assignadas, governe na Minha ausen
cia e em quanto pela Constituição se não estabelece outro systema
de Regimen, todo este Reino com sabedoria e amor dos Povos:
Pelo alto conceito que formo da sua prurlencia e mais virtudes
vou certo, de que nas cousas do Governo, firmando a publica se
gurança e tranquillidnde, promovendo a prosperidade geral, e
correspondendo por todos os modos ás Minhus esperanças, se
haverá como bom Príncipe, amigo e pai destes Povos, cuja sau
dosa memoria levo profundamente gravada no Meu Coração, e
de quem timbem espero que, pela SU,t obediencia às Leis, su
jeição e respeito ás autoridades, Me recompensarão do grando
sacriflcio que Faço, separando-Me de Meu Filho Primogenito,
Meu herdeiro e Successor do Throno, para lho deixar como em
penhor do aI)reço que delles faço. O mesmo Principe o tenha
assim entenc ido e executará, mandando expedir as necessarias
participações. Palncio da Boa Vista em 22 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade ,

IDlltr'ucções a que liJe rel"ere o Meu Real Dccr'eto
achna.

O Principe Real do Reino-Unido toma o titulo de Principe
Regente e Meu Lugar-Tenente no Governo provisorio do Reino do
Brazil, de que fica encarregado.

Neste Governo será o Conde dos Arcos.Ministro e Secretario de
Estado dos Negocies do Reino do Brazil e Negocies Estrangeiros:
O Conde da Louzã D. Diogo de Menezes, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Fazenda, como actual é: Serão Secre..
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tarios de Estado interinos: O Marechal de Campo Carlos Frede
rico de Canla, na Repartição da Guerra: O Major- General da
Armada Manoel Antonio Farinha, da Repartição da Marinha.

O Principe Real tomará as snas Resoluções em Conselho, for
mado dos Ministros de Estado, e dos dous Secretarias de Estado
interinos, e as suas determinações serão referendadas por aquelle
dos Ministros de Estado, ou Secretarios da competente Repartição,
os quaes ficarão responsaveís,

O Príncipe Real, terà todos os poderes para a Administração
da Justiça, Fazenda, e governo economico : poderá commntar, ou
perdoar a pena de mal te aos réos, que estiverem incursos nella
por sentença.: Resolverá todas as consultas relativas á adminis
tração publica.

Proverá todos os lagares de letras, e offlcíos de Justiça, ou
Fazenda que estiverem vagos, ou venham a vagar, assim como
todos os empregos civis, ou militares; entrando logo, por seu
Decreto os nomearias, no exercicio e fruição dos seus lagares, offl
cios, ou empregos, depois de pagar os novos direitos; ainda
quando os respectivos diplomas devam ser remettidos a Minha
Real Assígnatura, por serem dos que exigem esta formulidade t
a qual nas Cartas, e Patentes será indispensavel: Para a prompta
'expe~ição deIlas poderá o Príncipe não só nssígnar os Alvarás,
em VIrtude dos quaes se passam as cartas, mas também conceder
aquellas díspensrs, que por estylo se concedem para os encartes.

Igualmente proverá todos Oi beneficios curados ou não curados,
'(3 mais dignidades ecclesíastícas, it excepção do; Bíspados ; mas
poderá propor-Me para eIles as pessoas que achar dignas.

Poderá fazer guerra offensiva, ou defensiva contra qualquer
inimigo que atacar o Reino do Brazil si as circumstancias forem
tão urgentes, que se torne de summo prejuízo aos Meus fieis
vassa.llos deste Reino o esperar as Minhas Reaes Ordens, e pela
mesma razão, e em iguaes circumstancias, poderá f"zer tregoas,

-ou qualquer Tratado provisorio, com os inimigos do Estado.
Finalmente, poderá o Príncipe conferir, como graças honori

'ficas, os Habitas das tres Ordens Mititares de Christo, S. Bento
-de Aviz, e S. Thiago da Espada, ás pessoas que julgar dignas
dessa dístlncção ; podendo conceder-lhes logo o uso da ínsígnía
·e as dispensas do estylo pira a proflssão.

No caso imprevisto e desgraçido (que Deus não permitta que
aconteço) do fallecimento do Principe Real, passará logo a.Re
gencia do Reino do Brazil á Princezi Real, Sua .esposa, e MInha
muito amada, e prezada, nora; a qual goverllDra com um Con
selho de Regencia, composto dos Ministros de Estado, do P~esi
dente da Mesa do De,:embargo do Paço, do Regedor das Justtças,
e dos Secretarias de Estado interinos nas Repartições da Guerra,
,o Marinha: Será Presidente deste Conselho o Ministro de Estado
mais antigo, e esta Regencía goza:á ,das mesmas fa~uldades, e
.autoridades de que gozava o Príncipe Real. Palácio da Boa
Nista em 22 de Abril de 1821.

REI com guarda.
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DECRETO - DE 22 DE ABRIL DE 1821

Concede ao s Offíciaes c praças d o Exercito do Brazil os mesmos sold.», .'

etapas que vence a Tropa do Exercito de Portugal.

Havendo Eu já por Decreto de 7 de Março proximo passa;do
concedido aos Officiaes do Exercito do Brazil, das classes de Ma.l.Jl·
até Alferes inclusive, o auzmento de soldo indicado na relação,
-qUB acompanhou aquelle Decreto, igualando-os aos das mesmas
classes do Exercito de Portugal: E sendo já então da, Minha, Real
intenção estender esta mesma graça a todas as classes e praças,
logo que as circumstancías o perrnittissem : Hei por bem que em
geral todos 03 orflciaes, oiJLiaes Inferiores, Soldados e mais
praças do Exercito do Brazrl, tenham, da. publicação deste Derreto
em diante, os mesmos soldos e etapas, que vence a Tropa do
'Exercito de Portugal. Silvestr-e Pinheiro Ferreira, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estranzeíros
e da Guerra o teuhi assim entendido e faça. publicar, expedindo
.às Estações competentes as participações e ordens que forem ne
cessarias para a sua immediata execução, Palacio do Rio de
Janeiro em 22 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade .

DECRETO lH~ 22 DE ABRIL DI': 1821

Marca o ordenado dos Secretar-los de Estado dos Negocios da Guerra .\ M;;

rinha, nomeados para servirem no Governo Provisorio deste Reino,

Tendo pelo Meu Real Decreto da data deste nomeado para
Secretarias interinos do Governo Provísorlo, que por Minha
ausencia deixo estabelecido neste Reino, o Marechal de Campo
Carlos Frederico de Caula, na Repartição da Guerra, e o Major
General da Armada Manoel Antonio Farinha, na Repar-tição da
Marinha : Hei por bem que cada um delles pelo seu respectivo
exercicio perceba o ordenado de 10.000 cruzados, que lhes serão
pagos a quarteis pelo Meu Real Erário, e pela competente folha
'de cada uma das ditas Repartições, com vencimento do dia em
que entrarem nas suas funcções. O Conde da Louzã, D. Diogo

-de Menezes, do Meu Conselho, Meu Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente do Real Erario,
assim o tenha entendido e faça. executar. Palacio do Rio de
Janeiro em 22 de Abril de 1821.

Com a rubrica de Sua Magestade .

<Ad"J\:P.;/"d'\:/'\:.í"
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DECRRTO DE 22 Dl<~ ABRIL DE 18~1

Manda preceder a devassa contra os sedlclosos e amotinadores da Praça d,;

Cornrner-cio do Rio de Janeiro rlo dia 21 (leste mez ,

Tendo acontecido o horroroso attentado praticado por perver
sos sediciosos e amotinadores, que ousaram arrastar muitos dos
meus vassallos, a quem allucinàram e seduziram, levando-os até
ao ponto de bradar na Praça publica do COmmercio. que só queriam
ser regidos pela Constituição de Hespanha interinamente, e em
quanto chegasse a que se está fazendo em Portugal. faltando ao
solemne juramento que todos haviam prestado, levantando-se
assim com inaudita rebeldia contra a Minha Real autoridade e
soberano Governo, que não póde saffrer outras mudanças se não
as ~ue se esta belecerem pela futura Constituição de Portugal; E
sendo autores da perturbação da tranquillidade e segurança pu
blica, e causas dos desastrosos factos que succederam, e não de
vendo ficar impunidos delictos de tanta, ~ravidade, e que exigem
prompto castigo para reparação dos males causados, e para evitar
que se commettam outros: sou servido determinar que o Desem
bargador do PJÇO, Lucas Antonio Monteiro de Barros, proceda
já e sem demora á devassa, sem limitação de tempo e numero
determinado de testemunhas, e logo que se houverem inquirido
as necessárias para, serem provados estes crimes, a remetterà ao
Desembargador do Paço Pedro Alvares Diníz, o qual, como Juiz
Relator da Commissão que Hei por bem crear para este tlm,
depois de preparados os autos, ouvidos os réos com a defesa que
lhe é permittida por direito natural, os sentecêe em Relação em
qualquer din , posto que feriado seja, verbal e summnriamente,
tendo por Adjuntos o sobredito Desembargador do Paço Lucas
Antonio Monteiro de Barros, e os Desembargadores da Casa da
Supplicação, Sebastião Luiz Tinoco, Antonio Corrêa Picanço, José
Navarro de Andrade, e João José da Veiga, na presença do Chan
celler, quo serve de Regedor, e com assistencia do Dosembarga
dor do Paço, Clemente Ferreira França, como Ajudante do Pro
curador da Minha Real Corôa e Fazenda" e proferindo sentença
final como fôr de direito e justiça. O Desembargador do P,1ÇO
encarregado de proceder a esta devassa nomeará para Escrivão
della, dentre os da Casa da, supplícação, o que lhe parecer mais
apto. O Chanceller da mesma CaS:lda Supplícação o tenha assim
entendido e faç::\, executar. Palácio da Boa Vista em 22 de Abril
de 1821.

Com a rubrica de Sua MAgest\d~.
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ALVARA - DE 24 DE ABRIL DE 1821

Concede :l.OS Beigudeiros o trntaurent.o de Senhoria.

15

Eu El-Rei Faço saber aos que o presente Alvará virem, que
Tendo Oonsiderução a representação em que se acham, e em
pregos a que são destinado, os Brigadeiros dos Meus Reaes Exer
citos ; e Querendo honrai-os e distinguil-os: Hei por bem e Me
praz, que todos o, que actualmente se acham no referido posto,
B os que daqui em diante forem a elIe promovidos tenham o
tratamento de Senhoria, e assim se lhes falle e escreva.

E este se cumprirá como nelle se contém, e valerá como Car ta
passada pela Chancellaria, posto que por ella não ha de passar,
} que o seu effeito haja de durar mais de um anuo, sem embargo
das Ordenações e de quaesquer outras Leis, Regimentos 0\1. Dis
posições que sejam em contrario. Pelo que Mando que assim se
observe em tudo e por tudo, e se registre em todos os lagares,
que necessario fór , Dado no Palácio do Rio de Janetro em 24 de
Abril de 1821.

REI com guarda.

Silvestre Pinheiro Ferreira,

Alvará porque Vossa Magestade Ha por bem fazer mercê do
tratamento de Senhoria aos Brigadeiros dos Seus Reaes Exer
;'itos, na forma acima declarada.

Para Vossa Magestade vér .

Candido Martins da Costa o fez.
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110

SENHOR D. PEDRO DE ALüANTARA

--------- ............~---~--

DECltETO -1m ,'!\:) DE ABRIL DE IHZJ

:-;USI)()lld(~ iJ dil'f~ito do s-rl, na entrada e pnssagem pelos Rcgi:-ltl'o"",,

.\lfnndf~gn" 'ln p ortos seccos.

Querendo sem demora Attender ás necessidades dos habitantos
das Provincias Centraes deste Reino elo Brazil, para que possam
prospel'ar em .seus est \helecirnentos de agr.cultura, de criação, o
de indu-tria , de flue t .nto depende a r-iquezi nacional: Hei por
bem Ordenar, que eladata deste Meu Decreto em diante se não
cobre direito algum do sal na sua cntradi, e passagem pelos Re
gistros, ou Alfaudezas de p01't03 seccos, cessando de todo o
pagamento de 750 reis, que até ao presente se exigia por cada
um alqueire; o bem assim qualquer outra imposição, com quo
por algum titulo; ou motivo se ache uns diíferentes Provincias
Centraes oner ulo este genero do absoluta necessidade. O Conde
da Louzã D. Diago de }\1eI18Z8S, do Conselho de Sua Mages
tade, Ministro e Secretnrio de Esta/lo dos Negocies da Fazenda.
Presidente do Real Erario, o tenha assim entendido, e façil, exe
cutar com os despachos necessarios. Palácio do Rio do Janeiro
em 29 do Abril de IR2l.

Com a rubrica do Príncipe Regente

Conde da LOH~t(, D. Dio!!o.
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DECRE ro - DE 2 nn MAIO DE 1821

Autoriza o Inspector Geral dos Hospitaes Militares desta Côrte e Provineia

para fazer as reformas que fo re.n uteis no serviço de Sua Repartição.

Havendo Sua Magestade EI-Rei Meu Augusto Pai nomeado
por Decreto de 2 de Março do corrente anno ao Physico-mór do
Exercito Francisco Manoel de Paula, para Inspector Geral dos
Hospitaes Militares desta, Corte e Provinda, cessando desde logo
a Cornmíssão da Direcção Medico-Círurgion e Administrativa :
Sou servido, para, que se preencham completa e promptamente
as justas Instrucções de Sua Magestade naquella Sua Real
Determinação, autorizar o referido Inspeetor Geral para fazer
todas e quaesquer reformas, que forem uteis ao Real serviço na
sua Repartição. Carlos Frederico de Caula, Marechal de Campo
dos Reaes Exercites, e Secretario de Estado interino da Repar
tição d03 Negocios du Guerra, assim o tenha entendido, e faça
executar expedindo as ordens necessarias. Palacio da Boa Vista
2 de Maio de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Carlos Frederico de Caula .

DECRETO-DE 4 DE MAIO DE 1821

Nomeia um encarregado do ser'viç. das offíciuns do ..\.r:'lenal Real
do Exercito.

Sendo neeessario, que no Arsenal Real do Exercito desta Côrte
haja um Director habil a cujo cargo fiquem todos os melhoramen
tos, que sejam indispensaveís ás orflcinas do mesmo Arsenal para
maior celeridade dos seus trabalhos; E tendo em consideração ao
intel ligencia e prestimo de Gaspar José Marques; Hei por bem
encarregal-o da direeção dos referidos melhoramentos das offici
nas do mesmo Arsenal. A Real Junta da Fazenda do Arsenal do
Exercito, Fabricas e Fundições, assim o tenha entendido, e o
faça executar expedindo as ordens necessarias , Palacio do Rio
de Janeiro em 4 de Maio de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Carlos Frederico de Caula.
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DECRETO-DE 5 DE MAIO DE 1821

I':stabelece as mez a.das d u Pr-inci pe Regente e da Pr-incesa Rea.

79

Havendo Meu Pai e Senhor Determinado, por Decreto de 9 de
Novembro de 1818, que se entregasse ao visconde de Villanova
da Rainha a quantia de 5:935$466 no principio de cada mez, para
:ti3 mesadas reaes: Sou Servido, qUí:l do mez de Abril em diante
se entregue ao Thesoureiro MóI' do Real Erario a quantia de
'\: 20U$000 mensalmente para as minhas mesadas e da minha
sobre todas mnito amada e pros Ida Mulher; e com o competente
conhecimento de recibo, se levará em conta 83t,\' despeza ao so
bredito Thesoureiro MóI'. O Conde da Louzã, do Conselho de
EI-Rei Meu Senhor e Pai, Ministro e Secretnrio de Estado dos Ne
gocios da Fazenda, Presidente do Real Erário, o tenha assim en
tendído, e f,lça executar com os despachos necessários, não ob
stante quaesquer Ordens, Leis ou Disposições em contrario.

Palacio do Rio de Janeiro em 5 do Maio de 1821.

Com 1. rubrica do Príncipe Regente.

COlide da Louzr7, D. Diogo.

