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'tl•. à PRINCIPE· REGENTE- 'Faço :saber . aos que
este Alvará ·com força_ de LeL virem :, Q.ue Havtndq çpor be·rn dos H~bitantes das Capitanias ~ do Ma..
·l'annao, e do Para Mandado·,Crear , huma· Relação
: na Cídade de S.' Luiz dq Maranhão ·- pelas Minhas
ReRe·S 'Resoluç<Des de vinte e tres· çle ·:Agos.to ·do ~ne
no p:roxtimo ,passado, e de cinco do coáe.n~e: mez,
âe Maio, tomadas em . Consul·tas da Meza cdó· De..
, *~~~r ~embargo · do Paço do Estado do Bra·s-i l; .. corii _o pa- I'eG:.er ;das qwes. Ftú Sexvido Gonformar~Me, Annuirído á representa~
~ão ; que '.:a es·te ; re~p&it0 Me . fizerão os Moradores da dita- Cidade,
e ao Officio e Requerimentq que Me fez tambem e Procurador da
'lViihha -Real ·Cqroa_ ·por- fórça dos urgentes e notorios ·motivos que
recrescerão ~ O que· · tudo Me foi presente nas di,tas Gónsultas, ! e
·fez, excitar os desej_as · .que Tenho- de que todos . ·os lVleus VassaHos
sejão "soccorridos com .a .ma<is ·prompta, imparcial, _ e recta adminiStra~ão da Just·iç·a :; HeL~ agora por b'em dar· á s9bredita Relação ~ite
Regi·men~~ , . o~de_pado- em ,c_onfórriüdade da r~feri:da ultim~ _Cone
sulta e sua Resolução , para que se regule por elle. á mesma Rela.
~~o; Jazendo·se por co·ritR cla Minha:Real ·Fazendà todas as despezas,
qúé forem necessarias ·para a.sua cr;eação"; e es.tabdeçimento :..n'} fó_r"!.
ana abaixo declàradae
· · · · -.' . · • , · . .
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~TErá.'e.st~R~iaç~~ d~- 6ida~e ;d~· S.~ t~iz .do M~.rani1ã;·. a

mes·ma -G~~·duaÇ~o ·; qúe ti~ha a antiga Relação.' do ·Rio de Janeiro .,
e a .da Bahià ·a!'ltes ·do Alvará de dei de IVTaio de mil oitócentos e
. oito , ·que à declarou iJ.:nmediata á Casa· da _ªuppficação .do Brasil
c~reada p-eJo Íll~smo Alva~á: sendo por essa razão . promovido~ os
Desembargadores d~Ha , ou ·para a RelaÇ:ão do Porto; ou para·: a
RelaÇão da_·Bahia.
·
.
.
- , · .
' · U. Dài~á · aggravo ordhmri·o para. a. Casa. ·da Supplicação de
Lisboa, nos casos·.em que ·couber, na fórma determinada no Alvar.&
· de seis de Maio de . mi_l_oitocentos e nove ,. que · revogou o sobreditQ Alvará na·part~,. e:in .que ordenava que os recursos de·appe!Jação ~
· e aggrav.o . dós moradóres das sobreditas Capita-nias se interprrle·ssem
p;:n:a· a m en_cion~da ·Casa ·. da Supplicação do ·Brasil.; gnar~crndo.se
nesta Relação do Maranhão o Alvará de cinco de Dezembro de · mil
QitocentOS .e hum, :·qu;e·. ~:.npl iq!-1· O tem·po pot.que 'Se . devia suspender
a execução ·das Sentenças dâs Relações da Bahia, e -~io de ~ Jane tro ~
· ~~ qu~. se tivesse aggraV:ado.ordii:lariamente p~ra a Casa_ da Supplica~ão.

.

I

~

A .súa alçáda· será
de .seis contos clê reis

de_ quatro co.ntos , de reis~nQs" beJJs . · e.
t·alz, e
nos bens m6veis , sem se;. corrípr,d'leqde.
rem nestas. quan:tias os fructos, .ou rendimentos , e as . c:ustas : _To·
mando . em consideraç~o para estas taxas não s6 as razões ponderadas
na . sobredita Representação dos I'vloradores da ~dita Cid,a de' C!P qüe
pedião ainda ..maior alçada; . mas ,tambem a. aiversi'clade :. cós tçmpos,
das . drcunstancia~, e .da menor ·repre~entação actual da 'Moeda a
·resoeit:o
dos- ::m.nos de. mil seiscentos · e n0ve .., e de mil
seiscentos
l
.
cincoerita e dous , em que .foi taxada a alçada cla Relação cla Bahia
nos· seus respectivos . Regimentos, adopútd~.t depo·is .no an.no.-Lde mil
,setecentos ~Zinçoenta .e hum _pai'a a sobredita Relação ·do Rio de
~aneiro. .
.·
,· ,
, 1{
.
. , . IV~ O Distl'icto desta Rela ção do Maranhão será tod0' aqt1elle,
que se - compreh~nde nos territori"os ce;las mencionadas C"pitanias do ·
.IVlaranhão , e do Pará, e das outras .que dellas farão . desmembradas ~
ficaúdo., <;xtfnctas na dita. Cidade . d~ S. Luiz do M<tranhão . as Juntas
de Justi,ça nella estabelecidas para os casos crimes , e para ·os recur.t
sos dos Prelados.. e, Juizes EcdesiasFicos , logo que tiver exerc1~10 a
mesma Relacão. . .
.
.. - . Ye .N~ mencionado . Di~tr.icto se comprehenderáo não s6 as
Comarcas do 1\ITaranbão, Piauhi, Pará, e .Rio Negro; mas tambem
a ._do Seara" Gi..andê ~ - bem como todas as outras C0marcas' e Judie-a"\
turas, que nas referidas Capitanias e Comarcas de n.ovo se cr-earem; ficando · por consequen'tia sepa~adas · do Districto da Relação
da Bahia as ditas Comarcas do Piauhi ·, e Seará Grande , que atégo~
ra lhe pertencÍã:ó"·: Assim êomo ficão tambem separadas d3 Casa da
Supplicação de Lisboa aquelias outras Comarcas do Maranhão, Par,á , ·e .: Rio Negro , quanto ao 1:ecúrso irnmediato , qme dos seus respectivo~ Ü.L~vidores e mais Julgadores para ella se interpunhão; pois
que lhe !icã~) agora pertencendo sóm~nte os recursos , que da menáo.náda .Relação. no:v_am~nte ._creada se interpuzerem, por is.so que
i=ech.rsos . .dos ditos Ouvidores e UlalS Julgador~s se hão cle inter~ '
pô-r ._ p~ra a mesma Relaç~o :__ Guardap.do-se porém a disposição dó
Alvará de vinte -de Outubro de mil oitocentos e nove, gde deixa
ao,· arb.itrio . das P~rtes a inter.pos)ção destes recursos dos Juizes da
~~.in_~e in1 instancia ou para . os Ouyidor~s .-.das Comarcas , ou . .para . as .,.
Rdàções do Districto.
_
·
. ·
-:.= VI. .. Será fin.aJmente o Districto, corno da Corte ; dos Minisj
t~os.· desta Relaç·~o o espaço de1quinze legoas em drcumfen::ncia ,da
Cidade dÇl . $o I,.t.úz do Maranhão, ou do lugar em que a Relaçãcr
estiver.
.
.. V}I. O -corpo desta Refação se compor~ do Governador~ do
C~ <J!lcelJ.t:,r, e de m~is nove Desemb-argadores : E não se considera• .
~ hab1l1_t~9os para reque. rer , e merecer .est.es \ggares - Bacharei~ al ..·
~IJ..

os

rao

3
gtuls , : que_ não_ t_en.hão a Graduação ·de.Correjção -_or:~inari_a_ , ôt:t tres .
Lug~re_s-- s.e:rvidos; _- -:
.
•
. . ., .,
; ~ :VJJI.. :- G G qver-qador, e os ditos _Ministr_os _terão .os . _mesmos·
Ord~n~dos .e Propi~<ts , _que tem actualmente o Govt>rnadÓr - ~ ·e MiG'

1-1istros d.a :Relação .dª :Ba.Pi9 .; a s~1be r; o. Gov~rnaclar novecentos mil .
reis de Propinas pagas pelo Cofre das Despe~as da Relação ··a lém do_:,
Orclet1ado -que l-eva como Gove rnador da Capitania;· o·.Chanéellers~tecentos mil -reis df:! Drdénado, e seicentos mil reis de Propina~~
pagas pelo mes1~1 9· Çofre; e cada hum dos De~embargadores seis:
çent.o.s•, mil 17eis .de Ordenado, e trezentos mil reis de Propinas pa~ .
g'ls p.eJo dito Cofre -:. Sendo este pagamento das referidas Propiné:ts :
cmn ·r.eg:resso par;1 a Real Fazenda , no caso de não haver dinheiro ·
para serem pagas pelo mencionado Cofre. _
. IX: O Governador desta Relação será_ .o mesmo-, que actual..
rne.nte he, e for para o futuro Gov~rnador· da Capitania· do Mara·. '
nhão. _Os Officios da Casa se distribuiráõ entre os sobreditos Desembargadores ; s·endo sete ·Desembargadores dos Aggravos , e Apei:
]ações.- fiveis e Criminaes; hum · Ouvidor Geral do Crime; · hum
Ouv·i-dor Ge-ral do Cível; -hr m -Juiz dos Feitos da Coroa, Fazenda.,
e ..Fis,eo .; d1um Procurador da Coroa ·e Fazenda:; hum Juiz da -Chan.. ·
cellarin.; ,., e hum Promotor ·da . Justi~a. Poré,m -o Desem,b argador'- dos
A gg~avos , c Appellações mais antigo servirá juntamente de Juiz _dos..
Feitos , da .Coroa, .Fazenda ,, . e: Fisco; o segundo de Procurador da
Ci>~Oa e· Fa-z.t=:nda; o terceiro de Promotor da Justiça; e finalrnentê
o -,Çhánceller. de, Juiz :da . Chancellaria ; .setv1ndo o.Ouvidor Geral da~
C ivel de Juiz das Justificações Ultramarinas.
·
· . ·-_ -·
_., · X. Tedos o.s sobreditos Desembargadores andaráõ vestidos na
mesma -fôrma, . em que andão. 0s .da Casa da Supplicação, e niío.po;;
deráo ent rar na . Relação com i armas algumas~ Servirá ,cada hurp delle~, _ sem distinção . alguma na mesma Relação por espaço- de -seis annos , se Eu não l\1andar .o ·contrario , e por todo o· mais . tempo que
co:t::,rer até lhe chegar successor effectivo, que occupe - o seu ·-respectivo lugar. Todos os ditos ·De_sem bargadores , -exceptuando somente
o ·.CuanceJier:,. se rviráõ nao $6 · de ·Adjuntos huns dos· outros, mas
tambe_m: .. nos seus impedimentos ·, reciprocamente conform~ a· occur.;
re_n cia dos : caqo_s·, ·para que o Despacho co·n rinue sem -interrupção
taot<J a __- re~pei_to do~ Civel, como do Crime: E para · este e.ffeito o
Governador, ou quem seu cargo servi r, logo .que vagar a· proprie"
dade de qualquer dos sobreditos Officios , ·ou estiver impedido o
Jvti nistro que o servir , encarregará a serventia a outro Desembar-:
gador qu~ bem lhe parecer.
·
XI. Deverá porém o Chanceller votar 7 e tencionar nos Feitos
Cri me s , e Civeis gue não estiver~m vencidos , ainda que esteja ser·
vindo de Governador da Relação , quando não houve1~em na Terra