DECKE 1'0 - DE 8 DE ~lAIO DE l8~l

!\'lclara os Dec re to s d e 'I de Ma rço e 22 de Ab ril s obre augmento de venci

mentos militn res ,

Havendo Sua. Magestade, El-Rei Meu Senhor e Pai, por Decreto
do 7 de Março deste anno Conce lido aos Offlciaes do Exercito do
-Io Brazil, desde a classe de Majores até a de Alferes inclusive,
'I augmento de solciosalli indicados i e por outro Decreta de 22 de
Ahr-il deste mesmo anno, ampliando esta Graça, Concedido em
.reral a todos os Offlciaes, Offlciaes Inferiores e Soldados, e mnis
i-raças do dito Exercito do Brazi l os mesmos soldos, e etapa, que
.. cnce a tropa do Exercito de Portugal: E porque da indistincta
oxecução destes Decretos se podem seguir alguns inconvenientes
oontrarios áquella Real Intenção de Benerlcencia, e Contemplação
com que taes Graças foram concedidas; Desejando Eu tão sómente
:l!'evenÍt-o: Hei por bem Declarar: Quo só os Otliciaes Generaes.que
tiverem Commando de Provincias, e Praças de Guerra i Offlciaes
do Estado-Maior empregados nus ditas Praç.is, e nas R,·partições
.lo Quartel General; os Ajudantes de Ordens, tanto de Governo
de P rovincia, como os de Pessoa dos Otliciaes Gener.ies emprega
dos; e bem assim os Offlciaes, Orflciaes Inferiores, Soldados, Tam-
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bo~es,.e m~is Praças do. pequeno ~;;tado-Maiol' dos Corpos da
Primeira Linha do Exercito do Brazil, que tiverem menor soldo
do que 03 de ígnaes patentes, e pr'aç is do Exercito de Portugal,
perceberão ~ augrnento de soldo neeessarío para os igualar : os
que porém tiverem actu.i lmsnta maior soldo, o continuem a per
ceber atéserem promovidos, porque desde então pIS...srrão a vencer
o soldo correspondente á sua P" tente pela Tarifa de Portugal: E
rínalme-ite que nos Corpos da Segunda Linha do Exercito do
Brazil, somente os Majores e Ajudantes, que tiverem sido tirados
dos Corpos de), Primeira, percebam os mesmos vencimentos dos do
Exercito de Portugal. Carlos Frederico de Caul,i, do Conselho de
Sua Magestade, Secretario de Estado Interino da Repartição da
Guerra o tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos neeessarios. Palácio da Boa Vista em 8 de Maio de 1821,.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

(J arlos Frederico da Caulo.

DECRETO - Dl~ 11 DE MAIO DE 1821

/,;"tende a isenção do,; direitos do sal aos portos das Capitanias mai-itima»

Havendo Eu pelo Decreto de 29 de Abril do presente anno
Mandado abolir em benefício da agricultura, e commorlidade pu
blica das Capitanias centraes do Brazil n03 portos seccos das
mesmas, todos o, direitos e imposições, que se arrecadavam do
sal no acto da sua entrada, e Desejando estender essa liberal pro
videncia a todas as mais Provincias, onde tão precioso genero se
faz indispensrvel para a salg,L das carnes, e pescado; Son Servido,
que para o futuro não se cebre nos portos das Capitanias mnri
timas deste Reino do Brr zil direito algum do sal, que ás mesmas
fór conduzido debaixo de qualquer denomimcão que seja, excep
tuando apenas a contribuição do 80 réis por alqueire, que deve
continuar somente a perceber-se naquellas Alfundegas, onde se
acha lu, muitos annos estubeleclda , O Conde da Louzã, D. Díogo
de Menezes, do Conselho de EI-Rei Meu Senhor e Pai, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do
Real Erario, o tenha assim entendido, e faça executar, sem em
bargo de quaesquer Ordens, ou Disposições em contrario. Palacio
do Rio de Janeiro em 11 de Maio de 1824.

Com a rubrica do Principe Regente.

Conde da Lousa, D. Diogo.
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DECRETO - DE 11 DE MAIO DE 1821

81

Concede ao Encarregad o da direcção e mspecção dOR córtes de madeiras na

Capitania de ~anta Oatharina uma gratificação mensal e o abono diario de

co med or.as.

Attendendo ao que Me representou Antonio Mendes de Car
valho, e Tomando em consider-ação o bom desempenho com que
tem satisfeito as diligencias do encargo que lhe foi confiado por
Carta Régia de 15 de Maio de 1818, da direccão e inspecção dos
cortes ds madeiras de construcção na Capitania de Santa Catha
rina, Sou servido conceder-lhe p.u-a gratificação do seu trabalho,
emquanto permanecer na dita cOl~1m\ssão, l?ela q~al se lhe não
arbitrou ainda ordenado algum, a importancía de 3::>$000 mensaes,
correspondentes ao soldo do posto de Capitão de Mar e Guerra
desembarcado, e bem assim as comedorfis singelas da mesma
patente para as quaes se lhe devem abonar 10 tostões diarios.
Manoel Antonio Farinha, do Conselho de El-Rei Meu Senhor e
Pai o tenha assim entendido, e o faça executar com os despachos
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Maio de 1821.

CO:l1 a rubrica de Sua Alteza Real.

Manoel Antonio Farinha.

DECRETO - DE 1:3 DE MAIO DE 1821

Declara os §§ 60, 9u e 10 do Alvará de 23 de Abril de 1818.

Não tendo sido até agora entendidas e praticadas com a
conveniente liber.ilídade as disposições dos §§ 6°, go e 10 do
Alvará de 25 de Abril de 1818: Hei por bem Declarar, que os
2 o/~ lançados como direitos de sabida nos generos do Brazil, a
que não está imposto determinado subsidio, não sejam jamais.
cobrados nos CJ,80S de oirnmereio de cabotagem, ou de porto a
porto do Brazil : Hei outrosim por bem determinar, que a dis
posição do referido § go concebida nas seguintes palavras - As
mercadorias portuguezas em geral, a que estava imposta a
tarifa de pagarem 16 % de entrada, ficarão de agora em diante
pagando 15 "lo - tenha a. sua perfeita e litteral observancia :
Ordeno finalmente que quaesquer generos, que se importarem
para esta Alfandega do Rio de Janeiro, depois de terem sido já
despachados em outra Alfandega, fiquem d'ora em diante isentos
da, dífferenca, que possa resultar da Pauta da Alfandega dest a

Parte II 1821 6
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Cidade, 8 a que estavam sujetos pelo mencionado § 10, no
abono que se lhos f"l:ia do que .haviam já pago. O Conselho da
Fazenda, o tenha assuu entendido o tuça executar com os des
paohos necessarios . Palácio do Rio de Janeiro em 13 do Maio de
1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Conde dos Arcos.

DEURETü - DE 14 DE l\LUO DE 1821

Tomando em consideração os bons serviços praticados com
muita intelligencia pelo 1)1'. José Bonifacio de Andrada o Silva,
do Conselho de El-Reí ]\1011 Senhor o Pai, nos empregos que
occupou em Portugal de Intcn.len te Geral das minas e mot-es do
Reino, Superintondf'nt3 do Rio Mondego e obras publicas da
Cida-Ie de Coimbra : Hei por bem Iazer-Ihe rnorcé da, metade
dos vencimentos que justificar percebia pela Real Fazenda em
Portugal, sendo-lhe P:tgiL a qnnrteis a título de pensao pela
Junta da Fazenda da Província, de S. Paulo. O Conde da Louzã,
D. Diogo de Menezes do Conselho de EI-Rei Meu Senhor e Pai,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, o Pre
sidente do l{ectl Erario, o tenha assim entendido e íaça executar
com os despachos ncco -sarios sem embargo ele quacsquer Leis ou
ordens em contrario. P,tço 14 do Maio Je 1821.

C(lm a rubrica do Princlpe Regente.

emule (la Lousã; D. Dioqo ,

DECIU<.:TO - DE 16 DE MAIO DE 1821

SObl'<3 a expedi:;iio das Patentes Militares,

Reconhecendo-se as grandes difflcul dades, que, nas 'pres~nte3
eircumst-mcias, empecem a execução das lenevola.s (li.posíções
do Decreto de 12 fie Ahril do corrente nnio, a resp HtO ria expe
dição das Patentes Militares; não sendo por agura possível, que
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pela 'l'li:::Dnulr:a Geral d.is Tropas se adiante 10;'0 á-; dí üercutes
Repartiçoc- a l.upcrtunc:a dos direitos .., c.no 11 .n-ntos d:; tod.is
aquel l d:3, que,80 pó [11m vi~ a e xps.Ilr I!lr~ 0-; :\lili.ta.rtJs e:npr~-
g(~d0S, ou residentes nas divers IS PI'OVIllt:làS do ,{omo do Br ,zIl,
ao mesmo te.npo, que tendo e! LI8 ele 8"1' Cll\nad',s II El-Rei Meu
Senhor o P,d, par I Su t ,\1 .gestale '.1" ass;g'iUl', devo n-cessuria
mente d-correr muito tempo antes que se p.1-) .am cntl"cgnr eor
rent-s aos I'OS .ectivos urííciaes. E con vin.Io por tanto ucu.lir com
adoqu.rl.is pro vi.lencias ao expediente deste r.uno do serviço
publico, de, maneira, qu« nem o, Mi itu-es desp:.cimdos sej un
p"ejudicadils co 11 a demora di) gozo de seus eompetcntcs hono
rlrícos, e vcncim.intos, pOI' não poderem entrar 10,:';'0 no exercício
dos postos, .j I/lU' forem promovidos. uern os d)r:~i:le;;) d IS Repar
tições, pUl' ou Ie ::-;0 nxpe Iern <I:) Pat-n tes, e despachos correspou
dentes, :3ü\rl'am consideravel retardo LU percepção do.'; l'espe
cti vos ornulumoutoa, 111X8 alias ÜtZC'1l mui esscncíal p:J.rt{; d~t sua
subsstenciu : Hei 1,01' 110111 det,'rlllin;ll':

1.° Qu~ todos mo vlil itares dsspachrlos ou promovidos, desde
23 de M 1I'\'O d,) corrente anuo en dian te, en tre:n 10:'-;0 llJ cxer
cicio dos po .tos p:u't que fl1'(Jlll despacha.los ou promovidos, e
gll,em ,LI, :10111',(8, soldos, elu:u~slni)!' nU1ti!'~'Ol1S? que por elles
lhes corup -tirem, in.tepondentuneute d:l uprescntuçao d.is res
pectivas Pateu t:s, reuietten io-se da Seor ot ri:\, de E~tcuh, Jogo
que /ydXI'olll ,issigllido:s os Decretos, ou R sol m;Ccs cIo., mesmos
desp ichos, OH pr0111()~~ÕJS, ~IS pal,til'Íp:l<,:Õf~S nec;us'S:'lri:is, nesta
Córte o Proviuc I do Rio de J nciro, não só ao Gcner».l Gover
nadar d .s 1\1'1111::3, pa.ra as fuzer publicar na. Ordow do dia, e
d.rr-Ihe 11 .lovida execução peh, p.u-te Ip18 lhe t(Y"H, ruas também
á Thesourat-ia Geral d\:;3 TI'OPlS, o [to{JilrtiçA.o do Commis sariado,
para s'~ 1',lZ l31'0 l11 os nssentanentos precisos, o S'3 ,dJUll1J';;n1 das
datas dos Decretls, O'll IV;:,;o!w;(l2s, (l,:; comiotent-s vencimentos
de soldo, t'orr"lgelll, b'1\lttlCl~'áo ou etup r, segundo o (pn por
t.mcer il. cada 11m dos <YIiciaos dO:'ilnc!J1 los, do fino SI) lhes lLer
a referld.i p-u-ticímcão ; e nus outras Provu.cits deste Reino do
Br.czi l (iI)S respectivos ()(WOI'nOs, qn~ oxped.rão 1nW), na conlor
midade do qu . .ic.r dsp l"t,l, IS con venieutes r.omil'I'lie:lçõ9s, ou
Ordens quo forem pl','cis,lS P,U';l :S11,t execução immc.iiata.

2.° Que na Til 'SOUl"'LI'Í<l (ier'itl das 1'('01)\3 desta Côrto o Pro
viucia , e nas tnris Provinel is d» RJÍllO do Dl' Izil :1\:5 competentes
'I'hesourarias, OI] Pag,ulorias, se desconto pel i Itccinu P .rte dos
~"espectivo~ veneimi,"Ilí:h, 'lUO por el lis se 11 .uvercin rio p~lg,lr, a
importancii dos meios soldo;, e «rno íumentos. 11lO, ~;egundo o que
está esta el ecido, d we s'ltis",u:er' c l':a nn oIflc: i 1 pcl.i f3\I:1. 1'0.,-'
pectiva patente, principi nelo este de,Collto ri.e:-;c1e a época do pri
m8iro p l.~·a:nentt), fJlW so III J li ~ )1', (h.., v1'fl"illBnt '8 qne d(~vBr

receber depo;s do seu de3pwlw: E ar l e:-ite fim a Socr8í:lrh. de
ESLtdo envia.rá H'n l t;lbelIa, ou m:t])pt espe~it1C'1'io do tor10s os
referirlo:~ ernolumentos, e d:>sp"z\ qne tern de fazer c,vIa. pa
tente, segundo a cla.;so do; P08tl1S, ilssím á The:if)ürwh OeDl
das Tp,)p,l,-l de ita Côr'te e PpoFiJw.ia, eO'110 ,lO., 1'especti vos q·o=
vernos das outras Pro,~inciüs deste Reino do B1'azil.

::.
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3.° Não po.lendo ter Iogar o mesmo desconto, quanto aos OtTI
ciaes, que não recebem soldos, sejam elles ela Segunda Linha, ou
do Corpo das Ordenanças; cumpre, quo, não obstante a publicação
dos seus despachos na Ordem do dia, e participação orflcial, os que
forem despachados não entrem no exercício dos postos, para que
forem nomeados ou promovidos, nem gozem elas distincções e re
galias que pertencem a taes postos, sem que apresentem no
Quartel General conhecimento da 'I'hesouraria d is Tropas, ou
da competente Pagadoria, por onde verifiquem ter al li satisfeito
a ímportancia dos direitos, e emolumentos da respectiva Patente:
E porque podem havor omissões abusivas ele se apresentar em
tempo rasoavel aquellc Titulo para gozar do despacho, o GI')

neral Governador das Armas da Córte, e Provincia, e nas outras
Províncias 03 respectivos (l-ovemos, reputarão vagos, para nova
nomeação, ou promoção, os postos daquelles oíficiaes, que. sendo
despachados put-a 81103, não apresentarem dentro do prazo
de tres mezes, contado, da publicação na Ordem da dia, e
partlcipação Offlcial ao respectivo Chefe, o sobredito conheci
menta da Thesouraria, ou Pagador-ia para entrarem nos seus
exercícios.

4.° No fim de cada mez, a Thesouraria Ger.il das Tropas desta
Càrte e Provincin liquidará a conta do que se tiver al li recebido,
ou descontado durante o mez da írnportanoia dos sobreditos di
reitos e emolumentos, 0, remettendo ao Erario uma e;,;pellc;ll)a,
folha do que importar a parte recebida ou descontada dos direitos
do sello, e meios soldos, entregará ás mais Estações, a quo per
tencerem, o que a cada uma dellas tocar do producto dos refc
ridos recebimentos ou descontos, segundo a nota, que juntamente
se entregara assignada pelo 'I'hesoureiro Geral, ou pelo Ortlcial
que fizer as suas vezes, cobrando recibo elo Chofe da Repartição a
que se fizer a entrega. Nas mais Províncias deste Reino cio
Brazil estas mesmas contas se apurarão no fim de cada, tres
mezes; e então remetterão ao Erário uma conta oircumstauciada
da importancia dos mesmos descontos ou recebimentos naquolle
período, para lhe dar a conveniente applicação, satisf .zendo
aqui por semestres a importancia tios emolumentos, que, segundo
as referidas cont.is, portencer a cada uma das respectivas Esta
ções, seguindo a este respeito a mesma marc'ui que fica estabe
lecida para a 'I'hesouraria Geral das 'I'rop is .

5. o Logo que baixarem ao Conselho Supremo Militar os De
cretos, ou Resoluções em cumprimento dos quites se devam
expedir Patentes, o mesmo Conselho as mandará lavrar sem de
mora, e as enviará j<'L selladas, e registradas á Secretaria de
Estado para serem remettidas correntes, para assigna.tura de
Sua Magestade em Lisboa, na primeira occasião que houver, e
quando voltarem assignadas se mandarão da Secretaria de ESÍ<"do
ao General Governador das Armas da Côrte, para fazer distri
buir pelos Offlciaes a quem pertencerem, as que forem par-a os
desta Córte e Provincía, assim como se enviarão semelhante
mente aos respectivos Governos, as que pertencerem aos Offlciaes
empregados ou residentes nas outras Províncias.
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G.o Não havendo fundamento legal para que as Patentes dos
Orllciaes do Exercito do Brazil , tenham de mais que as dos orfl
ciaes do Exercito il() Portugal as formalidades de passarem pela
ohnncellanía, o ser-em rogistruda« 118 Secreta ria, do Registro
Geral das Mercês, o que faz a sua promptitícação mais dispendiosa
e retn rdada , quando sen.lo t.itulos da mesma natureza, e para
igual Jim, é ele razão que tenham o mesmo expediente que
aquel las : Sou servido que ilqur-rn dispensados d;IS sobreditas
formalidades do transito da Ch1 ncellaria, e do Registro das
Mercês ;,8 Patentes dos Militares do Braz.il, c que se siga no seu
expediente o mesmo qne se prutica com as dos Orflciaes do Exer
cito de Portugal. Carlos Frec1el'ico de Caula, do Conselho de
Sua }lagestade, Marechal de Campo dos seus Exercitas, Secre
tario de Estado Interino da, Repartição dos Negoeios da Guerra,
assim o tenha entendido, e Hlça executar, expedindo as ordens e
des pachos, que forem necessarios. Palácio da Boa Vista em 10
de ~Iaio de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Carlos Frederico de Cauta;

DECRETO - DE 17 Im MAIO DE 1821

Cr ên cnrlcu-as de Rhot o i-ica e do Phil oso phla na Vílln de Pa.i-acatú do Prin

cipo da Cn pitania de Minas Gemes.

Tomando em consideração a Representação dos Povos habi
tantes (1<1 Comarca de Paracatú elo Princípe sobre a necessidade,
que ha, de serem al li cread.is uma cadeira de Rhetorica, e outra
de Philosophia Racíoual e Moral, porque, sem embargo de serem
os sertões daquella Comarca, e de todas as outras próximas ao
Rio de S. Francisco do Norte, muito populosos e abundantes de
viveres necessarios a manter as principaos necesidades da vida,
a falta (lo nurnerario priva os seus habitantes de frequentarem
aquel les estudos fora da sua patrla, pela grande distancia das
terras onde se acham estabelecidas as competentes aulas; e
Desejando Eu Promover, quanto é possível, a instrucção pu
blica, pelos griU1des beneficios que della resultam á Igreja e ao
Estado: Hei por bem crear na Vil la de Paracatú do Principe,
cabeça da Comarca, uma cadeira de Rhetorica, e outra de Philo
sophia Racional e Moral, cujos professores vencerão os ordenados
que se acham estabelecidos para as cadeiras desta natureza em
Villas semelhantes. A Mesa do Desembargo elo Paço o tenha
assim entendido, e faça executar com os despacho, necessários.
Paço em 17 de Maio de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Conde dos Arcos.
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DECRETO - DE 18 DE "'1.\10 DE 1821

Declar-a bi'~ tLiís) ~) r, ,10 En'2Ql'l'("caJ) do GO\'(~ ru o .ias Ai'IM,,; da Cu,'~ o e

Proviucia ,

Ampliando () que se acha determinado por Decreto do 22 do
Março do corrente anuo ~)oLlru a gol" tiílca(ão mensal flue devia
p-rcobor o General, qU':! «stiver enc:lll'cg"do d.: UoverllO das
Armas (108t:\, C0rto e Provincia, Sou servido Tendo contemplução
ao flue me foi presente. que a iefer.d» grtllicação, ~c:ld de
300~I)OO por mez, pi\ga como ;)0 acha ordenado no mencionado
Decreto, alem do correspondente soldo de (JUlJ 1'<11 ussiin eucar
reg:tdo, o mus vantagens a.lli declarudas. Carlos Fr-ederico de
Ca ul.c, do Conselho de Sua l\Jago·tade Seereli'l'ío de Est:'dn in
terino da Ropnrtícão dos Negocies da GU8;'ra o t -nha assim
entendido, e o C.iça executar com os despx-hcs necessnrios.
Palácio da Boa Yi':ita em 18 de Maio de l821.

Com a rubrica do Priucipe Regente.

Carlos Frederico de Coula.

DECRETO - DE l\) DE ~IAlO 1)1': 1821

n~,'lt:lbelece o Seininat-io de S •.Joaquim ,

Tendo-Me sido presentes as supplicas de varios moradores
desta Cidade, flue conduzidos por seniim-ntos de e.n'idade, e
puro zelo em beneficios dos Orphãos, instam pelo restabelecimento
do Serninario de S. Joaquim, por não se puderem cabalmente
preencher, pelas disposições do decreto de 5 de Janeiro de 1818,
os louvaveís fins, que tiveram em víst.. seus pios instituídores,
e outros bemfeitores, que o dotaram com Ieg.idos, e esmolas:
E não podendo deixu- de merecerem ti. Minha Re. I e e~pedal con
sidernção reclamações tão justas, e mui conrorme "os desejos)
que tenho de promover, e auxiliar quanto fór possível, \ edu
cação da mocidade, principalmente da classe daquelles, que pri
vados pela sua orphandade do abrigo, e cuidado paterno, ou por
indigencía lhes f..Itam os meios de adquirirem a insu-ncção pre
eis-i, para que chegados à maioridade posso m ser uteis a si, á
Igreja, e ao Estado, cujl prosperid.ule em grande parre depende
dá moral, costumes, e instrucção publica, e particular de cada
um dos seus membros: Sou servido ordenar o seguinte: 1.0 Que
se restabeleça aquelle Seminar'io na fórm« em que estava, antes
do mencionado Decreto de 5 de Janeiro de 1818, de~;!.nnexando-se
dos proprios da Corôa, em que foi incorporado o edifício com suas,
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dependencias: do Semin;\rio de S. Josó as rend-s que para alli
passar un: e dos Bat..Ihões, e Corpo.s do Divi-ão das Tr~p(u:l,de
Portugal, a Igreja, e rever-tendo tudo p,\l\1 o mesmo S~lIllll;!1'lO:
2.0 Qlle o St!U edifício seja, entregue a Joaquim Antomo lnsu~,
JO.,é Severino Gesteira, e mais bemleitores, para que na quali
dade de Svndicos, formem entre si urua junta, que ficará encar
resrada (la administração ecouounca, e de quasq uer arranjos
exturiores do Semlnurlo, devendo puulicur no fim de cada. unno
as SUélS contas: 3.° Quo o Couego da lteal Capol la Placido Mendes
Curneiro, a quem Hei por bem nomear para Reitor. pelas provas,
que tem dado da sua intelligencia, prudencias, o virtudes. que
exige este unportante emprego, rlcaudo dispensado das ,olH'lga,
ções do coro da Real Cape lia ; o conservando os seus vencimentos
como se presenteasse, vá qunnto antes moral' dentro da casa
do mesmo Seminario, o me proponha na fórmu dos estatutos
as pessoas, que julgar mais capazes jJarh occuparern os IOg'étres
do Vice-Reitor, e Mestres do grammatíca latina, e cantochão ..0
Conde dos Arcos do Consel110 de El-Rei l\LJIl 8enl101' e PaI, MI
nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Reino e l~str<1n
q'eiros, o tenha nssim entendido, c r<l(,~a executar, sem embargo
de q uaesquer disposições eu. contrario, expedido para este e ffeito
os despachos necessarios. Paço em 10 do Maio ele 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Conde dos Llrcog.

DECRETO - DI~ 21 DE :\11\.10 DE 1821

Prohibe tomar-se a qualquer, causa alguma con tra a sua vontade, e sem

indemnisação,

Sendo uma das principaes b:tS8S do 1l"lCto social entre os ho'"
mons a segurança de seus bens; e Constando-Me que com hor
renda iufrucção do Sagrado Direito de Propriedade se commettem
os attentados de tomar-se, a pretexto de necessidades do Estado,
e Real Fazenda, offeitos de particulares contra a,vontade destes,
e muitas vezes para se locupletarem aquel les, que 03 mandam
violentamente tomar; e levando sua atrocidade a ponto de ne
gar-se qualquer titulo: ara poder requerer a devida indemnisa
ção: Determino que da data deste em diante, a ninguem possa
tomar-se contra sua vontade causa algurna de que fór possuidor,
OH propriebrio; sejam quaesquer que forem as necessidades do
Estado, sem que primeiro de cornmum ac-ordo ::-;e ajuste o preço,
que lhe deve por a Real Fazenda ser pago no momento da en
trega; e porque pódo acontecer que alguma vez faltem meios
proporcionaes a tão promptos pagamentos: Ordeno, nesse caso,
que no vendedor se entregue Título apparelliado para em tempo
competente haver sua lndemnisação. qua..do cl le sem constran-
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gimento consinta em lhe ser tirada a cousa necessaria ao Estado'
e aceite aquelle modo de pagamento. Os que o contrario fizerem'
incorrerão na pena do dobro do valor ;1, heneficio dos o ffendidos.
O Conde dos Arcos, elo Conselho de Sua l\hge.shdJ, Ministro o
Secretario de Estado dos )[egoeios di) Reino do Br-azil, o Estrun
geiros, o tenha assim entendido, e o laça executar com os des
pachos necessarios. Pai-cio do Rio de Janeiro em ::1 do Maio

. de 1821.

Com a rubrica do Principe itegente.

C orule dos Arcos.

DECiU~TO - DE 23 DE MAIO Dl;] l Se l

Dá providencias parn gal'[l,ntia ,la jiiJer,b,le individual .

Vendo que nem a Constituição da Monarchia Portugueza, em
suas disposições expressas na Ordennção do Reino, nom ir.esmo a
Lei da, Reformação da Justiça de 1582, com todos os outros AI varàs,
Cartas Régias, e Decretos de Meus Augustos Avós tem po-lido
afflrmar de um modo iua.Iteravel, como é de Direito Natural, a
segurança das pessoas; e Constando-Me quo alguns Governado
res, Juizes Criminaes o Magistr.idos, violando o Sagrado Deposito
da Jurisdicção que se lhes confiou, m urdam prender por mero
arbítrio, e antes de culpa for-mada, pretextando denuncias em
segredo, suspeitas vehementes, e outros motivos horror, sos á
humanidade para impunemente conservar em masmorras, ver
gados com o peso de ferros, homens que se oongreg.iram convi
dados por os bens, que lhes ofterecera a Institucão das Sociedades
Civis, o primeiro dos quaes é sem duvida a segurança indi vidual ;
E sendo do Meu primeiro dever, o desempenho de Minha palavra
o promover o mais austero respeito à Lei, o antecipai' quanto ser
possa os banefícios do uma Constituição liberal : Hei por bem
excitar, por a maneira mais effícaz o rigorosa, a observancia da
sobre mencíon.ulu legisl~o, ampliando-a,. o ordenal~do, como
por este Decreto Ordeno, TqU8 desde a sua data em diante ne
nhuma pessoa livro no Br.izi l poss i jamais ser presa S8m ordem
por escripto do Juiz, ou 1\1 j gistl'ado Criminal do tcri-itorio, excepto
somente o caso de flagrante delicto, em que qualquer do Povo
deve prender o dclinqueuto. Ordeno em segundo legar, que
nenhum Juiz ou :\lagistrado Crirninnl PO,Scl, expedir ordem de
prisão sem preceder culpa ~.ormad~l/p()r inquirição summai'ia de
tres testemunhas, duas das quaes j"lITem contestes assim o facto,
que em Lei express L seja declarado culposo, como a designação
individual do culpado ; escrevendo sempre sentença intcrJocuto
ria quo o obrigue a prisão e livramento, a qual se guardará ~m
segredo até que possa verificar-se a prisão do que assim tiver SIdo
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pronunciado deliuquente , Determino em terceiro logar que,
quando se acharem presos os que assim forem indicados crimi
nosos se lhes faça immcdiata., e succcssivam-nte o processo, que
deve findar dentro de 48 horas percmptoiias, improrogavoie, e
con tadas do momento da prisão, princ! pinmio-se. sempre 'Iue
possa ser, por a conf'rontação ti. S 1'00;'; CC)1ll úS testemunhas (1l1O
0-; cul parrun , e tlo.inrlo n.l ci-tas, e publicas todas »s provas, que
houverem, paI'!t assim fLeilitar os meios do justa d8{'esa, que a
ninguem ;';8 devem dirfícultat-, ou tolher, oxceptuando-se por ora
elas -disp8sições deste paragl'a pho os casos, que prov.ulos, merece
rem por ns Leis do Reino p811a dn morto, ÚClWC" (los quaes se
procedera inful livelmente nus termos dos ~§ lo o ~o do Al
vara de :il de Março de 1742. Ordeno CIII quarto logar
que, em caso nenhum possa alguem ser L\1Wdo em segTeclo,
ou masmorra estreita, escura, ou infoct», pois quo ,I pr-isão deve
só senil' para gunrdar ,18 pesso s, ü nunca para as adoecer e
ibg'ellar; ficando implicitamente abolido para, sempre o uso de
correntes, algemas, grilhões, e outros quaesquer ferros inven
lados para rnar tyrisar homens ainda não julgados a soff'rer
qualquer pena afl1icti va ror sentença Ilual ; entendendo-se todavia
que os Juizes, e Magistrados Crimiuaes poderão conservar por
algum tempo, em casos gravissimos, incou.ruunicrveis os dolin
quentes, comtunto que seja em casas arejadas e commodas, e
nunca mnnietados, on so ítrendo qualquer especie de tormento.
Determino tlnalmeute que a contravenção, leg;tlmente provada,
das disposições do presente Decreto, sej,t írremissívelmente pu
nida com o perdimento do emprego, e inhabilid.ulo perpetua para
qualquer outro, em que haja exercício de jurisdiccão . O Conde
dos Arcos, do Conselho de SU,t Mngestade, Ministro e Secretario
de Estado dos :\'egocios do Reino do Bruzil o Estrangeiros, o
tenha assim entendido e faça, executar com os despachos necessa
r1OS. Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Maio de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Conde dos ili·COS.

DECRETO - DE 23 DE MAIO DE 1821

Conccda 1111[1, lo te r ia a nnunl (le HO:OOO:$OJO a favor <la Sa.n tu Casa (h

Mise ric or d ia , Semina.r ios (lu 8. Jr);H[uim e S. José.

Tendo. um direito privilegiado ti, Minha Real protecção os
estabelecímen ~os creados, e fomentados pela caridade christã,
e pela Humanidade para asylo, e soccorro da indigenciu : Hei
por bem Conceder ti, San ta CaS8> da Misericordia desta Cidade a
extracçã.o de uma loteria unnual do capital de 110:000$000 na
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fórm-i do Plano, qu- com est« ln ixa ssstgnado pelo Conde dos
Arcos, (11 CU'I,elho de El-Rei Mau Senhor o P li, Mi iistr-o e Se
cret .rio de B,t Ido dos Ne~()do;; do Reino, e Estr.mgeiros , para
do rt~fel'ido ca,pit 11 S8 deduzirem 12 % a. bem da, cre ção dos
expostos, t'lz,~ndo-~e a dospeza total a custa da mesma Bilnta
Casa ; devendo a ::\lest d~tl<t ~ntregilr annualmente do pro;tuc~o
dos referidos 12 °/0 4:000::;OiI0 a Junta dos Bemfeitores do ~ean
nario -Ie S. Joaquim P l''' as despezas -Ieste Somiuario, e I: 200$000
ao Bispo C.,pellào-Mór, para os applicar a beuericio do Sernurario
Epi-copal de S José ; e ficando todos olJrigados a dar no fim de
cada anuo contas punlic .s, e impressas (Lt applic.eção destas
quantias. O mesmo Conde dos Arcos o tenha assim entendido,
e fuçaexecutar , sem embargo de qtUOStl\.WI' ordens 0'11 eontru-ío,
expedindo [J1l'i1 oste efleito os despachos necessarios. Paço em
23 de Maio do 1~:21 .

Com a rubrica do Príncipe ltegente.

Conde dos ...1i'co:<.

Plano da lotel'ia a (Iue l!le ref'el"e o DeCl~eto achna.

Premio de ...............•......
Dto de......................•.
Dito de ..•.....•....•.•........

I D.• to de ...•.•.............•....
2 Dito3 de ..••... 800$000.•.•••..
5 Di tos de.. . 600$000 ........
6 Di tos de. 400$J()0•.•.•...

10 D: tos ele.. . • . . . 21)U~1 00. • . . .. •
li) Ditos de....... lO )~JO;) •••••. '

100 Ditos de.... . . • 50$U;)O ,
600 Ditos de. . . . . . . 40$000 .•••.•..
6Z0 Ditrkl de... . . . . 30$!)(}O ..•.....

:2.~)OO Di tos de .. • . • . . 12~OOU ••..•.••

3.6(\5 Premiados,
7 . ~335 Brancos.

12:OOII~OOO
6:lJO{)$OOO
4:OUI 1$()00
2:00051;000
1:000;3000
:l:OllO4;OOO
'2: 4,),J$,IOO
2:000$)00
1; 8J:JSü,)0
5: o)0$0110

24:UOOSl;OOO
18:60n$lOO
27:600$000

11 .000 Bil hetes .•.....•... o .' , •••••• o 11O:000$000

12 % 13:200$noo.

Paço em 23 ele Maio do 1821. - Conde dos Arcos.
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DECRETO - DE 25 DE MAIO DE 1821
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Augmsnta o ordenado do Govcrnad or o Capitão General d a Província do

Maranhão,

Tomando em consideração o quanto é diminuto o ordenado
que se acha estabelecido para o cargo de Governador e Capitão
General da Provincia do Miu-anhão, para que as pessoas que o
exercem possam vi ver com a dignidade e independencía que
convém ao Real serviço: Hei por bem augmentar aquelle
ordenado com tres mil cruzados mais annualmente. O Conde da
Louzã, D. Diogo de Menezes, do Conselho de El-Rei, Meu Senhor
e Pai, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e
Presíd-nte do R.eal Erário o tenha assim entendido e faça exe
cut..r con os despachos necessaríos sem embargo de quaesquer
LeIS ou Ordens em contrario. Paço em 25 de Maio de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Conde dos Arcos.

DECRETO - DE 28 DE MAIO DE 1821

Concede uma pensão ao Bibliothecario Roque Schuck ,

Hei por bem fazer mercê ao Bíbliothecario Roque schuck,
Empregado no serviço da Princeza Real, minha muito amada a
prezada Mulher, da quantia de 960$000 a titulo de pensão, em
logar de 480$000 que lhe fora concedida pelo Decreto de 13 de
Maio de 1818, e lhe será paga a quarteis pela folha respectiva,
contada do l° do corrente mez em diante. O Conde da Louzã,
D. Diogo, do Conselho de EI-Rei Meu Senhor e Pai, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do
Real Erario o tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos necessaríos. Palácio do Rio de Janeiro 28 de Maio
(le 1821.