4·

.tfi'ais b esen\ bat:gadores ~ qu; vote~ para o' seú . venciménto ~,- ~ ou· de~
sempate , 11a fói·ma =ela Provisão de vinte e se~e de Janeiro·_ de rni.l sete"".
i ehh)s dncoenta - e qnatre·- expedida por . immediata -Resolu~ão ao
Chan'ceHe'r da antiga Rda~ão do ·Rio de Jane·i ro, que he} conforme
ao que se ctinha'" ordenaclo, e actualmente se·'observa mi Relação da
B~hill~ · ·
·~- · · · - · · ·
·_
. XII.· O ·De'Spachó : da ·Relação se fará na casa ·.que :servia de
Hospital na dita -Ciaade de S. Luiz do Niaranhão ~ e ' he perten~êfi,
te ao Real Fisco, vis-to ter-se ordenado a ·mudança ·do n:ferido H os..
pita I para ' outra ca'Sa tamhe m do Rea-l Fisco denominada · a Mad~e
<fe Deqs , ~ pel'a súa· melhor shu a ~ã o para esre mister : E á cu·sra ~da.
·Minha··Real Faze_nda -se farão as ·accommodaçõ·es· e arranj-amentos -Ife~
cessarias na sobredita casa.
"
XIII. .Será ex•ami~ádo o estado tia Cad~a da referida Cidade,
. âverig-uando.~e , se he forte e -scgur~ com as precisas accommodações ,
I

para que os presos :estejão a bom· recat9 -;, ~ sendo ·de out!fa wrte ,
se fará" O}ltra C.adêa -coffi. . a :extensão e accommoda,ção, que convernB.
1
~ ·• .1UV~ · Na · Casa do~ Desp·acho have rão· as mesmas Mezas; á
.··ines ma ~rdêm· de ..A.ss'entos , - e a mesm~ fôrma de Ornatos ; que lia
:ha C as~ · da -Relàção: da :Bahia 5 tómandó ·o ·Governador, e Minist tqs
· os -!Júga~es;, qae lhes-·çómpetir€m, segundo . a formalidade observada
·tlaquella ·~elação. · · · .
· ·-~ · · ·..""'
1
Para. ' O expediente · do :Despacho haverá na Rela~ãa as
". · XV.
Ordenações -•dó Reino, tom•-os• ·s'eús ·Repertorios., a Colie~ão das Leis
Extravagantes,~ :. a· dos· Assê-qtos ·dà .Casa da Supplic~ção; e .o Corpo
de Direito Romano." ·
·
, , ·
· ··
' : ' x\n: í Antes ~e entrarem no -Despac'ho .se dirá todos os dias
Missa pQr hum' Càpel-lãe ; -que: o -Gove rnadbr para isso esiolher ; o
q-uaJ terá ·de Ordenado, cento .e cintoenta mil reis, ' e dez mjl reis
de ·Propinas . pagas ·de igual modo pelo sobredito Cofre das Pespezas
da· Rélàção :· e acabada · a Miss.a con1eçaraõ 3. despachár , no que se
demoraraõ ao menos ·quãtro horas marcadas · pôr hum Relogio ~ "' que
·. estará na Mesa , ehl · ou e o Governador estiver.
··
r_· · : XVÍJ.
Na fôrm~ , dos Despachos, e ;dos Processos ·gu'lrg:iráõ
inteiramente as Ordenações e mais teis do Reino , <'lccomodànqo.se.
p9rém sempre aos· estiló's :praticados ~ na Casa · ~a SupplicaÇã~ ;
4't!fnto se poderern applicar ào -tt·so do P'\ÍZ, se por ·este Regiménto
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se
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nã~

dispozer o·contrario~
•

.

I

)

..

'

·

.,

.

.:.

~

TITULO

o.

It

Do Governador da · Relação.

Governador irá a Relação todas . as vezes qtle lhe
parecer , e ao entrar , ·e sahir della se usará com e !I e o mesmo ·ce.li€m0nial praticado com o Governador da Relação da . Bahia.
II. O prip1eiro que occup:u· este Cargo , o servirá debaixo do
mesmo juramento, que houver tomado para o Governo. ·da Capitania ; e a cada hum dos que se lhe segt,lirem . sera dado ú juramt-nto nél mesma forma ' que se observa co m b Governador ela Relação
ea·· Bahia.
: III. Não votará, nem assignará as "Sentenças;, porque ·só deve
assignar os Papeis , que abaixo se declarão ; excef.>tuando porém os
Casos Crimes, que estiverem empatados · depois de ·terem votado
pelles t<:>clos os Ministros, que estiverem na Terra~ e o Çhanceller,
na fórma acima declarada; e assim támbem os outr:os··casos , de que
trata a Qrdenação d0 Livro pril:neiro1Titulo primeiro paxagr.stfQ nono , p0rque nestes .casos , se o's votos forem igúaes , o Go·v er:m ~doiJ'
da_d a sua voz , e a parte a que se ·acostar ·prevalecerá :, e segundo
e lia se ~orá a Sentença.
·. · ·
. · · IV. Praticará em · tudo o mais o Regimento dé que ttsa o Rege dor da Casa da Supplicação , no que se puder applicar ,. e especialmente o que foi dado ao Governador da antiga Relação cio Rio
de Janeiro, em tr'éze de Outubro · de mil setecentos ·c:incbenta e
hum , á excepção dos Provimentos elo~ Oili.cios de Fazenda ; o~ qmies es·
tão commettidos hoje ao Conselho da Fazenda, e ás Junti'\S da -Fazenda
nas respectivas Capitanias por Ordens Regias posterio res: guardan.
do tambem o Alvara de tres de Marco de mil S(;tecentos e setenta no que for applicavel , e as Orde~s que se houverem expedido
para regulaç·ão das Rela ções ela Bahia, e Rio ·de Janeiro no que não
for providencindo neste ·Regimento .
. V. As c6ridemllações de dinheiros , que · se fizerem em Relação, se applicaráõ i_nalteravelmente para RS despezas della , sem que
por Sentenças, ·on outras Ordens , se possão applicaP para outra
parte. Das mesmas conclemnações haverá hum Th-::soureiro, e hurn
Escrivão ·de · sua . receita e· despeza; a gual se fará ·por ordem do
Go,Jernador: sendo o dito Thesóurtiiro o Gmrda-Mór da Relação,
.e Escrivão o mais antigo do officio das At]pellações t Aggravos.
VI. Hav€ra outrosim hum Desembargador designado · pelo
mesmo Governador pa:a servir de Juiz das despezas da Rela\ão ;·- o
qual er1tendera sobre a ari·ecadacão·clas mesmas éondemnações, tend.o para isso hum. Livro por ell~ numerado e •rubricado: E ·n-ão haI