Com a rubrica do Princepe Regente.

Conde da Louea, D. Diogo.
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DECRETO - DO l° DE JUNHO DE 1821

Concede una pensão a Fr-ancisco Rebello (h (}a'na, Co rmnand ante da Escuna

C'oi'l'cié) do Pená.

Tomando em consideração o denodado valor e presença de
es pirito patenteado por Francisco Rebello d.i Gama, Comman
dante da Escuna Correio do Pará no combate que sustentou com
o Corsario Conqresso junto á costa de Cayena, havendo-se arris
cado a atacai-o, sem embargo de ter menos da terça parte da
força do dito Corsário, para dar tempo a salvar-se um comboi
de navios que com elle tinha sahido do Porto do Para, e que
velejava em rumo proximo, como effectív.unente conseguiu; e
Querendo Hão só premiar o seu merecimento, mas dar tambem
uma prova da at tenção que me devem as acções de distincta
intrepidez, afim de que outros Orflcíaes se abalancem a pratí
cal-as, certos da recompensa que não deixarei de Jíberalisar-lhes ;
Sou servido fazer mercê ao supplícante de uma pensão correspon
dente á metade do soldo da patente de Capitão-Tenente des
embarcado, Posto que lhe foi conferido por tão louvável motivo,
pelo Decreto do 4 de Dezembro próximo passado, (\ qual pensão
lhe será paga pelo cofre da Marinha" e lhe será abonada em
todas as patentes a que fór promovido, emquanto permanecer
no serviço da Armada Real . Manoel Antonio Farinha, do Con
selho de EI-Rei Msu Senhor e Pai, Secretario de Estado dos
Negocies da Marinha o tenha assim entendido, e o faça, executar.
Pal acio do Rio ele Janeiro em o 1ü de Junho de 1821.

Com a rubrlca do Princepe Regente.

31anoel Antonio Farinha.

DECRETO DE 2 DE JU~HO DE 1821

Concede a Sebu stião Nicolú o Gachet a titulo de sesmaria uma legua de terras
para estabdecimento de est rangeiros industriosos.

Attendendo ao que me representou Seb1stião Nícoláo Gachet,
Suisso do Cantão de Friburgo, residente nesta ~idade, a gran~e
utilidade que resultara ú agricultura deste Remo do estabeleci
mento de estraneeíros industriosos, que, com o exemplo, podem
adiantar muito e~te importante ramo .de riqueza, que neste ppiz
ainda se acha em grande atrazo: HeI por bem fazer-lhe merce, a
titulo de sesmaria, de urna legoa de terra em quadro, que se ache
devoluta no sertão dos Indios da Freguezia de Nossa Senhora
da Gloria de Valença, no Ribeirão de S. Fernando, ou em outra
qualquer parte entre o Rio das Flores e o Rio Preto; fazendo-se
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a medição e demarcação para sua mais breve conclusão pelo De
sem bargador José da Síl va Loureiro Borges, a quem a Mesa do
Desembargo do Paço mandará expedir as ordens necessarías.
A mesma Mesa o tenha assim entendido e faç 1, executar com os
despachos e ordens necessarias , Palaeio do Rio de Janeiro 2 de
Junho de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente,

Conde elos Arcos.

DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1821

1)ispensa os nnv ios que se empregam no trafico da escravatura da visita da
Botica e reduz á metade a impo rt ancia dos emolumentos devidos na sahída

dos portos.

Attendendo ao que Me representaram diverso, negociantes
desta Cidade, sobre os encargos eleque se achim ainda sohreca.r
regados os navios, que se empregam no trafico da escravatura
em a costa d' Af'rica, apezar das providentes Leis publicadas nes
tes ultimos tempos, para favorecer aquel la navegação; e Que
rendo pelos desejos que Me animam de promover os interesses e
prosperidade dos povos do Brazil, confiados ao Meu cuidado, dar
a mais decidida protecção a este commercío, de que depende em
tão grande parte a extensão da cultura deste vasto Paiz, e o
augmentó das suas ricas producções, e que por estar sujeito a
maiores riscos e prejuízos precisa por isso no a.llivio das despezas
de umi lndemnisação as suas perdas fortuit-s que lhe sirva de
incentivo; Hei por bem dispensar aos sobreditos navios da visita
da Botica que até agora se lhes fazia pela Repartição da Saúde j

c Sou Servido outrosim Determinar em beneficio da mesma na
vegação, conciliando a satisfação dos importantes objectos acima
especificados com a ordem estabelecida no despacho de sahida
dos navios, a respeito da qual não póde por ora verificar-se o
favor promettido pelo Alvará de 3 de Fevereiro de 1810, que as
embarcações destinadas para a costa d' Africa ao resgate de
escravos paguem para o futuro metade só das quantias arbitra
das na relação anuexa ao referido Alvará, que (1, titulo de con
tribuição ou emolumento deveriam satisfazer na sabida deste
porto, às Estações alli declaradas. Manoel Antonio Farinha, do
Conselho de El-Rei Meu Senhor e Pai, Secretario de Estado dos
Negocies da Marinha o tenha assim entendido e o faça executar
expedindo as ordens necessarias ás Autoridades competentes.
Pa1acio do Rio de Janeiro em 4 de Junho de 1821.

Com a rubrica do Princepe Regente.

Manoel Antonio Farinha.
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DECRETO - DE 5 DE JUNHO DE 1821

<uspende o cxercicio (h, Co annissão da Inspecç à o d as Praças c Eo rtalezns

de Guerr-a,

Sendo indispensa.vel nas circumstaucias actuaes evitar todns
aquellas despezas, que não são de urgente necessidade, para
acudir á execução de outros objectos mais intere-svntcs, e de
uma immediata precisão: Hei por bem mandar suspender por
agora o exercício da Commissão da Inspecção das Praças e
Fortalezas de Guerra, ereada por Decreto de 22 de Janeiro do
anno próximo passado, e igualmente o venoirnmto das gr ti
rlcações determinadas para o Commissarío , Delegados e mais
empregados da mesma Commissã«, ordenando, quo as funeçõos,
que o Commiss-u-ío Inspector e seus Delegados exerciam, fi'l1wm
nesta Côrte e Província a cargo do General Governador das
Arm.s, e nas mais Províncias do Brazil á dos Governadores c
Capitães Generaes, aos quaes os Otficiaes de Artilharia e Enge
nharia, a cuja competencia pr.ipriamente cabe este ser-viço,
darão as necessarias contas e informações, p-rasuIrern à Minha
Real Presença pela competente Secretar-in de Estado dos N,>gt)~

cios da Guerra: E porqne o Arsenal Real do Exercito desta
Córte fornece tolos os artigos neccssarios ao material de Arti
lharia, quer de Campanha, qu-r de Praças, ou Postos Militares,
por não ter aqui a En,~enharia tropas privativas para () seu
serviço, nem, como em Portugal, um ~ompetente Arsenal, com
um systema de contabilidade estahelecido por forma legn l ; Sou
outrosim vervido Determinar, que na, Th-sour.n-ía Gern I lias
Tropas desta Corte, e nas Thesourarias e Pagadorias das outras
Provincias do Brazil , se estabeleça um cofre destinado unica
mente para o pagamento de todas as obras militares, sem flue
os seus fundos possam ter outra alguma applicação, e onde todas
as despezas que se fizerem, serão process .dns e legalisadas, e os
títulos que a justificarem, revistos e rubricados pelo Comman
dante do Corpo de Engenheiros na Províucir, em que o houver,
ou pelo Offieial mais autorts-ido do mesmo Corpo; sen!o este
cofre na Córte, assistido pelo Real Erario com aquella CO[l
~ignHção mensal, quo a Secret.rria de Estudo d03 Negocies da
Guerra exigir à proporção dos trabalhos, que tenham de fazer-se;
o nas mais Províncias, pelos fundos da Real Fazenda, segundo
p irecer conveniente aos respectivos Governadores e Capitães
Generaes de accordo com as Juntas, a flue presi-tírem, tendo
sempre em vist« a maior oconomia c urgeneia do serviço. O
Conselho Supremo Militar o t-inha assim entendido, o o f;lça
execut i.r, expedindo logo par I e-te efíeito as Ordens necessarias.
Paço da Boa Vista em 5 de Junho de 18~1.

Com a rubrica. do Princ'pe Regente.

Carlos Frelerico de Caula,



Dr>seja'luo 8111 tudo s'ltisl\rzel' aos Vassal los d'El-Rei, Meu
:-;on:I01' o Pn.i, o concorrer paea o hem gcr.cl, que é, o trm sido
o lVI'H purtículir desve lo : Df'tonnino por j nstus c bem atten
diveis razões que Mo foram pond -radas pelo [-'OVO, e Tropa desta
Ci 1;,do, quo os Ministros e Secret.rrios do Estado conti.ruern a
de;p ch.u- COIU n Minha Ro li [\~8';0', conformo mau-Iam as
Instru-ções de 22 eb At.rü, que Meu Augu-to Svnhor- e P i Me
Dei xou : e crear IHIm Juut.i Pr.rvi-oriu., con.post« eb nove Ue
put.ulos escolhidos do tod..s (\S Cl<\SS'2S, perante ,1 qual 08 801we
ditos Mini -tros o 8eel'etnrios do Estado veriflquem ;1. su: respm
sahltid.«!-, quo lhes l:~ im IOSÜt pelo art. :n dm., Bases Constitu
cíouaes Portuguozus. EsL1 Junta -orá responsa.vel ús Córtes
clinvllcn:las lia Muito ~übrc ü Leal Cidade ele Lisrõ:i, lwh SlW
conducta uctivn o P;\:,;::ÜV;\. In-tertnino outvosuu, que torlis as
Leis que. ela necossida.lo pu.ilioa Eu for oiJri~ildoa 1;lzer, soiam
remettulas em projecto pelos Ministros e Sr-cretu'ios de Estado
Ú .Iunt.i , par'a. que, depois de poc' ella serem cxurninadas, subam
ú Minha Real PI'O .ouca lJa1'<t Eu as sa.nccionnr . Os lWnbtros e
SO"f'ot:I1'ios de E,tl(/O são 0:-; que constam da RolaJiTo junta,
'Lssig'!l:leb p'10 Conde dn LOIlZã, D Diogo, Meu \linistro e Secre
t-rio de Estado do" Ne!!ocios (Lr Fazenda. Pano em 5 cb Junho
tle lR'21. ". - • -

Com a rubrica do Principe Regente.

Conde rllX Lou zã; D, Dt.oqo ,
Car'os Fr'erlerico da Coula ,
111 anoel jlntonio Fari.dia .

Il.claçào dos ~linislr'olli ele Estado a que se rerere
o Decl'cto achnu.

P:'U'(l, Ministro C Secretario ele Estado dos Nezocios do Reino c
l~strill1~~'eil'os, o Desorn argador do Pi\ÇO Ped ro '7\lvo::; DiH:Z.

Do, N"g')c10S dI Pil zen(ia, com a Presidencia do Eru.río Rogio.
, Conde da Louzã, D. Diogo. '

Dos Npgocios da Guerra, o Marechal de Campo Carlos Frede
rteo de Ca-rla.

, Do" Negocios cltt Marinha, o Chefe de Esquadra Manoel An
tonio Fariuha..

Paço 5 de Junho de 1821. - Conde da Lousa, D. Dioqo .
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DECRETO - DE 5 DE JUNHO DE 1821

A ppl'OV~ os Deput':t,llls da .Iunta Provisional.

Tendo Eu creido pe lo Meu Real Decreto da. data de hoje uma;
Junta Provisioual , perante a qual se verifique a rosponsabilidade
do; Ministros e Secl'otal'io,,,; de Estado do Meu Despacho que o
art. :31 das B-\:-;e..; da Consti,tuição Port~lgneza lhes impõe'; e não
Querendo retardar por mais tempo a insta.Ilação desta Junta:
Hei por hem ,\ pprovar os Deputados delta, que Mo foram pro
postos pelo Povo e Tropa desta Cidade, coustantes da relação
[unta, assignada por Pedro Alves Diniz, do Conselho de Sua
Magestade, Ministro e. Secretario de Estado dos Negocias do
Reino o Estl'i1l1geil'<)s. O mesmo Ministro e Secretario de Estado,
e os das Repnrtições da Fazenda, Guerra e Marlnha o tenham
assim entendido, é o laçam executar pela parte, que a c,uL\ um
dol les pertence. P;tÇO, 5 do Junho de 182l.

Com a rubrica do Prineipe Regente.

Pedro Alvares Dinis ,

Relação das l:lessoai!l que Coralll eleitas parn
Deputados da Junta I.lOrovlsional

VOTOS

Mal'ianno José Pereira da Fonscc i, trinta e oito.. 38
Bispo Capellilo-:\l('n" trinta ü quutro.. . . . . . . . . . . . . . 34
José de Oliveit'tt Barboza, triutu e tres.. '. ' .... ' .. 3~1
José Cúet,1110 Ferreira de Aguiar, vinte e tres .•. '. 23
Joaquim do Oliveira, .vlvaros, vinte e dous........ 22
Joaquun José Pereira de Faro, vinto.............. 20
Selpstião Luiz Tinoco, dezoito ' , 18
Francisco José Fernandes Barboza, dezesete . 17
Manoel Pedro Gomes, quinze..................... 15

Paço em 5 do Junho do 1821. - Pedro Alvm'es Dinis,

DECRETO - DE G DE JUNHO DE 1821

Crêa uua Cn-uurissá o Mil it ar para exercer o Governo das Armas desta Côrte

e Pr ovincin..

Querendo annuir aos votos e desejos que a Tropa e Povo desta
Córte acabam de manifestar-Me, de que o Governo das Armas
tenha, U111'.1 nova fôrma, quo mereça, mais a confiança publica,
que tanto convém manter-se: Hei por bem; que o referido
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Governo das Armas desta Córte e Província, em quanto assim
convenha, seja exercido por uma Commissão Militar, composta
do actual encarregado do Governo das Armas o Tenente General
graduado Jorge de Avilez Juzarte de Souza Tavares, e de mais
dous Officiaes Generacs ; a saber o Brigadeiro Quartel Mestre
General Verissimo Antonio Cardoso, e o Brigadeiro Graduado
Francisco Saraiva da Costa Refoios ; de maneira que todos os
negocias da competencia do dito Governo das Armas sejam por
el les discutidos, e decididos á pluralidade de votos, e asslznados
por todos; e que todas os Ordens que se expedirem sejam por
elles vistas, e rubricadas. O Conselho Supremo Militar o tenha
assim entendido, e faça executar pela parte que lhe toca. PiXÇO

da Boa Vista ti de Junho de 182l.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Carlos Frederico da Caula,

DECRETO - DE 8 DE JUNHO DE 1821

Manrla prestar juramento ás Bases da Constituição nrs Provincias do It.eiu»

do Brazil.

Tendo Eu adaptado, e jurado as Bases da Constituição Por-tu
gueza, para terem observancia neste Reino do Brazil , servindo
provisoriamente de Constituição, IH fórma que determinaram as
Córtes Gemes e Constituintes para os Reinos de Portugal e
Algarvos, pelo Seu Decreto de \) de Março do corrente anno, e
mandado já expo lir as ordens necessarias ao Senado <la Camnra.,
Tribunaes e mais Estações desta Cidade e Camaras da Provinciu,
para todas as Autoridades Ecclesinsticas, Civis, Militares, e outros
Empregados Pu blicos prestarem o mesmo j urameuto : E sendo
necessário, que as sobreditas Bases da Constituição igualmente
se jurem e publiquem nas mais Províncias deste Reino, pJr~\'

depois de juradas e publicadas, ficarem todos sujeitos à su
observancia ..Ilci por bem que, pela Chancellaria desta Corte e
Reino do Bra.zil , se expeçam a todas as terras deste Reino este
Decreto, e mencionadas Bases por exemplares impressos, para
que sendo nellas publicadas na forma ordinaria, e chegando á
noticia de todos, se preste nas demais Províncias deste Reino o
juramento como se prestou aqui. O Dr. Pedro Machado de
Miranda Malheiros, do Conselho de EI-Rei Meu Senhor e Pai,
Desemb.u-g.idor- do Paço, e Chancel ler MóI' da Córte o Reino do
Brazil o tenha assim entendido e faça executar. Paço em 8 de
Junho de 1821.

Parte II 1821

Com a rubrica do Principe Regente.

Pedro ATuares Diniz.

d'\:AAP .:.f\Ft:J'\:fl
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DECRETO - DE 15 DE JUNHO DE 1821

:\f~t:1d:t P:lg:l" os o rdcn.idos dos Empregados Civis da Rppal'tiç.ão da :\Iarinha,

p-Ia respectiva Pagadoria,

Attondendo á representação que puzeram na Minha Real Pre
S8nç~1, os Empregados Civis da. Repartição c1<L Murinha. sobre os
inconvenientes que resultavam tanto para o Real serviço, como
para el les supplicantes de receberem os seus ordenados pelo
Real Erurio directamente ; Sou servido Determinar, par<t maior
simplicid.ide das contas da Marinha, que devem rícnr sepa
radas inteiramente de outras quuesquer despezas (lo serviço pu
blico, a reversão do pagamento dos sobreditos ordenados para
a competente Pagadorill di! ::\Iariuha, a qual os devorá satisfazer
nas éPOC,lS do seu vencimento, segundo as prestações que do
Erário Rézio 111}'0 de ser subunnístrudas ao corre da Marinha.
Manoel Antonio Farinha, do Conselho d'El-Roi, Meu Senhor' e
Pai, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Marinha o
tenha assim entendido e o fai~(l executar com os despachos ne
cessarios. I'n lacio do Hio ele Jn ueiro em 15 de Junho do 1821.

Com :1, rubrica do Princije Regente.

_\[anoel An:onio Farinh~.

DECRETO - DE 2 DE JULHO DE 1821

Hei por bem que os Xlinistros e Secretarios de Estado elas
diversas Repartições vençam, (h data de 5 de Junho proximo
passado em diante, o ordenado de 4:000:-;;000 em lagar do que
dantes percebiam. O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes, do
Conselho de El-Roi Meu Senhor o Pai, Ministro e Secretario do
Estado dos Negocias da Fazendn., e Presidente do Real Erario, o
tenha assim entendido, e Iaçu executar, não obstante quuesquer
leis e ordens em contrario. Paço em 2 de Julho de 1821.

Cem a rubr-ica do Principo Regente.

Pedro .:1lvares Dinis ,
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DECRETO - DE 7 DE ,JULHO EE 1821

Rectiflca o erro com que foi escripto o Decreto de 23 de Maio deste anno que

Já pr-ovidencias para garantia da liberdade individual.

Tenda-58 no Decreto de 2:3 de Maio do corrente anno escripto
erradamente a palavra - findar - no artigo que determina. o
prazo peremptorio de 48 horas para S 3 principiar o processo as
pessoas presas; Hei por bem declarar que em lagar do referido
termo - findar - se deve entender escripta a palavra - co
meçar. A Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim enten
dido, e faça executar. Paço em 7 de Julho de 1821.

Com a, rubrica, do Principe Regente.

Pedro Alvares Diniz.

DECRETO - DE 7 DE JULHO DE 1821

Estabelece as gratificações dos Ofüciaes Engenheiros empregndos no Archívo

~rilitat'.

Sendo indíspensavel proporcionar-se a grande despeza do Es
tado com a sua receita, e devendo-se por esta tão justa causa
minorar-se em todas as Repartições Militares, as despezas que
não são de urgente necessidade; Hei por bem Determinar que ru
gratificação estabelecida no Regimento elo Archivo Militar,
annexo ao Decreto de 7 de Abril de 1808, para os Offíciaes En
genheiros nelle empregados, fique reduzida, desde o 10 de Julho
corrente em diante, á que se acha, determinada pelos §.§ 8 e 9 do
Decreto e plano de gratificações de 12 de Junho de 1806 para os
Offlciaes Engenheiros em Commissão de Residencia. Carlos Fre
derico de Caula, do Conselho de Sua Magestade, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias ela, Guerra" assim o tenha.
entendido e o faça, executar com os despachos necessarios, Palácio
da Boa-Vista em 7 de Julho de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regent.o,

Carlos Frederico de Cauia,
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DECRETO - DE 23 DE JULHO DE 1821

Marca os vencimentos dos Officiaes di Secretaria do Conselho Supremo Mílitar ,

Tendo-Me Sido presente, não só que é grando a desigualdade
dos vencimentos dos Offlciaes da Secretaria do Conselho Supremo
Militar, por se accumularem em alguns delles, ou difíerentes
ordenados ou soldos de patentes quando são Officiaes do Exercito,
mas também que é diminuto o proprio ordenado que lhes foi
estabelecido: Hei 1)]1' bem Determinar que todos os Offlciaes da
Secretaria do Conselho Supremo Militar, tanto effectivos, COlIIO

supranumerarios, vençam de ordenado 360$000 annuaes, ficando
o serviço dos lagares de Porteiro do Tribunal e do Thesoureiro
das despezas commum para, ser feito por todos elles por escala,
e sem que por isso tenham ou possam pedir mais alguma vanta
gem; que nenhum Offieial do Exercito, excepto sendo reformado,
poderá ser Otílcial da dita Secretaria; nem os que para o futuro
forem nomeados, gozarão nem terão direito para pedirem, como
Officiaes da Secretaria do Conselho, graduação alguma militar;
porém, os actuaes Officiaes continuarão a ter a graduação de
Tenentes Coroneis, que lhes foi concedida, como se acha disposto
pelos Decretos de 3 de Março de 1817, e G de Fevereiro de 1818,
sendo esta meramente honorária, e sem lhes dar direito algum a
entrarem nos Corpos do Exercito; que os Offíciaes Militares que
actualmento existem empregados na dita Secretaria, ficarão
conservando os mesmos soldos e ordenados, que já têm, sem que
lhes possa ser applicavel o augrnento de ordenado agora estabele
cido, e nem poderão requerer melhoramento de postos emquanto
permanecerem em semelhante exercício. E outrosim, Sou servido
determinar que os Officiaes da Secretaria do dito Conselho se
reduzam precisamente ao numero de oito, inclusive o Oíflcial
Maior, estabelecido pela Real Resolução de 23 de Maio de 1808,
tomada em Consulta do sobredito Conselho de 21 do mesmo mez
e anuo, para o que se não proverão os lagares que vagarem
emquanto excederem ao numero alli prefixo. OConselho Supremo
Militar o tenha assim entendido e faça executar com os despachos
nccessarios. Paço da Boa Vista 23 de Julho de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Carlos Fre lerico de Caula,
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DECRETO - Dg 23 DI~ JULHO DE 1821

..~
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D:S30!ve o Confraria eructa no Seuiínar io de S. Joaquim a beneficio dos Mili

tares da Div isâ o (le Tropas de Portugal destacada nesta Corte.

Representando-me O Juiz e mais Mesarios da Confraria de
S. Joaquim erecta no Seminario do mesmo nomo por Decreto
de 5 de Janeiro de 1818 a beneficio dos Militares da Divisão de
Tropas de Portugal destacada nesta Corte, a impossibilidade de
subsistir aque lla Confraria, em consequencia da disposição do De
creto novissimo de 1<J de Maio do presente anno, pedindo-me por
isso que el la fosse dissolvida; Sou Servido, annuíndo á mesma
representação: Mandar dissolver a referida Confraria, ordenando
que o dinheiro que possa haver em cofre, remanescente das des
pezas da mesma, Confraria, sej:1 exactamente rateado pelos Corpos
da Divisão, á proporção do suas respectivas entradas. Carlos .F~e
derico de Caula, do Conselho de EI-H,ei Meu Senhor e PaI, M1111S
tro e Secretario de Estado da. Repartição dos Negocias da Guerra
o tenha assim entendido e o faça executar com os despachos ne
cessarias. Paço da Bo.i VIsta 23 de Julho de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Carlos Frederico de Cauta,

DECRETO - DE 30 Dg .JULHO DE 1821

Regula o modo e qualidade d.is visitas e franquias dos navios nacionaes e

estrangeiros que p rotond cre:u sahír r1este Porto.

Sendo necessario remover os abusos, que a experiencia e infor
mações competentes tem foito conhecer que ainda existem no
modo, e qualidade das visitas, e franquias dos navios nacionaes,
e estrangeiros que pretendem sahir deste Porto: Hei por bem
Ordenar, que os 11 artigos das lnstrucções, que com este vão
assígnados por Manoel Antonio Far-inha, do Conselho de El-Rei
Meu Senhor o Pai, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Marinha, se flquem observando como parte integrante do A1
vara de 3 de Fevereiro de 1810, pelo qual foi creada a Mesa do
Despacho Maritimo, cujas Instrucções deverão principiar a ter o
seu devido effeito do dia 8 do mez proximo de Agosto deste anno
em diante. O mesmo Ministro e Secretario de Estado o tenha
assim entendido e faça, executar, enviando com os despachos ne
cessarios a sobredita Mesa, e mais Repartições que preciso fôr,
copias deste Decreto e lnstrncções. Palácio do Rio de Janeiro
em 30 de Julho de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Manoel Antonio Farinha.
L í
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Instrucções para o Regulamento do Despacho
Marithno" addicionadas ao Ah'ará de :l de Fe
vereiro de .~no.

1. As embarcações estrangeiras que pretenderem o despacho
da sabida deste porto, pagarão, assim como já fazem as nacio
naes, na Mesa do Despacho Maritimo os mesmos emolumentos,
que até (~gora pagavam nas Fortalezas de Santa Cruz, Ville
gaignon e na Secretaria do Governo elas Armas, na forma es
tabelecida no Alvará de 3 de Fevereiro de 1810, sem mais
dependencia de bilhete ou senha.

II, Depois de promptas pela competente Secretaria de Es
tado, deverá o respectivo Mestre, 0\1 sou Contra-mestre, apre
sentar-se ao Offlcial do Registro de semana, sendo portugueza,
e ao Ofllcial Interprete, sendo estrangeira, e declarara quando
pretende sali ir, para, SUl' competen temente registrada.

IlI. Na oco.isião de registrar-se, o Offlcial do Registro veri
ficará a lista da, equipagem e o passaporte real, examinando se
estão viciados, têm entrelinhas, ou outra, qualquer alteração
que os faça suspeitosos, e quando assim seja, deverá sustar a
sabida da embarcação, e o Mestre será castigado com uma
multa pecuniaria maior ou menor, segundo as círcumstancias,
a qual nunca será InOllOS de 100S000, nem maior de ~30DSOOl).

1V. Neste mesmo neto fará ajuntar sobre a coberta a equi
p<1gem, separadamente dos passageiros, e lhe passará mostra
pela matricula e1<1 embarcação, a qual deverá ir ussignada pelo
Intendente ela Marinha e seu Escrivão, sendo a embarcação
portugueza ; o pelo seu respectivo Consul, sendo estrangeira, e
não havendo Consul proprio, será ussiguada, ou pelo Consul da
nação mais vizinha ou pelo seu consiguatario estrangeiro, sendo
pessoa estabelecida e acreditada ; devendo o Mestre declarar si
houve alguma alteração na listn ela equipagem, durante a es
tada da embarcação neste Porto.

V. Depois o Official do Registro chamará cada pessoa pelo seu
nome, e verificará se ella corresponde pela SU<1 idade e outras
indicações com o assento da matricula, e achando entre a equi
pagem pessoa com signaos evidentes de suspeita, a mandará
prender e suspenderá a embarcação para o Mestre responder
1)01' ella: fim), o mesmo achando a bordo polvora sem bilhete da
Repartição competente, marfim OH páo Brazil, sem guia da Junta
do Banco do Brazí l; e nas embarcações estrangeiras marinheiros
portuguezes, sem licença do Intendente da Marinha" os quaes
serão absolvidos de toda <1 pen<1 si então ou antes se denun
ciarem perante o Offlcia l do Registro.

VI. Durante a revista, fará dar busca, na embarcação para
descobrir si ha a bordo pessoa escondida, polvora, marfim ou
pào Brazil sem o devido despacho; e examinará si os passageiros
estão munidos dos seus raspectívos passaportes, e quando algum,
ou alguns não estejam, ou seus passaportes se achem viciados,
os mandará para terra, e o Mestre será então multado, se
gundo o que se acha estabelecido pelo Foral da Alfandega, por
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cada, passageiro que indevidamente levar; mas levando es
cravo escondido pagara o dobro, e o mesmo pagará o Mestre da
embarcação estrangeira, em caso semelhante, cujas multas serão
pagas na Mesa do Despacho Marítimo.

VII. Quando a embarcação estiver desimpedida, deverão os
Guardas da Alfaudega retirar-se do escaler do Registro, e ne
nhuma, outra embarcação deverá, depois, atracar a bordo , aliás
ficará sujeita a ser novamente registrada, e a lnga,r 10$000
pa,ra a Santa Casa da, Misericordia.

VIII. Nao permittindo o tempo que a embarcação possa saliir
naquelle mesmo dia, deverá o Mestre mandar <1 Fortaleza buscar
os Guardas da Alfandega, e S3r<1 outra, vez registrada quando
tiver de sihir.

IX. Registrada a, embarcação, e não havendo motivo para
a deter, o escaler do Registro largará de bordo com bandeira
larga ele signal para a Fortaleza de Sauta Cruz, ele que a em
barcação está desimpedida, devendo daquel la Fortaleza, reco
nhecer-se "este sigual com dou, galhardetes azulo encarnado;
havendo embaraço, lar gn,rá o escaler com bandeira arriada,
signal quesel'ú, reconhecido ele Santa Cruz com dous galhar
dotes encarna.lo e azul. Quando existirem 'I'elegraphos nestas
duas Fortaleza...; os siguaes de passe e não passe, 531'<10 também
p~)l' elles transmittidos pc'l'a maior seglmlIlça, não dovendo largar
a embarc-ção 38m que se tenha realizado o reconhecimento dos
signaos p31n Fortaleza de Santa.Cruz .

X. Quando as embarcações qU3 sanem carecerem de lanchas
ou escaleres para as rebocar [..té f()r~t do porto, o Otfícial do
R.egistro dará a cada uma 11m bilhete com o numero elos brancos,
prelo..; e pardos, de ClU8 é tri polada, cujos bilhetes os Patrões,

.. quando entrarem, deverão entrcg.rr ao mesmo Otflcial elo Re
gistro, que verificarà si silo os mesmos, em numero, cór, e
quando não sejam, o; Patroe., serão remettidos presos pet1'it o
Arsenal iceal da Marínha , para alli trabalharem por tempo de
um mez.

XI. As embarcações cstraugeíras, depois de suspenderem o
ferro, não poderão estar em franquia, senão por espaço de qr.atro
dias e debaixo ela artilharia da Fortaleza, e não estando debaixo
da dita artilharia, ou ainda que o estejam, depois ele passados
os ditos quatro di IS, se haverá por quebrada a dita franquia ,
afim de serem obrigadas a pat5"ar, na Mesa,do Despacho Marítimo,
os direitos de ancoragem, como haviam de pagtlr, si ainda, esti
vessem no seu primeiro ancoradouro.

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Julho de 1821. - Manoel
Antonio Farinha.
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DECRETO - DE l° DE AGOSTO DE 1821

Declara que o Porteiro (la Secreta.ria do Conselho Supremo Militar tem direito

á perce pçâ» dos respectivos emolumcnbo s,

Tendo consideração ao que me representou José Lourenço
Marques da Veiga, Porteiro da Secretaria do Conselho Supremo
Militar: Sou servido conceder-lhe a percepção de emolumentos,
determinando que elle haja de ser contemplado na respectiva
divisão, com a metade daquolle..; que competirem a cada um
Oiflcial da referida Secretaria. O mesmo Conselho Supremo
Militar o tenha assim entendido e faça executar, expedindo a
esse effeito as convenientes ordens. Paço da Boa vista em o l°
de Agosto tIo 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Carlos Frederico de Caula,

DECRETO - DE 9 DE AGOSTO DE 1821

Crêa na Villa da Fortaleza da Pr ovincia do Ceará mais um oífíclo de 'l'abellião ,

Constando na Minha Real presença, que na Vil la da Fortaleza
da Província do Ceará não é bastante um só Tuuellião para o
necessario e prompto expediente dos negocios da sua compe
tencia, softrendo por isso graves prejuízos os interessados na
brevidade da conclusão dos mesmos negocias que se retarda pela
aftluencia das depondencias : E convindo prover de remédio estes
inconvenientes, em beneficio dos Povos: Hei por bem crear na
referida Villa da Fortaleza mais um orfício de Tabellíão, 8 Ordenar
que fiquem annexados ao primeiro os officios de Escrivão da
Camara, Sisas e Almotaçaria ; e ao segundo o offieio de Escrivão
dos orphãos. A Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim
entendido, e faça executar com os despachos necessarios. Paço
em 9 de Agosto de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Pedro Alvares Dinis,
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DECRETO - DE 16 IlE AGOSTO DE 1821

105

Cl'en, um Jogar de :'leirinho pal'n, o serviço da Co nunissâ o Mixta do trafico

de escravos .

Sendo necessario nomear um Meirinho par~t o serviço da
Commissão Mixta , que, segundo a Convenção de 28 de Julho de
1817, devo residir neste Reino do Brazil ; e, conformando-me
com a proposta do Com-nissario Juiz Portuguoz José Silvestre
Rebcl lo : Hei por bem nruuear para o logur de Meirinho da re
ferida Commissão e Ajud.mte (to r'orteiro a João Leal de sampaio,
com o ordenado annual de 200$000, que lhe será pago ,l quarteis
pela folha das despezns da mesma Commissão . A Mesa do Des
embargo do Paço o tenha assim ontendido e flça oxecntar com
os despachos necessarios. Pa lacio do Rio de Janeiro )() Ih: l\gostO
do 1821.