I.

verá ordenado algum certo, m.~s somente dous por cento da importancia de todas as que fizer árre.cadar; guardando-se h isto, ~ em tudo o mais sobre este ?bjecto, . o que se acha disposto no Regimento
de quatro de Fevereiro de mil setecentos cincoenta e cinco.
. ·VII. Terá especial cuidado em que o Chance !ler, êomo Juiz
Chance llaria , ~devasse todos os amws ·dos Officiaé s de Justiça , na
fórma que se dirá. no Titulo seguinte do mesmo Chancelier; e as-: ·
sim tambem em que todos -os· .J.Vlin.i stros façã-o por si sós as audien-.
cias a ··que s'ão obrigados , sem que as poss::io commetter a outros : :
e quando algum for impedido , o . fara sabtr ao Governador , ou a
quem seu cargo servir , para que a cornmetta precisamente a outro
Desembargador , sem qüe a possa commetter em caso algum a Mi- .
nistro da Cidade , ou Advogado, ainda que seja ela Relação : E a
todas as ·àudtencias assistirá hum Meirinho com seus homens · para
ac"udir ao que for· necessario.
VIII. O Governador f-ará todos os mezes audiencias geraes
aos P-resos , na forma que se tem ordenado ao Rege dor da Casa . díi
Supplicação.; ··com declara ção porém que para o despacho das dítas
aúdiencias assistiráõ somente ttes Ministros, vencendo-se os despa- .
thos pelo par-e cer da maior parte. Entr·e elles serão certos o Ouvi~
dor Geral do Crime, e o Promotor da Justiça ; sendo o oútro Ministro nomeado por turno ·· pelo Governador. E nestas visitas se
óbservaraõ as Leis Exrrávagantes , ·que ha nesta ma teria , especialmente a de trinta e hum de IV1arço de mil stttcentos quarenta
1
e ·dous.
,
IX. E para que nãu se· retard~m na c3'dta - os Presos; a que
se· não· pôd~ déferir nas vi'sitas geraes; Sou Servido Mandar qu~ ~
se· as Partes, a cujos requerimentos fo1'em presos alguris réos , den-·
tro de trinta dias não começarem contra elles a sua accusaçâo, que
Hei por bem possão fazer por seus procuradores morando em màior
distancia que a de cinco ltgoas do lugar da accusaçã·o , se tome
logo o Feito por parte da Justiça: e caso que por bem ela mesma
JustiÇa, sem requerimento de Parte , se haja formado a culpa; e
dentro · do ·d ito termo não app 2m~ça Parte , que queira :1ccusar, se
procederá pela da Justiça; porque tànto em hum, como em outro
caso , podem e · devem os· Juizes condemnar aos Ré os na satisfação ,
que se dever ás ·Partes offendidas.
X. Contra todos Ós delinquentes , qtíe dentro de trinta dias
depois ·de cerrada a Devassa, e O'Processo ela sua culpa , não forem
presos; se procederá indefectivelmente na forma da Ordenaçfto do
Livro. quinto Titulo cento e vinte seis, que ·Mando · se cumpra inteiramente. ·
·
XI. A: primeira vez que . os autos crimes forem á Relação , poderá
Governador,
quem s~u catgo servir ; com os Juizes dos-

da·

o

ou

só

7

mesmõs autos; não
supp:i·ir a bem da.Justi"ça os 'defeit0s ·; e num..
dades gne tiverem, na fórma da Ordenaç.8o do Livro primeiro Titulo qüinto pàtagrafo doze; rn3s tambem fazer que se proceda
summariame11te nos casos contemplados na outra Ordenação do Li,vro primeiro Titulo >primeiro pan"grafo desaseis'{ attenra a gra.v idade ·do caso, e a urgenda da prova: E esta rnesma forma de.
proceder se observa ra quando os réos ~ que não forem menores de
vinte e cinco annos, quiz12 rem assignar termo de estar pelos autos para
que• se lhes julguem summariamente ; o que porém se não admitiirá
quando os de!ictos forem de qualidadr;: tal~ que por elles se incorra
em pena de morte natural , o'u de infa~ia, e ~inda no~ que incorrem em pena êo!'pOíal.
·
·
xn. Não sendo o Governador presente em Relação~ ou sen:do ausente cla Cidade de S. Luiz do Maranhão, servirá em seu lu;.
ga\· o Chanceller; ou quem por este servir; ·e na falta de ambos na
Relação, servirá o Desemb ~r~aclor dos Aggravos mais anti~o della,
sendo proprietétrio; e não ha\'endo proprietatio, o Desemburgador
mais antigo d:1. Relação,
.
XIIJ. Tera o Governador muito cuidado em que os Ministros,
e Offici aes da mesma Rehção, e stus criados, não fa~ão damno;
nem oppressão alguma aos moradore-s da dita Cidade de S. Luiz do
Mat~auhão, on de . óutJ~ os lugares aonde forem mandados, tomando.
lhes os mantimentos éontra suas vontades ., ou por menores preços
.do que valem· pelo. estado da terra ; e mandará proce'de'r contra os
culpados como for justiça.
XIV. O Governador não impedirá, nem suspenderá a execu·
~ão das Sentenças. que forem dadas a~sim na dita Relação, e na Casa
tla Suppli cação, como · em qü:tesguer outros Juizos; antes para a exe·
cu \ ão dellas clara toda a ajuda e favor . que lhe for· pedido, principalmente contra os poderosos.
XV. Favorecen\ os Genrios elo Districto ela Rela~ão _que esti.;
v.erem eli1 paz, não consentindo pm~ modo algum que sejão maltratados, ou. obrigados a servi ços e tr abalhos alguns por preços , e
tempos ~lrbitrarios, qne não s'ejão estipulados por mutuas conven1
ç;ões ; ela mesma mantira que se observa com todos os .outi:os Meus
Vassallos. E mandar~1 proceder com ri gor contra quem 'os rnalt.ra~
tar, ou molestar, dando ordens e providencias .para que se possão
sustentar e viver junto das Povoações dos Portuguezes , ajudandose delbs, de maneira que os que habitão no Sertão folguem de vir
para as ditas Povoações, e entendão que Tenho lembran ça dellts;
guardando-se · 'pàra este effeito inteiram ente a Lei, que sobre esta ·
materia ordenou o Senhor Rei D. SEBASTIAM no anno de mil
quinhentos e setenta , e todas as mais Leis , Provisões , e O rdens ex:- .
pedidas sobre a mesnu materia , . e muito esp~cial~ne,nte . as qu.e fo.
3
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tão promHlgadas, e expedidas ·Felo Senho1t Rei D. JOZE, lVIeu Se.

nhor e AvÇ> .
. XVI. Terá o Governador especial -cuidado sobre as lenb::ts e
madeiras ·, :ordenando se não cortem , nem queimem para fazer roç_a s, ou outra·s cousas em partes que se possão escusar, fazendo
guardar in teiran'iente as ordens, que se tem passàGlo sobre esta ma teria.

T I T U L O

III.

Do Chanceller da R elaÇão.
I. POsto que o Chanceller, que for nomeado para crear es,t a .Relação ·;; deva servir dE:bai xo do juramento que ha de prestar ante
.o Meu C hanceller~l\16r do Estado .do E rasil ; com tudo aos mais, que
para o futuro forem nomeados, . sedt dado, antes que sirvão, o juramento e.ri1 Relação pelo Governador, ou qnem seu Cargo servir.
,
II. Ter~ o primeiro _lugar no banco da Meza Grande da parte clil·eita, e quando acontecei· que entre na Casa da Rela~ão, ou
saia della , estando-se já em Relação, não só se levantaráõ todos os
Ministros sem sahirem dos sens luga res, -ma-s tambem se Ievamará
il{ualménte o Govei·nador , rc cebe.~do~lbe deste modo as cortezias ~
e}ue o Chanceller. lhe deve fazer na entrada, e sahid::t da Porta, e ao
{t®mar ,- ~ d.e,ixar o lugar. ·
IH. , O s_obredito Chance~er tanto pelo que pertence a este
Cargo , como pelo que pertence ao de Chanceller.Mór , que elle ha
.cle exerci&'at 'em alguns casos ·, vera não só todas as Cartas, e Sentenças que forem dadas pelos Desembargadores da Rela<;ão, passando-as pela Chancellaria ' ·ou glossando-as, na mesma fórma que o
faz o Chancelle"r da 'Casa da Supplicação por seu Regjmento; mas
tambem todas ãs Cartas e Provisões assim de GraçJ, como da Justi ça, e Fazenda, ass.ignadas pelo Governador conforme o seu Regi ..
mento; guardando nesta parte .o do CbanccllereMór: E de huns e
ou t ros Pap7is levará as mesmas assignaturas concedidas , ou qu e se
concederem em qualquer tempo , aos sobreditos de us Cbancelleres.
lV. E porque as Sentenças qu e o Chanceller assignar, como
Ju iz da Chancellada, não se podem passar por el1e , se passaráõ pelo Desembargador dos Agravos mais antigo , sendo proprietario\ ou
pelo Desembargador mais antigo ela Relaç'iio, não havendo proprie~
ta rio; o qual no .passar, e glossar as dit3s Senten ças guardará a mesma ordem acima dada ao Chanceller.
)
V. O Chanceller não .consentira qne_ os Escrivães em quaesquer Carras, ou Provis.ões . ponhão a Clausula de que não passem
pela Chan..cellada; e contra os que tal clausu-l a pnztrem proçederá
na f6rma .da Ordenação~