Com a rul.rica do Principe Regente.

DECRETO - DE 16 DJ~ AGOSTO DE 1821

Manda inc orpo rru- à Co rõn o of1icio .le :"311~llor rla Alfan dcg a desta Cidade.

Tendo vagado o offlcio de 8ellador da Alfandega desta Cidade
por fa llecimento do ultimo proprietario : Hei por bem que se
incorpore na Corou o sobredito oíllcio ; conservando, omquanto
não mandar o contrario, na respectiva serventia o actua.l S8r
veutuarío, José Maria ele Araujo Corrêa, de Lacerda, com o
ordenado de 1: 200$000, que lhe serão pagos pela folha da,
Alfandega, devendo entregar ao 'I'hesoureiro daquella Estação
no 11m de cada mez o que -ficar liquido do mencionado se110,
depois de deduzidas as despozas próprias do seu expediente:
O Conselho da Fazenda o tenha, assim entendido e faça executar
com os despachos necessarios , Palácio do Rio de Janeiro em 16
de Agosto do 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Conde da Louzã, D. Diogo.

f_I.,'"
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DECRETO - DE 18 DE AGOSTO DE 1821

Crêa o logar de Governador ::\I1iltar e Conm.md ante Geral das 'I'r o pas das

Villas da Ilha Grande e de Paraty ,

Tendo julgado conveniente ao bem do Real Serviço e á con
servação do socego das vil las da Ilha Grande, e de Paraty crear
o legar de Governador Militar, e Co.nmandante Geral das Tropas
dos Distrtctos daquellns Villas, a quem ficarão subordinados 03
Coronéis, e Commandantes dos Regimentos e Corpos ele Milícias
das mesmas Vil las e Distríctos : Hei por bem Nomear para o
referido lagar de Governador Militar e Commandaute Geral das
Tropas das Villas dC1 Ilha Grande, e de Paraty ao Coronel de
Infantaria addido ao Estado-Maior do Exercito Manoel Joaquim
Pereira da Silva, cujos bons serviços e préstimo me fazem recorn
mendavel . O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido
e faça executar com os despachos neeessarios. Paço da Boa-Vista
em 18 de Agosto de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Carlos Frederico ele Cauta,

<A:PJ\:P.:f\:FI:I'\:P

DECRETO - DE IH DE AGOSTO DE 1821

Aut oriz« o Physico-Mor e Inspecto r d08 Ho spitaes ::\Iilitares a delegar as suas

funcções no 1° Medico do Hospihl Real Militar desta Curte.

Convindo, que o expediente, e serviço Medico Militar não
soffram demora alguma nas occasiões, 0111 que o actual Physíco
MóI' e Inspector dos Hospitaes Militares, pelos diversos outros en
cargos, que tem, não póde acudir a todas as ourigações dos
logares que exerce; Hei por bom autorizal-o, para poder,
quando seja necessario, ao Real serviço, e elle se ache impedido,
delegar as funcções dos dons empregos de Physico-Mór e In
spector dos Hospitaes Militares, no 1.o Medico do Hos pital Real
Militar desta Córte ; o na faltn deste, em qualquer dos outros
medicas de Serviço Militar successivamente segundo a ordem ele
suas graduações, e mesmo nos Suprauumerarios, exercitando
aquelle, que assim fór delegado as funcçõos dos respectivos em
pregos não só nesta Oórte, como fóra della, segundo as circum
stancias o exigirem, e o mesmo Physico-Mór e Inspe-tor dos Hos
pitaes Militares, julgar necessario. Carlos Frederico ele Caula do
Conselho de Sua Magestade, Ministro e Secretario de Estado ela
Repartição dos Negocias da Guerra o tenha assim entendido e
o faça executar com os despachos necessarios , Palacio da Boa
ViSt:1 18 de Agosto de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Carlos Frederico de Caula ,
~~
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DECRETO - DE 24 DE AGOSTO DE 1821
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Eaz extensiva aos Ccmmandantes dos Corpos e Companhias, a gratificaçã.o de

Commando determinada no regulamento de 21 de Fevereiro de 1816.

Annuindo à representação, que à Minha Real presença dirigiu
a Commissão Militar do Governo das Armas desta Córte, em
consequencia das que lhe fizeram os Commandantes dos Corpos,
e de Companhias da Tropa da Ia Linha da guarnição desta Ca
pital, afim de se lhes conferir a gratificação de Commando, que,
pelo Regulamento de 21 de Fevereiro de 1816, compete aos do
Exercito de Portugal, aos quaes se acham igualados já em
soldos, como EI-R.ei Meu Senhor e Pai Foi Servido. Determinar
por Decreto de 7 de Março do corrente anno, ampliado pelo de
~2 de Abril do mesmo anno, ficando então esta gratificação, re
servada para outro tempo: E Tendo Consideração á exacta subor
dinação, disciplina, e firme adhesão à causa publica, que tem
mostrado em perfeita harmonia com as Tropas do Exercito de
Portugal; Hei por bem Fazer-lhes extensiva a gratíücação de
commando determinada no § lodo art , 14 do sobredito Regula
mento de 21 de Fevereiro de 1816, visto que desta mercê não
resulta á Real Fazenda maior encargo, não só porque, além da
restricta economia, a que Tenho Mandado proceder na repar
tição da Guerra, fica a Thesouraria Geral das Tropas, na confor
midade do § 40 do art. 15 do mesmo citado Regulamento. dis
pensada do fornecimento de papel, e da importancía de outras
despezas das Secretarias dos respectivos Corpos, desde o lodo
corrente mez, como até mesmo porque tendo nesta Capital os
Commandantes dos Corpos, G os de Companhias de Cavallaria
soldo mais avantajado, que os de igual patente em Portugal;
Sou por isso Servido Ordenar, que, desde a referida época, sejam
igualados os soldos aos de correspondente classe no 1i~xercito de
Portugal, e pela tarifa deste abonada de ora em diante a impor
tancia das cavalgaduras, e forragens, que lhes competirem. O
Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido. e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Paço da Boa Vista em 24 de
Agosto de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Carlos Frederico de Caula;

DECRETO - DE 27 DE AGOSTJ DE 1821

Dispensa o Visconde do Rio Secco de todos os empregos que exerce de

responsabilidade pecuniaria ,

Attendendo ao que me representon o Visconde do Rio Secco,
do Conselho de EI-Rei Meu Senhor e Pai, sobre as difficuldades,
e obstaculos, que diariamente lhe occorrem para continuar com
a exacção, que o caracterisa, no pleno exercício de diversos em-

G. 1,$ f

,\~

I

. ~,



108 DECRETOS, CARTAS E ALVARAs

pregos de responsabilidade pecuniaria, que se lhe haviam incum
bido, offerecendo-se todavia para qualquer serviço extraordi
nario, que Eu Houvesse por bem Ordenar-lhe: Sou Servido Con
formar-Me com a sua preterição, declarando-o alliviado, e livre
do exercício dos ditos lagares, desde o principio do anno próximo
de 1822, conservando em consequencia tão somente o de Escrivão
dos Fí lhamentos, de que é proprietario, visto que os multipli
cados actos de patriotismo pelo hem publico, e de amor a Real
Pess?a de Meu Augusto Pai o constituem mui digno de Minha
particular contemplação O Conde da Louzã, D. Diogo, do Con
selho de Sua Magestado, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias da Fazenda, Presidente do Erario. o tenha assim enten
dido, e faça executar, expedindo as competentes participações.
Palácio do Rio de Janeiro em 27 de Agosto de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Conde da Lousa, D. Dtoqo,

DECR.ETO - DE 28 DE AGOSTO DE 1821

::)uspende a execução do Decreto de D do corrente mez que creou mais U'll

offlcio de TabelJião na Capital da Pr-ovíncia do Ceará.

Não julgando conveniente que desde já tenha efíeito a creação
do novo oftleio de 'I'abellião na Villa da Fortaleza da Provincia
do Ceará, que Fui sorvido crear por Decreto de 9 do corrente :
Hei por bem suspender por ora a execução do referido Decreto.
A Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e o
faça executar. Paço em 28 de Agosto de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Pedro Alvares in-:«.

DECRETO - DE 31 DE AGO';TO DE 1821

Faz extensivas ao Cornmandante e aos Cornuiandantes das Companhias de
Batalhão da Brigada Real da Marinha as disposições do Decreto de 2í 0.0

corrente, sobre gratificação de comma n do ,

Havendo pelo Meu Decreto de 24 do corrente mez de ~g03to
concedído aos Commandantes dos Corpos e de Companluas da
Tropa da la Linha da Guarnição desta capital a gratifi
cação de Commando, determinada no § lodo art. 14 do Regula-
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mento para o exercito de Portugal de 29 de Fevereiro de 1816:
Sou servido Fazer extensiva a mesma Graça ao Commandante
do Batalhão da Brigada Real da Marinha destacado nesta Cidade,
e aos Commandantes das Companhias delle; a cargo dos quaes
ficará d'aqui em diante o fornecimento do papel, e da impor
tancia de outras despesas de Secretaria que eram até agora abo
nadas pela Intendencia da Marinha: Determino outrosim que
sejam comprehendidos em disposição recommendada no sobre
dito Decreto a respeito dos Commandantes de Corpos ou Com
panhias de Cavallaria, aquelles Otllciaes do mencionado Bata
lhão que viessem a ter soldos mais avantajados, do que os cor
respondentes ás suas Graduações no Exercito de Portugal, por
éuja tarifa serão tambem abonados d'ora em diante das caval
gaduras, e forragens que competirem ao exercício dos postos
aos quaes estiverem arbitradas estas vantagens por anteriores
Regulamentos. Manoel Antonio Farinha, do Conselho d'El-Rei
Meu Senhor e Pai, Ministro e Secretario de Est Ido dós Negócios
da Marinha, €I tenha assim entendido e o faça executar com as
ordens -necessarías. Palácio do R.io de Janeiro em 31 de Agosto
de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Manoel Antonio Farinha.

DECRETO - DE 4 DE OUTUBRO DE 1821

Suspende a execução do Decreto de 3 de Janeiro de 1820 que mandou João
Baptista de Queiroz estudar na Inglaterra o methodo Lencasteriano .

Não sendo compatível com o estado actual do Thesouro Publico
a execução do Decreto de 3 de Janeiro de 1820,que mandou dar a
João Baptista.de Queiroz, Professor de primeiras letras, 400$000 a
titulo de Ajuda de custo, para a VÍ'\ gem que se propunha fazer á
Inglaterra, com o fim de se instruir no methodo Lencasteriano
para o propagar neste Reino: Hei por bem que se suspenda a sua
execução. O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes, do Conselho
de Sua Magestade, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Fazenda o tenha assim entendido e faça executar. Paço em 4
de Outubro de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Francisco losfJ Vieira.
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DECRETO- DE 4 DE OUTUBRO DE 1821

Sobr.: ai! Band as de }Iusic& dos Corpos de Infantaria de Linha da guarnição

da Curte.

Hei por bem fazer extensivo ás Bandas de Musica dos Corpos
de Infantaria de Linha desta guarnição o mesmo plano de Regu
lamento determinado pelo Decreto de 11 ele Dezembro de 1817,
para as Bandas de Musica dos Corpos da Divisão de Portugal aqui
destacadas. Carlos Frederico de Caula, elo Conselho de Sua Ma
gestade, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra,
o tenha assim entendido e o faça executar com os despachos n8
cessarias. Paço! de Outubro de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Cal-los Frederico de Caula:

DECRETO - DE 17 DE OUTUBRO DE 1821

Sohre as Bandas de }Iusica do Regimento de Artilharn desta Côrte.

Havendo por Decreto de 4 do corrente mez, mandado fazer
extensivo as Bandas de Musicá dos Corpos de Infantaria de Linha
da guarnição desta Côrte, o mesmo Plano de regulamento deter
minado pelo Decreto de 11 ele Dezembro de 1817 para as Bandas
de Música dos Corpos da Divisão de Portugal aqui destacada:
Hei por bem que o referido Plano seja semelhantemente exten
sivo ao Regimento de Artilharia da Côrte. Carlos Frederico de
Caula, do Conselho de Sua Magestade, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Guerra o tenha assim entendido, e o faça
executar com os despachos necessarios. Paço da Boa Vista em 17
de Outubro de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Carlos Frederico de Caula;
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DECRETO - DE 24 DE OUTUBRO DE 1821

III

t

Munrln ll'l(~ o fo ruec imcn to (le forragem; (los Corpos de Cavallaria seja feit o

p01' arrelIlat;l<;ãu,

Reconhecendo-se POhL experiencia, quanto e vantajoso não só
às actuaes circumstancias das rendas do Thesouro Publico, mas
ainda ao melhor fornecimento dos Corpos de Cnvallaria, que as
forragens necessnrias para semelhantes Corpos sejam feitas por
arrematações, como actualmente se pratica com o lo Regimento
de Cavallaria do Exercito, e Brigalla do Artilharia de Portugal,
destacada nesta Côrte, segundo as condições approvadas, e man
dadas executar por Portaria de 10 de Setemhro do corrente anno:
Hei por bem que esta determinação se estenda ás duas Compa
nhias de Cavaltnria do Corpo da Guarda Real da Policia, ces
sando de ser feito o fornecimento ás referídas duas Companhias
pelos seus repectivos Capitão), a cujo cargo se achavam em con
soquencia dos Decretos de 23 de Dezembro de 1810, e 12 de Outu
bro de 1812, quo 1icam portanto derogados, Carlos Frederico de
Caula, do Conselho de Sua Magestade, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido, e ex
peça os despachos necessatios. Paço da Boa Vista em 24 de Outu
bro do 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Carlos Frederico de Caula.

DECRETO - DE 29 DE ourt.ano DE 1821

.:\bl1l1a n.bolir o logal' (.h Vice-Inspector (10 Ar-senal (los Exercit os desta Cúrte ,

Fazendo-se desnecessário, nas actuaes circumstancias o logar
de Vice-Inspector do Arsenal dos Exercitas desta Córte, que
occupa o Coronel de Artilharia Rayrnundo Jose da Cunha
Mattos, visto que o Brigadeiro Inspector do mesmo Arsenal
Francisco Antonio Rapozo, tem. a seu cargo não só a Inspccção
das offlcinas pertencentes ao Vice-Inspector, como a geral ele
todos os operarias do referido Arsenal: Hei por bem at.olir
aquelle lagar ele Vice-Inspector e por este motivo demittir delle
o mencionado Coronel Rayrnundo José da Cunha Mattos, que o
tem exercido, e de cujo serviço me dou por satisfeito. Carlos
Frederico de Caula, do Conselho de Sua Magestade, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim en
tendido, e o faça executar com 03 despachos neccssaríos. Paço
dn Boa Vista em zo de Outubro ele 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Carlos Frederico de Caula,
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DECRETO - DE 31 DE OUTUBRO DE 1821

Regula a mez.ad a do Principe Regente e de seus Filhos.

Tendo as Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portu
gueza assignado pelo Decreto de 7 de Julho deste anno para o
Rei e Familia Real a dotação conveniente, na conformidade do
sanccionado no art. ;:32 das Bases da Constituição, destinando
para Mim a Casa de Bragança, cujos rendimentos se mandarão
entrar no Thesouro Publico de Lisboa : E vendo Eu quanto é
crescida a despesa, que ainda Faço a custa da Nação, quando
lhe faltam as rendas necessarias para. supprír mus urgentes
precisões, a que tanto Desejo acudir por todos os modos possi
veis: Hei por bem que desde o lo de lJezem bro em diante se
Me entregue pelo Thesouro Publico do Rio de Janeiro, para
todas as despezas da Minha Casa, a quantia mensal de 9:200$000
que não excedera no anno á renda da sobredita Casa de Bra
gança ; e para Meus deus Filhos 490$000 cada mez : E Hei outro
sim por bem que desde então se não pague mais por nenhuma
Repartição aos Criados de Meu eífectivo serviço, porque fica a
Meu cargo o seu pagamento ; e que todos os mais criados, que
são de El-Rei Meu Pai, o Senhor D. João VI, e que actualmente
percebem os seus ordenados pelo Thesouro Publico, devendo
aliás ser pagos pela dotação do Rei, ~ não pela Nação, percebam,
da data deste em diante, ate que Eu receba, precisas Ordens do
Mesmo A. S. sobre este objecto, metade do que vencerem pelas
Repartições da Casa Real no Thesouro Publico; porque a pri
vação da totalidade dos seus vencimentos 03 reduziria, com
crueldade, a desgraçada indigencia , O Conde da Louzã, D. Diogo
da Menezes, do Conselho de Sua Magestade, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocies da Fazenda, o tenha assim enten
dido, e faça executar com os despachos necessurlos, sem em
bargo de quaesqu-r Leis ou disposições em contrario. Paço em
31 de Outubro de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Francisco Jose Vieira.

DECRETO - DE 31 DE OUTUBRO DI~ 1821

Reduz os ordenados dos Secret ario s de Estado.