:- , NI.. · _~ A ·eli e pertence ··~por l1.em deste Cúgo conhecer _das: Sns ~
peiçõe~· ~ .que . se. p.u1.etem. 110 Go\rernador , ~ Ministros ; e ; QfficiAes cl~
Rela~ão .;. e . assim .tambe_m lhe. pertenct:, . como Juiz. da CbanceHaúa.,1
con:h ~c~r .de !OO~S, ·as_Su~peiçõe s ·, que sc .. puzé re~_, a tod~s os. outros,
Ministros, e Officiaes da Cidade ~.de S. Luiz. dó . Mara11hã.o ~~denu.n~
de'lla ~ sóme·nt~ :· E para os despachos das SuspeiçÕes , que .pse~ puze~·
rem , ao j.Governador; o. (}.uaJ dtve n~o ,estar presente ,, .nomearâ_. o·
Chancdl-er os_. dons Adju11.to~ .que lhe parece' r ; sendo-lhe ·porém .no-:
meados '-pelo_; G:ov_~rn~do.r .o.s ,Adjpnt0s. para os desP.achos w dr~ todas· a-s·
outras Suspeições.
. ... _.. :.
l Vdft _. E :.q1;1aodo -as _St:Jspe~ições .fo.rem ·:p_ostas . f:! o _m~smo . Cháncel a
ler, ~como Ju.iz ·diis ..quEl -_se hOJ-lverem ~ posto contra as pess·oas .arimat
ditas, ~ se, tomará log-o .Assento_,entre os:.doJJs, Adjuntos . e .hum. De~,
sembargad()r . mcÜS :, qpe o Gover_nador, nomear .1 :para que .se ,proce.-:
da .. na fórma , da Ordenação do_Livt:o pr_imeiro: Titulo .segundo pa~:
ragrafô..: o_itav:o ., Titulo., quarto par.?gtafo . quint~,-. . Titulo decimo q.uaN
to par_agrÇlfo. terceiro. ,
.
,
,
. ·. :1
.VIII. _P,or·ém quçuildo o ChanqÇ!ller .hoqver ,de·-.julgar ~ outros -E.ei"'.
tos, a~sim ,o0m.ó .o ~ba ~~d:e Jazer nª ·qt;Ia,Jidade. ,de J,ui_z _da Cham:ellâria ;~
no:~e~u:á o Goye.(nado-t~ -outro 'Qe~~mbargag{:)r. ' · que . Ja.ça ,processar, .e,
despachªr ::.as. :m~sma~ : S'P~P-~içõ_~.§. :.~ ... :; . . . - <·
<. ~ ,.. , :·J;
IX. E parâ se evitarem muitas duvidas·, que . podem :pceorre~:f
. Sou SeJ.viP.Q que s~~~~hpostas ,_Stl~pejções :,:a algu.m;j D€,sémbargador,
QU .op;trQ _
Mioistr.o., :Se ,--n~o -.co_q;~mgçt_a o F~itb .f(l~j_outro algum, ·e . fique·_
suspenso•jÍQ~eiram~nte. o .co_niwcünl;~t.O_; delle ;::-. t~Hclo~se üt.a~enc1iâo . qu·~
~: d,e,.pacho .rd~.stas: · Sí!sp~içq~s . _, se .Q!=!~em; t_çr!DÍJl'.tr l em _úinta .d-~aSc, .~
l!J.Ue este~ . serão impr_o_rogaveis, S~IP .. erobf!rgo ~da. Ordeoaçã.P . em:.c.o.lil!-.
. traria. . ·-' ,_, 1 · ·• • .~-.:~ • •.
, ·1
. . ..... !
.. · •
o1~
~-... .
)(_., Bot1ém .ser: làs Suspe_ições -forem postas .. a ·1 algun:i_ Official que
no Feito. ..es·cr:~va , , _6 , çom,metterá . o Gpver_n(!~Pr :.a.. otrt:r.o "'em".quanto,
cluralí' :b. .cq,n,h~cirn~nt_o da Suspe.içãp _, e e~t~ , mesmo continua:1;á. .o pr.010
eesso, _se .. ~ : Susp~iç·~~o... se : julgar:. cqntJq ..._Q Rtcu;~'a,dQ; p~rê!> ,,O :...que. _ .fi,ca~
rá em seu vigor o termo de quarenta e cinco dias, que ~ Orâ.ena~,
~ão CQnóed~~ ;r · r • r
:;. " · •,
! .
r t..U. · .-' , '''~-~
__&[.:>r .. Q .~mesroe C11a.nçell,~r~ , . cqmo.: . Jqh~~ cla ,ÇhaJJ.c.~lla.·l:ia ,,_ conhe""
~.e.:r.á !ppr -:-Acç.~o dlON'íl dQs . _
eP>ros . . de . todo§ 9.~ .._Qffiçiaes'/~ de .J.tistiç.a . da,
Cidade,~· de; ~. J.. qi.:z: " d~;Mªra,qhão. , e qqi.n~~· J~go.;;~s t aOi· tied<ít: _ ; .e.~ eo..,
nhe.c.erá .p.or cA.p.p~U~ç~o ~ çlos _-. err.os- de ,_t_
od.of '-o~ ~)ffifiae~.L de Justiça.
do Districto da Relação: E a .tqdgs;l e_lle.s~; &íl~sa )~:s. Jp~ l" :a i l.e Seg,u2 .
ro nos casos em que por Direito_ se puderem conceder , -dando-as
para si aos Officiaes ela Rela ção da dita Cidade , e quinze legoas ao
'rtdor; e para os Ministws das Terras aos ontros Officiaes culpados
nos mesmos delictos : Não se podendo declinar deste Juizo para ou.
· tr() por privilegio_algum, posto que sej a incorporado .em Direito.

ª:
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_ XII. ·Passará teclas as Cartas de Execuções das Dizimas das
Sentenças_ , guardando em tudo o Regimenuo e . .mais . Lcús, cque se
tem dado para esta a!'re_
c adação, e de que .se usa na Chancellaria da
Casa da Supplicação: E couhectrá de todos O.:J Feitos que sobre ' isto
s.e .ordena.r em, .despachando•o-s em Relação.
XIII. Quando algt~m Contador das Custas que servir na.Rela·
~ão 1 ou no .lugar em que ella es[iver, for suspeito, ou impedido
fl.e sorte que . não deva, oupossa fa?-er a conta ·, a cotnmettera o
ChanceUer -como Juiz da Chapcellarie:t a ou na pe.sso:=t, -que bem lhe. ·
parecer.
.'
_-, _ .XIV. : ~uando as P~rtes quizerem alléE"àr ertos contra •as con. t~S. . ~:as Custas, se guardará ta.I ordem que~ se o er.ro provier d~
ser ,_ mal emel!ldida 'pelo Contador a Sentença ., reoorrer-áõ as Partes
a?.~ J uíz, .ou Juizes, que a -proferirão: E se o erro tiv<tr origem em
ser mal lavr-ada a dita Sentença ,. requereráõ a sua emenda a0 Chancelle.,li'' como ·Cha.ncellet•' para que- a faça etnenâa•r • E Se consi-stir o
erro tão s6mente em formar a conta, ou c-arn:~gín· nelfa salarios.
maiores~ 'ou indevidos, conhecerá então o dito Chühcellér como Juiz
da. Chanc,€Haria, .c<íJmmettendo a revista da cofita n ·huma p€'ss,<>a ÜH·
telli5ente , . que .bem possa qptovalla , ou em'endalla : t t'l.es~e caso.
proferirá por si os despachos , de que a·s Part~s pod~r.áé sóme.:I, -lte··
~gg~fvzrJ paol!' petição. .
··
· XV. Em tudo 9 mais que neste R€gimento - nãõ f"d:t~-· d~da eJC..-:
p.t·~ssa pmvici;e;t ldà, _. usar.á o Chanceliler das qu~ ,&ãt> dàld~ s àó - dá;