Tendo-Me representado os Ministros e Secretários de Estado
das differentes Repartições, que nas círcumstanoias actuaes das
Rendas Publicas, em que se faz iudíspensavel a economia mais
severa, pedia o exemplo e a justiça que se díminuíssern os seus
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orrlenados, ainda que se não pudessem igualar aos dos See'j'etario:;
de Estado, que servem em Lisbó.r, por serem iuuis crescidas as
dospozas 0:11 sua s'lstent<\ção o tr;ü?, pela notori.i car~sti;.1 c~e
todos os ganeros nesta Cidarle : Hei por hem que 0'\ ditos ,\11
uistros e ~ecreta.l'Íos de Estado, em logar de dez mil cruzados ;
que até agora percebiam, vençam 9aqui 8l~1 diante oito mil cru
zados somente. O Conde (12. Louzã., D. DlOgO de Menezes, do
Conselho de Sua Magestade, Ministro e Secretario de Estado dos
~eg'ocios da Fazenda, o tenha assim entendido e l'<tç,!, executar
eoni os despachos uecessarios, sem ernburgo de quae.squer leis
ou disposições om contrario. Paço em :31 de Outubro de 1821.

Com a rubrica do Principe negente.

Francisco Jos-' ViciJ'[I"

DECRETO - DE :31 DE OUTGHlW DE 1;--;3]

:\ão sendo possi vel, nas actuaes circumstancias elo Thesouro
Publico, continuar a pagar-se por inteiro todas as pensões; e
devendo regular-se o seu pagamento de modo, flue, acudindo à:.:.
precisões justas de todos, não falte a uns, o que em outros
abunda: Hei por hem Oruenar provisoríamente, quo da data
deste em diante se paguem por inteiro as pensões, quo tiverem
sido concedidas em remuneração de serviços decretados segundo
as Leis do Reino, e igualmente a.quellas, que não excederem a
150~OOO anuuues : Que HS pensões, que excederem á dita quantia
;\1é 300:--;000, se sat isí.ioam com 150~OOO ; e as demais de 300;:;000
se paguem com diminuição de metade, sem excepção de pessoa:
E nesta conformidade deverão re~~:ular-se os mencionados paga
mentos, até que o Thesouro Publico se ache desempenhado, o~ o
Soberano Congresso mande o contrario. O Conde da. Louzã,
D. Diogo de Menezes, do Conselho de Sua, Mazestade, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, o tenha assim
entendido e faJ)t executar com os despachos necessarios, sem
embargo de quaesquer leis ou ordens em contrario. Paço 0111
:n de Outubro de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Francisco Jose Vieira.

Parte II 1~21 8
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DECRETO - DB 9 DE NOVEMBRO DE 1821

Determini que as pensões sejam pagas sórnents pelo 'I'hexour o Publico ,

Havendo regulado o modo do pagamento das pensões pelo De
creto de 31 de Outubro proximo passado; e sendo muitas del las
pagas não só pelas folhas d is Secretarias de Estado, como por
diversas outras Repartições: Hei por bem que da data do referido
Decreto em diante por nenhum t Repartíção se pêlgue mais pensão
alguma, e só pelo 'I'hesouro Publico, para onde deverão S3r para
esse rín, remettidas co.n toda a brevid .de rel ições exactas de
todas ellrs, acompanhadas dos títulos porque foram concedidas,
Francisco Jo:-;6 Vieira, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios do Reino, o tenha assim entendido, e faça exvcu tar, ex pe
diudo as mais Estações <1,., neeessat-ias par tici paçõos para o seu
devido cumprimento, Paço em 2Q do Novembro de 18:2l.

Com a rubrica do Pr-íncipe Regente.

Francisco Jose Vieira.

DECRETO - DE 10 DE NOVI<j!vIBRO DE 1821

Mand a ;,bonal':1 qu.urtia ele 182:~'300 m(~nSalml)llte á Ad ministr-aç.Io do Corpo

da GUHda H,e:,! .la Policia.

Tendo-se já, por Decreto de 24 de Outubro próximo passado,
ordenado que o fornecimento de fOl'l'ilgens p:1l'a as duas Com
panhias de Cava.llaria do Corpo da Guard.i Real da. Policia fosse
feito por arrematação, como se mandou praticar a respeito do lo
Regimento de Cnval laria do Exercito, derogando-se o clis
posto nos Decretos rle 2:3 de Dezembro de 1810, e 12 de Outubro
de 1812, pelos quaes estava, aquelle fornecimento a cargo dos
Capitães; E convindo igualmente estabelecer um systcrna re
e-ular para que as referidas duas Companhias sejun supprldas
lias quantias neeessartis para a remonta, ferragens, curativos
dos cavallos e concertos de arreios, de que semelhantemente
8staV81n incumbidos o; mesnos Capitães: Hei por bem que,
pelo Thesouro Publico, se forneça d', im, em diante á Thesouraria
Geral das Tropas a qu-ntia ele l82SSÜü mensalmente, pira ser
applioada ás referidas despezas, devendo esta quantia entrar no
cofre ela Administração do Corpo da Guarda Real da Policia,
debaixo da mesma responsabilidade que está determinada para
aquella administração. O Conde da Louzã, D. Diogo de Menezes,
do Conselho de Sua Magestade, Ministro e Secretario de Estado
dos Negócios da Fazenda e Presidente do Thesouro Publico, o
tenha assim entendido e faça executar com os despachos neces
saríos. Paço da Boa Vista em 10 de Novembro de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Carlos Frederico de Caula;

d'\:PI:Ar~
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DECR E~TO - rH: :3 Dl<~ DEZEMBRO Dl<~ 1821

115

"\lan,h suppr i-nir () hg'u' de Otílcial de Línguas na Secretaria de Estado dos

Xegoci()s Estrangeiros e da Guerra.

Tornando-se presen temcn te dosneccssarlo o logar de afflcial
de Linguis na Secretario de Estudo dos Negocias Estrangeiros
e da Guerra, não só pela diminuição d03 negocies relativos a
tal emprego, como por haver na mesma Secretaria de Estado
Offlcíaes surflcíentemente hnbíütados e capazes do desempenho
delles, quando occorrum, e mui prlnc'pn lmeute porque desde
a creação do dito emprego em 20 de Junho de 1814, em que
nelle foi provido o pidre Luiz Antonio de Souza até ao pre
sente todcs os ref'er-ido., negocies têm sido feitos dentro da
mesma Secretaria de Estudo ; e por isso convindo nas actuaes
circurnstancias al liviar o Thesouro Publico de toda e qualquer
despeza menos neco ssaria, quando aliás o dito padre percebe o
ordenado de Professor da Língua Latina, em cuja cadeira requer
ser aposentado: Hei pai' bem dispensal-o do referido emprego
de Orflcial de Línguas, cessando o ordenado, que por elle per
cebia. Francisco José Vieira, do Conselho de SUl1 Magestade,
Ministro o Secretario (L~ í~st ido dos Negocias de Reino e Es
trangeiros o tenha aS:3i111 entendido e faça executar. Paço da
Boa Yi.;ta em 3 de Dezembro de 1821.

Com a rubrica do Príncipe Regente.

Francisco José Vieira.

DECRETO - Dl~ 2\) DE DEZEMBRO DE 1821

Auiplíu c altera o Decreto de :::3 de Maio deste anno de concessão de Ioterdas

á Santa Cas-i de ~Iisel'icol'llüt desta cidade e outros estabelecimentos.

Tendo por Decreto ele 23 de Maio do corrente anno, concedido
á Santa Casa de Misericórdia desta Cidade, a extracção annnal de
uma loteria do capital de 110:000$000. E attendendo á supplica
que á Minha Augusta presença novamente dirigiram o Provedor
e mais MesatIos da mesma Santa Casa: Hei por bem, am pliando
e alterando o mencionado Decreto elevar o capital da referida
loteria a 200:000$000, conforme o novo plano, que, com este
baixa, assignado por Francisco José Vieira, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios do Reino, para que do producto dos 12 %

que se devem deduzir deste capital, sejam applioados 4:000$000
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"20:000;0:;000
12:000S000
10:000$000
ti:OOO~OOO

4:000$000
8:0()0~000

li:OOO$OOO
7:200#;000
x:OOOSOOO .
G:üOO~OOO

10:000S000
15:000S000
85:650S000

I:075S000
I:075S000

20ü:000SOOO

'para as despezas do Seminario de S. Joaquim, o 1:200$000 para as
, do de S.Jose, na forma do citado Decreto, 8:000$000 para a criação
, de Expostos, 4:000$000 a beneficio do recolhimento das orphãs,
e o restante para ajuda e soccorro elo curativo dos enfermos
do Hospital da referida Santa Casa. O mesmo Ministro e Secretat-io
de Estado o tenha assim entendido e faça executar, expedindo
para o seu devido effeito os despachos necessarios. Paço 29 de
Dezembro de 1821.

Com a rubrica do Principe Regente.

Francisco ./OS(; Vieira.

'Plano de loteria da Santa Casa de i\lisericol'din
8nlpliada e alteradn pelo I)ecreto achna.

1 Premio de , .
1 Dito de .
1 Dito de .
1 Dito de .
1 Dito de .
·1 Ditos de 2:000S000 ...••....•..•
li Ditos de 1:OOO:;SOOO .

12, Ditos de 600$000 ..•....•••.....
~ü Ditos de 400$000 ....•.•........
:30 Ditos de 2005!;000 ..••...........

100 Ditos de 100$000•..............
:~OO Ditos de 50S000 .......•...•....

-! . 855 Ditos de 30S000 .
2 J i- br~nca. ~ .

~ A ultima branca .

3.334 Premies.
(:).66G Brancos.

10.000 Numeras no todo, divididos na forma seguinte:
5.000 Bilhetes inteiros a 20;:;000.

10.000 Ditos em meios a 10$000.
12 % sobre o capital acima 24:000~000.

Paço em 20 de Dezembro de 1821. - Francisco Jose Vieim.
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PROCLAMAÇAO - DE 23 DE ABRIL Dl<J 1821

::;,'1Jl'e os acoutecimontos (ia n o ite de 22 dos te mo., .

i<L-l~l~I AOS 11,\:;11',\'11'1''; DO lUO DE J.\.NEIRO.

Quando Eu, solicito da vossa segurnuça, traquillidade, e pro;:;
perulndv, est .belecia com circumsp-coão e madureza o Governo,
que devi-i reger-vos depois d:l minha retirada I'ara a nobre e
leal Cidade de Lisboa, para onde exigem circumstuncias ponde
rosas e politicas que Eu transrlr t a sede da Monarchia, e
encarrozava o ;Vlen muito Auuido o Prezado fl lho, o Principe
Real, da !<.egenci<\ deste Reino com amplos poderes o com
l nstrucções surflcicntes, c.ipazes LO produzir' e promover o vosso
bem o felicidade g'mal, e corresr.ondcntes aos tíus, porque o
elevei á categori;l polltica com quo se acha, e esperava que
a VO,)S~1 snu.lude PC!.I min lia aus -ucia se modervsse, deixando-vos
o Herdeiro e Successor da Mouarchi.r ; de cujos bons desejos e
virtudes conüava a. vossa pl'ospJl'idade; vejo com milita I;wgou'
e desprazer, que pessoas m»l intencionadas, n llucinuudo e sedu
zindo a lguu» de vó s, pl'lteIHbt'HllI que S8 proclamasse a Consti
tuição He spn nholu , I' il'l SOl' gnarrlalla de -de já, coitru ,1

s. l-mne proclarnacã.. do dia 2(1 ele Fevereiro do c-n-rento unno,
e juramento flue Eu e todos vós prest.unos de se observur u que
se está fazendo em Lisboa.

POl'tuguPZ{>s, ost.r se.liciosa llvHlllinnção, feita á face dos Elei
tores (tis Purochias, teve 1'01' fim ill u.lir-vos com a supposção da
Representação Nacion.rl ; estes perturbdores da ordem puhl.ca
e fautoros ela nurchia ah:l!;l[';' m os fund.unentos da Monurchia
postergurn m a fé '3 sant irlarlo do juramento, que todos demos:
quizer.i m perverter o corromper a tldelidnde da Tropa, o atton
taram contra a Minha Re:\l Autor-idade e Governo estabelecido,
que não pôde nem deve soffrer outras rnud.mç.is, senão as que
legalmente se est. belecercru na Constituiçâo flue se 1her em
Lisboa pelas Cortes. Felizmente não forun avante seus sediciosos
proiectos, porque o Corjo Mil it.cr uão quiz apoinl-os, nvm
defender-os compromcttondo :1 -ua honra e fidelidade: feliz
mente pela bem regularia discíplina e mo-leração d-Ile, se acau
tela.ram paixões e furores ele partidos, que podiam até r-reduzir
motins fut-iosos e de muito mais funestas consequoncias ; o
felizmente este pernicioso veneno não tem infícionado senão
uma pequena pa~te (!o~ meus vassa llos : aJasÍê1i-v\ls dos per
versos, flue com ílns 811118t1'o..,abusam da vossa credulidade. t~ vos

E-U'j
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enganam maliciosamente com a vontade geral da Nação, quando
ella é somente a dos amotínadorcs, que, no meio de concursos,
levantam vozes tumultuosas, que outros maquinalmente acom
panham sem intellígencia do que ellas designam: Acautelai-vos
desses perfídos , e quando vos perseguirem com suas persuasões,
evitai-os, desamparai-os, abandonai-os, fugi: ide procurar II
conselho na prudencia dos Cidadãos bem morigerados, a tran
quillidade na justa observancia das Leis, e no cuidado das Autho
ridades que vigiam, e a vossa própria segurança e de vossas
famílias no desvio de ajuntamentos clandestinos e perigosos.

Portuguezes! só é patriotismo aquella heroica paixão que
tende ao bem o gloria da Patria ; e quem offende as Leis o o
publico socozo, e se constitue arbitro do Poder Supremo, não é

amigo do Estado, antes concorre para a sua ruína. Illudíram-vos
com direitos, que não vos competem: Os Eleitores das Parochias
só os tinham para a eleição dos de Comarca, e o Povo nenhum
mais tinha depois de eleitos os compromissarios. Descançai
tranquillos na sabedoria e firmeza do Governo, na execução
das Leis, e na pratica dos vossos deveres; e esperai as uteís
reformas e melhoramentos das mãos dos que as podem dar:
esperai, que a Constituição, que se está fazendo sobre bases
solídas e legaes, venha estabelecer a liberdade que é compa
tivel com as Leis. e consolidar a vossa prosperidade e de todo o
Reino Unido. A liberdade que não é assim regulada, degenera
em licença, c produz a anarchia, o maior de todos os males
políticos. Confiai nos cuidados do Governo, na benevolencia e
prudencia do meu muito amado e prezado filho, o Príncipe Real ;
vívei segundo as regras que vos prescrevem as Leis, e sereis
felizes, como vos deseja o vosso Rei, que vos te:n rezido com
suavidade e amor verdadeiramente paternal. Palácio do Rio de
Janeiro em 23 de Abril de 1821.

REI com guarda.

}JROCLAMAÇÃO - DE 23 DE ABRIL DE 1821

Agradece á Tropa o seu bom comportamento na noite de 2.2 deste mez,

EL-Rl':I AO CORPO -'iILITAR. D}~STA CORTE.

o valor e a disciplina tem sido sempre a divisa das vossas ar
mas, e a honra e o brio os vossos brazões. Com estes impenetra
veis escudos haveis marchado sempre aos campos da gloria, e~
derrotado os inimigos da Patria, tendes vindo cobertos de louros
receber no seio deUa os mais generosos e energicos agradecimen
tos: Eu, e essa mesma Patria vol-os damos hoje pelo nobre e dís-



ereto comportamento, com que, escutando só a voz do dever, e
não a das paixões e partidos, suffocastes a discórdia ; os louros
que se ganham pelas víctorias alcançadas contra Exércitos pode
rosos, que pretendem opprimir o Estado, não são mais viçosos do
que os adquiridos por haver poupado o sangue dos seus concida
dãos, firmado a publica tranquülidadc, c sustentaria o decoro do
Throno, e o imperio das Leis. A vossa honrosa profissão tem os
saudáveis fins de salvar o Estado elas aggressões dos seus inimigos;
ü tanto o são os estranhos, como os que internamente o preten
dem lacei-ar com discordias, o rasgar-lhe o seio com facciosos par
tidos: vós sois cada vez mais beneméritos da Patria: Eu, e ella,
torno a dizer-vos, elogiamos c agradecemos a honra 0 fidelidade
com que vos portastes, recusando proteger motins e tumultos, e
guardando inviolavel e religiosatnente.o juramento que todos ha
viamos prestado. Espera do vosso brio e patriotismo a, continuação
de tão louvavcl conducta o Soberano que vos ama, e tem sempre
distinguido, a Pátria assustada de convulsões intestinas, que ge
ra dumnos, desastres, e maios íncalcula veis, e todos os vosso:'
concidadãos ancíosos da conservação da paz e socego publico. Sêdo
firmes e constantes na honrada resolução que tornastes; e a minha
particular confiança, e a estima, regosijo c agradecimento publico,
serão recompensa mui grata aos vosso:" corações, só cobiçosos da
verdadeira gloria. Palácio do Rio de Janeiro em ;'?:J, de Abril c1('
]821.

lt RI com guard'l.