Cása da S1!1p5p'lict~tç~o, e· ab j:uiz' <!la ·ChahteHariá; levaJ!iiltlo.ietn • W€:h~s~

os Papeis e Sent~nç~s, que âs-sigrÚtr, coirto Juiz 'da .Ghahcellaria ; as'
~esmas •ass-ignatur.as q,ne s~o c10ncedidas , o-u. -em ÇJúalquet- .t~mpo sê'
concederem, ao Juiz da Chancellaria da Casa da Supplicação. -- )
·: __XVL Ãs Sentelfças que profe.r.ir como Char;1célle~· ,serão-'fmbli·
€adas _na .. Audie.ncía dos Aggravós, e Appel'lações peló MiNistro a
que tocar;! e as mais Sêntenças que profePir como Juiz : <da . Chánce.L..-hria serã0 pub.licadas ~a Audienéia, que fizer o , 0-uv,i.dor G€ral•
J)

do Crime. } .:
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XVII. QLtando o C banct 11 e r for: ausente , ou impediGto' de :mane:i ~
r.a , que p_o1r !ísso não pnssa servir, passaráõ @s SeiltJs,. abJ Des€mbar-

gada·r ·'dos ~ggravo.s mai~ àntigo, sendo, Gtl tendo sü:Jo p!iopri•~tt<l{.J
rio,? e nã0 havendô proprietario, passaráõ ao Desembm;-gado-r mais
an,trg_D . da• Relaçã0' ~ os quaes nestes casos éonheei:eráõ cl~ tucl0' 0>
que o d1'lo ~.hancelh~rí: podia conhecer.
., · . . ,
-;

(

í'
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T I T U L O

IV.

•J

Dos Desembar.9adores dos A,_q,gravos, e Appe1lações
Crimes, e Civeis.

OS

I.
Desembarg.1dores dos Aggrav.os guardaráõ a ordem, .
que por Minhas Ordena ções e Extravagantes se _tem dado aos De-1 _
· sembargadores dos Aggravos, e Arpell aç ões da Casa da Supplica\ão
para o despacho dos Aggravos Ordinarios; das -AppeiJações das Senten~as De6nitivas, e Interlocutorias, Dias de apparecer, Instrumentos
de Aggravo, Petiç:ões, e Cartas testemunhaveis: E· terão a· Al l,ad:r
acima declarada, guardando-se tambem o que fica determinado sobre
os recursos , que clelles se houverem ele inteTpÔr.
'
li. Quando as Partes aggrava re m ordinariamente para a Casa
ela Supplicação, e os Juizes que forem na Senten~ a sé não co.nfor.l
marem todos em receber o Agg ravo, se ajuntaraó na Mesa Gran.-·
de com todos os outros que na. Rela ção estiverem; e .do que pela"
maior parte elos votos se vencer sobre negar ~ ou conceder o· Ag-·
gravo, .:e fará assento no Feito, e se cumprirá inteiramente.
III. Aos Desembargadores elos Aggravos, e Appellações peú
tence, quanto ás . Causas Civeis, conhecer dos ·Aggravos Ordinarios, que se tirarem dos Ouvidores Geraes do Crime, e·Cível ; ·em
conformid3.cle de s.ens Regimentos; e de todas as Appella ~ ões que:
sahirem d'ante quaesquer Juizes, assim da Cidade de S. Luiz do
Maranhão, como de todas as outras C omarcas do·'Di'stricto da Ré~:
laç'ão, ainda mesrrio sendo dos Provedores, e quaesquer outros Juize~ dos bens dos Defuntos e Ausentes , Capellas .' ~esiduos, e C a~·
pu vos.
·'
·rv. Conheceráõ tambem, quanto ao Cive-1, ·de todós os outros Ag§!'ravos, que se tirarem não só dos Ministros acima' ditos,
mas tambem dos que ·despacharem em· Relação, quarido 'os Aggra-:
vos .se interpuzerem dos despachos, · que este.s · me·smos Ministtbs'
proferirem ' ou deverem proferir por si s6s ; com· ta'l declaração .
poré m qu e dos Ministros , que residirem -na · Cidáde .. , e quinze legoas
ao redo r se agg rava rá po'r :Peti ç.ão, e :dos ·que residi r.em fóra ·dó.
dito ·te.rmo se aggravará por Instr.umE:nto., . ou Carta testeinunhavei;
V. C onheceráõ outrosim de todas as Appellações dos Casos~
Crimes, qu e viere·m elos Julgadores ·da sobreditéi Cidade, e elas o·u...
tras Comarcas do Districto da Rela ção; as quaes despachadõ pela
ordem e maneira que as despachão os Ouvidort s dó Crime da Casa
da Suppli q.,ão; n8o sendo daqnellas que pertencem ao Juiz ·dbs/
Feitos da Coroa e Fazenda , e da Chancellaria po r' seus R egimentos ,
~ o mo em seús Titulo·s se deClara.
· ··
· · · ·. ·
·

1_2.

VI. Conhecet·áõ tambem dos Aggravos Crimes, que por Pe.
tíção se tirarem dos outros Ministros que despachão em Rel a~ão ,
se os despachos forem ' ou deverc-m ser proferidos por elles somente ; porque ~à dos os ouctros A:ggravos Crimes dos .l u1gadores da sobredita Cidade, e das Comarcas· do Districto da Relação se deveraõ
interpor para . o Ouvidor Geral do Crime, ou sejão por Peti ç:ão,
. ou ' por Instrumento; não sendo · daquelles ·que pertef}c:em aó Juiz
dos Feitos da Coroa e Fazenda, e ao da Chancellaria na forma acima dita.
VII. Quando se aggravar por Petição de algum Ministro .q ue
despach;1 ern Relação, a tempo que já no Feito tenha Adjuntos certos, esses mesmos o serão no despacho do Aggravo, mettendo ~ se
de novo hum Ministro, que o relate, e vote nelle em lrigar do Relator do Feito, de que
aggravar.
"VIII. Tomaráõ tambem conhecimento do.s Aggravos qu~ se
tirarem do Governador; o que somente terá luga.r nos me smos casos , em que do Regedor da Casa da Supplicação se pode aggravar
para e lia : E no despacho destes Aggravos votaráõ o C bance !ler e
todos , a~· Desembargadores~ dos Aggrav0s; e sendo· ignaes os votos ,
v~taráõ os outros Desembargador.es gne na Relação se ach3rem pre. sentes • e .o que .· pela maior parte dos votos for acordado se cump( irá.
IX. Nas Appella ~ões, que não excederem a quantia de -cento
e cipcoenta ' mil reis, ba'ltaráõ dous . votos conformes _em confirmar, .ou revogar, para se vencer ·o Feito; e desta' quantia para cima serão .para o 'dito effeito necessarios tres votos conformes em o
mesmo parecer de confirmar, ou revogar•
. : · X. Todas as AppeHações, Aggravos Ordinarios ., A~gravos
de Instrumento, Cartas testemunhaveis, e Dias de ·apparecer · se re.
partiraõ por distribuição entre os Desembargadores dos Aggravos ·
começando-se pelo mais antigo , na mesma fórma que se observa na
Casa da Supplicação ; com tal declaraç;ão que os Dias de apparecer
se despacharaõ por Conferencia, e todos os mais por Ten~ões;
·guardando-se a estes respeitos · a fúrma e a ordem, que se acha determinada na Lei do Reino . .
XI. As Appellações, e Aggravos que ao tempo·, em que est~
Relação começàr o seu exercício , se acharem interpostos par:t ~
Casa da ·Supplicação ua fórma do Alvará de seis de Maio de mil oi·
( tocentos e nove, ou para a Relação da Bahia nas Comarcas que a
ella pertenciâo, se expediráõ para esta nova Relaçãó~ Porém acon~
. tecendo," que por ignorancia desta Minba Determinação se interpotlha , e expe·ça alguma Appellação , ou Aggravo para a dita Casa da
Supplkação, ou Relação da Bahia: Hei por · bem que as Sentenças ,
que nas mesmas Relações · se proferirem, se hajão ·por valiozas, sem
que por isto se fique contrahindo certeza para. os mais incident~s , que