PROCLAMAÇÃO - 1m 27 \ll<~ ABRiL .DE 1~21

u PRIMCIPE I:.EGEXTE AOS HABITANTES DO J:IL\ZIL POH. orc.\sLÂu
DF. .o\.SSUl\lIR A l~EGENCIA.

A obrigação de attender primeiro que tudo ao in teresse ger~l
da Nação forçou Meu Augusto Pai a deixar-vos, e a encarre
gar-me do cuidado sobre a publica felicidade do Brazil até que
de Portugal chegue a Constituição, e a consolide.

E julgando Eu mui conveniente nas presentes circumstancias,
que todos desde já conheçam quaes sejam os objectos de Admi
nistração em geral, a que especialmente attenderei; não perco
tempo em manifestar, que o respeito austero ás Leis, vígllancia
constante sobre seus explicadoros, guerra contra as ambages
com que ellas se des-icreditam e enfraquecem, serão os objectos
de minha primeira attenção ,

Altamente agradavel Me será auticipar todos os beneficios da
Constituição, que poderem ser conjugTweis com a obediencía das
nossas Leis.
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A educação publica, que atualmente exige o mais apurado
desvelo do Governo, será attendída com quanta erâcacia couber
em Meu poder.

E porque em semelhante estad.o se acham a agricultura e
eommercio do Brazi], não cessarei de procurar qnantas facili
dades puder ser a favor ele tão COPIOS,"S fontes da, riqueza da

'Nação.
Igual attenção prestarei no Interessantíssimo »rtieo das re

formas, sem as quaes é impossível promover liLer~lmentea
publica prosperidade.

Habitantes elo Brazi l. Todas estas intenções serão ba ldudas so
uns poucos mal mtencionados cons'Jguir'em sua funesta victoria,
persuadindo-vos de principies anti-socíaes destructivos de toda ri,
ordem, e diametr.ilmento coutrnrios ao systerna ele franqueza
que desde já Irillcipio a seguir.

PIUNCIPE REGI<~NTI~.

PROCL \.MAÇAo - 111': 5 DE OFITBI{O DE 1821

~obrp ;I;.; t.('.mlenccas d » l'OVrJ :í Indcpendenci., d,) BI':uiJ.

Que delirio é o vosso? Qnae') são os vossos intentos '1 Quereis
:;81' perj liras ao Rei, e á Cunstituição? Contaís com II minha
Pessoa, para fins que não sej un privenieutes, e nascidos do
juramento, que Eu, Trop 1, e Consf itueiouaes prestamos no me
mora vel dia ~G de Fevereiro? De certo que não quereis; estais
illudidos, estds enganados, e em uma p .Ia vra, estais per-lidos,
se intentareis UIJliL outra ordem de cousas, se não seguireis o
caminho da, honra e gloria, em que já tendes parte, e do '/I,al YOS
querem desviar cabeças esquentadas, que não têm um verdadeiro
amor de El-Rei Meu Pai o Senhor O. João VI, que tão sü-ia
como prudentemente nos rege, e regerú, em quanto Deus lhe
conservar tão necessar-ia como preciosa vida; que não têm Re
ligião, e que S3 cobrem com pel les de cordeiros, sendo entre a
sociedade lobos devoradores e esfaimados.

Eu nuuca serei perjuro. nem á Religião. nem ao Rei, nem á
Constituição. Sahei o que Eu vos declaro em nome da Tropa e rios
Filhos ligitimos da Constituição, que vivemos todos un-dos ; sabei
mais, que declaramos g'uerra desapiedada, e cruelissirn.i a todos
os per-turt.adores do socego publico, a todos os anti-constitu
cíonnes que e-tão cobertos com o manto da segur.mça individual,
e muito mais, a todos os anti-constitucíonae s desmascarados.
Contai com o que Eu vos digo, porque quem valo diz é fiel à
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Religião, ao Rei e it Constituição, e por todas estas tres divinaes
COUS,lS estou, sempre estive, e estarei prompto a morrer, ainda
que fosse só, quanto mais tendo Tropa, e verdadeiros Constitu
cionaes, que me sustém, por amor, que mutuamente repartimos,
e por sustentarem juramento tão cordial e voluntariamente dado.
Socego Fluminense.

E- 115-\
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TEIDIO DE VgREAÇÃO DO :-;gNAIH) DA CAMARA DESTA CIDADE
Dg 20 Dg FEVEREIRO Ug 1821

.\UG,l de jur.i-ncnt r p rcstud o pOl' El-Rei, Principes e lll'l:S Pessoas á Cuns t i

tuicã o que se está fa'<cndo em Po rtuznl pelas Cortes .

.\.nno do Nascimento de Nosso Senhir Jesus Christo, de 1821,
aos 26 do Fevereiro do dito armo, nesta Cidade do Rio de
Janeiro, em ea...;;\, do Thoatro, sala, onde app ireceu o Serenis
simo Senhor Príncipe Real do Reino Unido de Portugal , do Bra
zil e Alg.uves, D. Pedro de Alcant .r.«, onde se achava reu
nida a Carnara desta. mesma Cidade, e Corte do Rio de Janeiro
aotual mente , o Mesmo Serenissimo Senhor Principe Real, depois
de ter lido na varanda da mesma c.isa , perante o Povo, e Tro
pa, flue se achava presente, o Real :'lecreto de Sua Magestade
BL-H.El Nosso Senhor, de 2L1 de Fevereiro do presente anno, no
qnu l Sua Mugestade certifica ao seu Povo quo jurara imme
díatament« o~allcl"Íoll:lran Constituição, que se está fazendo no
Reino de Portugal . E pira que não entre em duvida. este jura
mento, e esta Snncção , Mandou o Mesmo Serenissimo Senhor Prin
cipe Real, para que em nome d'El le Jurasse já no dia de hoje, e
nesta presente hora, a Constituição til I qual se fizer em Portugal.
E para constar tlz este auto, que assignou o mesmo Senado, e
eu Antonio Martins Pinto de Brito, Escrivão do mesmo Senado
o escrevi e assigneí .

Antonio LOp2Sde Calheiros e Menezes.
Francisco de Souza de Oliveira.
Luiz José viar na Gurgel do Amaral e Rocha
Manoel Caetano Pinto.
Antonio Alves de Araujo.
Antonio Martins Pinto de Brito.
No mesmo dia, mez, e anuo, e mesma hora, Declarou o mesmo

Serenissimo Senhor Princlpe R{~al, em nome de EL-REI Nosso
Senhor, Seu Augusto Pai e Senhor, que Jurava, na fórma se
guinte:
JURO E:\I NOME DE EL-REI, MEU PAI E SENHOR, VENERAÇÃO E

RESPEITO Á NOSSA SANTA RELIGIÃO, OB"ERVAR, GUARDAR, E
MANTER .pERPETUAMENTE A CONSTITUIÇÃO, TAL QUAL SE FIZER
EM PORTUGAL, PELAS CORTES.

E logo, sendo apresentado pelo Bispo Capellão Mór o Livro
dos Santos Evangelhos, nelle poz a Sua Mão Direita, e assim o
Jurou, Prometteu e Assignou ,

Como Prccurador de EI-Rei Meu Pai e Meu ~enhor.

O PRINCIPE REAL D. PEDRO DE ALCANTARA.
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E logo o Principe Real, em Seu próprio Nome, Jurou IHt forma
seguinte:
,/URO g:vr }fEU ~OME, YENERA("cU, E RESPEITO.\. 2\'"OSSA SA~T,\ HE

LlGlÃO, OBEDIEXCIA AO RU, OBSERVAR, GCARDAR, E MAXTER
PERPETUA"mXTE A CONSTITCJ(.~Io, TAL QUAL SE FrZEU. El\I POR
'runAL PEL,\S CORTES.

l'IU?\Cll'E 1{,EAL D. PEInw lll~ ALC.\ "'T~\I{A.

IXFAXTE D. ~\1I(;'UEL.

E pela mesma Iórrna, prestat-am juramento ;18 1)(:880a8
seguintes: (seguem-se as nssignatnrns)

TER:\IO DE VER1~M;:\.O DO SK'L\DO nA CA:\IARA DESTA CIDAll\<;
DE ;) DE ,TlíNHO DE 1821

S'l1Jre o jru-auiento das Bases da C'JIl"Lit\li(:~io I'ol'tngueza, Cl'P:H;iLo ,h .luntu

Pr-ovrao riu para conhecei' d;1 l"'''I"lIlS:lhilidade ,los :\fini"tl'oS e appl'ova,:iLu (b.

ines.nn .Iunta ,

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 18:21, ,LOS
5 dias do mez de Junho do dito anno, nesta Cidade e Corte do Rio
de Janeiro, o Salu do Theatro de S. João Baptista, se reuniu o
Desembargador Juiz de Fóra. Presidente do Senado da Cnrnara,
José Clemente Pereira, e os Vereadores Luiz José Vianna Gnrgel
do Amaral, Manoel Caetano Pinto e Manoel José da Costa, c (I

Procurador do mesmo Senado Antonio Alves de Araujo, convo
cados de ordem de Sm1 Alteza Real o Senhor D. Pedro de Alcan
tara, Principe Regente deste Reino do Brazil, cornmunicnda ao
sobredito Desembargador Presidente, pelo Marechal de Campo
Ajudante General do Exercito, para os fins que se expressam nos
autos que abaixo seguem; do que para constar se mandou fazer
este auto que assígnaram commigo Escrivão do mesmo Senado,
Antonio Martins Pinto de Brito, que o escrivi e assignei.- José
Clemente Pereira. - Luiz José Vianna Gurgel do Amaral. 
Manoel Caetano Pinto. - Manoel José da Costa. - Antonio Al
ves de Araujo. - Antonio Martins Pinto de Brito.

E sendo no mesmo anno, mez , <lia e casa, se reuniram os Eleitores
desta Província, e dons Officiacs de cada um dos Regimentos da
primeira o segunda Linha da guarnição desta Cidade e Côrte, con
vocados de ordem de S. A. Real o Senhor D. Pedro de Alcan
tara, Príncipe 1{,egentedeste Reino do Brazil ; os primeiros como
Representan tes por parte do Povo desta Provincia, em attenção
a serem aquelles, em quem se acha. reconhecida a maior confiança
publica, demonstrada pelas nomeações, que nos mesmos recahiam;
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e os segundos por parte dos seus Corpos respectivos, e por elles
escolhidos e nomeados; todos para, o rim de deliberarem, de ac
corda com o Senado da Camara, <1S providencías do bem publico,
que o Povo e Tropa desta CH'1de lhe requerem: do que para
constar se mandou fazer este auto, em que todos assignarão com
o Presidente, e Senado, e commigo Escrivão do mesmo Senado,
Antonio Mar-tins Pinto de Brito, que o escrevi e assiguei,

(Seguem-se as assignaturas do Desembargador Presidente, Ve
readores do Senado di Camara e Offlciaes do kegímento da Guar
nição desta oórte.)

E logo no mesmo dia, mez, e anno, e lagar, e em acto suecos
sivo, pelo Senado da Camara desta Cidade, e pelos Eleitores desta
Provincia, o pelos Officiaes d03 respectivos Corpos, todos aqui
reunidos na fórma acima dita, foi representado a S. A. Real o
Senhor D. Pedro de Alcantara, Principe Regente deste Reino do
Brazil, que desejam, por lhes parecer interessante ao bem pu
blico, que o mesmo Senhor Jure. e Mande Jurar as Bises da
Constituição Portugueza, da mesma forma, que já foram juradas
no Reino de Portugal- Que desejam mais, que o mesmo Senhor
Haja por bem de crear uma Junta Provisoria, composta de nove
Deputados, escolhidos d'entre todas as classes, perante a qual os
Secretaries de Estado do Despacho de S. A. Real, verifiquem a
responsabilidade, que lhes impõem um dos artigos do Decreto, e
Instrucções de 22 de Abril próximo passado, e que se acha decre
tada pelo art. 31 das Bases da Constituição Portugueza: sendo
esta Junta respons wel ímmodiatamente ás Córtes de Lisbo.i, pela
sua condueta activa e passíva ; e que o projecto de Leis Pro
visorias que a necessidade do bem publico obrigar a fazer, seja
remettido para o seu exame á sobredita Junta antes de ser sane
eíonada a Lei por Sua Alteza Real. E pelos Orficiaes Militares
foi requerido, em particular, que se nomeasse uma Cornmissão
Militar para conhecer e entender, juntamente com o General das
Armas, em todos os negocios da competeucia deste. E sendo
presente ao mesmo Senhor a representação sobredita, Houve por
bem annuir a ella, e prestar o Juramento ás Bases da Consti
tuição Portugueza nesta mesma casa, e sala do 'I'heatro de S. João
Baptista, ás quatro horas da, tarde, em mãos do Exm. e Revrn.
Bispo Capellão MóI', pondo as mãos em um livro dos Santos
Evangelhox.pelo teor e forma seguinte, na varanda da sala do
sobredito T'heatro, presente o Senado da Carnara com o seu Es
tandarte na mão do Procurador do mesmo Senado, á face do
Povo e Tropa que se achava no Rocio, tendo este livro, no acto
do Juramento, o Presidente do mesmo Senado.

JURO EM MEU NOME GUARDAR AS BASES DA CONSTI1'UIÇÃO PORTU
GVEZA FEITAS AcrUAL~I~~TE E\! LISB)A PELAS CÓRTES.

Parte II 1821
PRINClPE REGENTE.

9
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E logo, acto successivo, se dignou o mesmo Senhor receber o
juramento ao Senado da Camara pelo teor seguinte: - Juramos
sobre 03 Santos Evangelhos guardar as Bases da Constituição
Portugueza que fizeram as Cortes de Lisboa. - José Clemente Pe
reira. - Luiz José Vianna Gurgel do Amaral e Rocha. - Manoel
Caetano Pinto. - Manoel José da Costa. - Antonio Alves de
Araujo. - Antonio Martins Pinto de Brito.

E logo, acto successivo, Sua Alteza Real o Senhor D. Pedro de
Alcantara, Príncipe Regente deste Reino do Brazil, Houve por
bem fazer expedir o Decreto que abaixo se transcreve, cujo con
texto foi dictado immediatamente pelo mesmo Senhor, tal qual
no dito Decreto se contém, e foi publicado na Sua Real Presença
pelo Conde da Louzã, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cias da, Fazenda, e o seu teor é o seguinte:

(Este Decreto da creação da Junta Provisoria para verificar a
responsabilidade dos Ministros, acha-se á pag. 95 desta collecção.)

E logo, acto successivo, de Ordem de Sua Alteza Real o Senhor
D. Pedro de Alcantara, Príncipe Regente deste Reino do Brazil,
os Eleitores da Comarca e 0.3 Offlciaes dos Corpos respectivos
acima ditos e assígnados, presidindo o Senado da Camara desta Ci
dade, procederão á eleição dos nove Deputados que devem compor
a Junta Pro visaria, na fórma do Decreto transcripto acima: e,
feita a Eleição, foi esta remettida á Real Presença, do mesmo Se
nhor, para receber a sua necessaría e indispensavel Sancção , E
de tudo, para constar, se mandaram lavrar estes autos, em que
assignaram o Desembargador Presidente, Vereadores e Procu
rador do Senado da Camara desta Cidade commigo Escrivão do
mesmo Senado, Antonio Martins Pinto de Brito, que o escrevi e
assignei:

( Seg-uem-se as assignaturas do Desembargador Presidente e
Vereadores do Senado.)

E logo, acto successivo, prestaram o seu Juramento as autori
dades presentes perante o Senado da Camara desta Cidade, pelo
teor seguinte: - Juramos sobre os Santos Evangelhos, guardar
as Bases da Constituição Portugueza, feitas pelas Cortes de Lis
boa - Conde da Louzã, D. Diogo, Pedro AIvares Diniz, Manoel
Antonio Farinha, Carlos Frederico de Caula, D. José, Bispo Ca
pellão MóI'. (Seguem-se as assignaturas das mais autoridades
presentes. )

Do que para, constar se mandou fazer o presente Auto, em que
assignaram o Desembargador Presidente, Vereadores e Procura
dor deste Senado commigo Escrivão do mesmo Senado Antonio
Martins Pinto de Brito, que o escrevi e assignei:

( Seguem-se as assignaturas do Desembargador Presidente e Ve
readores do Senado da Camara.)
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E no mesmo dia mez e anuo Houve por bem S. A. Real o Se
nhor D. Pedro de Alcantara Príncipe Regente deste Reino do
Brazil, approvar os nove Deputados que devem compor a Junta
Provlsoriu, que foram propostos ao mesmo Senhor, pelo Povo e
Tropa desta Cidade, na fórma declarada nos Autos retro, expe
dindo para este atreito o Decreto do teor seguinte:

(Este Decreto da approvação dos Deputados da Junta Provi
soria acha-se á pag. 96 desta collecção.)

Do que para constar se mandou fazer este Auto, em que assi
gnaram o Desembargador Juiz Presidente, Vereadores e Procu
rador do Senado da Camara commigo Antonio Martins Pinto de
Brito, Escrivão do mesmo Senado, que o escrevi e assignei:

(Seguem-se as assignaturas do Desembargador Presidente e
Vereadores elo Senado Camara.)
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