se

.13
:na execução subrevierem; potque déstes e ·de quaesqner outras Sen_.
te.nças se hão de expedir -para a mencionada Relação elo Maranhão.
XII. Os De~embargadores dos Aggravos e Arpella ~ ões levara õ
as mesmas Assignaturas e Emolumentos , que presentemente le vão , ou
em qualquer tempo ~ concederem a0s da Casa da SupplicG~ Çi o; cu~
j os estilos ·devem seguir em tudo o que não for provido neste R e..
gimento , ~nas Ordenações do Reino, em quanto se poder praticar;
o que igmllmente observaráõ os mais 1\tlinisros desta Rela ç.ão do
M aranhão tanto a respeito das Assiguat uras e Emolumentos , como
dos mencionados estilos.
·
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:U: L O V.

Do Ouvidor Geral do Crime.

I.
O Ouvidor Geral do Crime pertence conhecer por
Acção nova de todos os delictos, que se commet terem na C idade
de: S. Luiz do Marrtnbão , ou em . outro qualquer luga r aon de a
Relação estiver, e quinze legoas ao redor, procedendo-se por Devas·
sas, e Quer·elas , ou por sr.u Officio; e os Ftitos, que se processarem no seú Juizo, os despachará em Relaç}o.
li. Nos crimes de traição , moeda falsa , falsidade, sodomia,
tirada de pre~.os ela Cacl ~a , morre , resistencia a Justi ça, e todos
·os outros , a que pela Lei for imposta a pena ele morte nat·ural ;
sendo commettidos na sobredita Cidade , ou em outro lugar em
que estejCI a Rela~ão, e quinze lego,:.ts ao r'e clor, será privativa
do Ou vidox ~ Gera l elo Crime a jurisdic ~ ão ele proceder pelos modos
sobreditos: E em todos os outro~ caso~, p elos quaes for imposta
menor pena ; será a sua juriscli c~ã o cumulativa com os outros IY1inis.
tros que 'elos Crimes puderem conhecer, de sorte que neste caso
terá lug1r a prevenção.
.
.
111. E acontecendo tal caso, que pnr suas circunstancias parep ao Governador ser conveniente qu e delle se tire devassa pelo
Ü1 widor Geral do Crime~ sem embargo de estar preventa a jurisdícção pel.o fvlinistro , com quem o dito D ese mbargador a tiver cumulatjva , poderá o dito Gove rmdor, sendo do mesmo pC!recer o
Chanceller, commcttcr ao Ouvidor Ge ral do Crime o tirar d~v as
sa; e a que elle ti rar se accumulará á que pelo outro Ministro es·
ti'vêr ti·rada , e por ambas assim )untas haveráõ os Réos o seu livramento perante o dito· Ouvidor Gtral do Crime.
.
·· l V. Nos casos que provados mere~erem pená de morre, sen•
do commettidos f6ra do lugar em que estiver a Relação, e quinze
legoas. ao redor , qnando os réos houverem de· ser remetticlos , se
remetteráõ com elles as proprias devassas; ficando no lugC~r, .de

.-que. forem remettidos -, os tràslaâos sómente·, qtw serão concertados
pelo Escrivão da Culpa com . o Juiz; o· que tambem se prati ca rá eiú.
·q uaesq:Ue.r outros casos, ern que os Réos se remetterern. No lugar
_.p orém em que a Relação estiver , e quiine legoas ao redor, se re·
-m-e tterá a propl'ia culpa sG:m ficar- traslado!
·V. Ao Ouvidor · Geral do Crime pertence privativamente ó
passar .eJil . todos . os casos · as Cartas de Seguro· pedidas pelos delinquefiltes , .que commetterem guaJlguer · delicto na Cidade de S. Lni·z
. c1~·' ív.Ta.ranhão , ou em · outro .. Jágat em que estiver a Relação,
quinze legoa'> ao redor; com tal declaração que nos casos ele morte,
ou que provados mere_cerem pena de morte natural ; ou . ci vi l~ ou
cortàmemo de membro, 'passad às Cartas 'ern Relação com Adjun•
tos sendo junta a culpa; e n?S mais c9sos as passara por si s6.
VI. Na mesma fórmâ pertence· privativan1ente ao mesmo Üli·
viclor Geral do Crime passar as C arta ll de Seguro n6s casos de
morte , ou· que. provados mer€c€1:em pena de-'·morte hatnral , bu ci·
:vil, ou ço.rtamento de merúbro, ainda que os delictos sejão com'metticlos f6ra da Cidade de S. Luiz do lVIaranh~o, ou de outro lu.o
gar ; em que ·a Rela çrto estiver , ;e· quinze legoas ao redor , de tal
.~.Qr te que_ nenhum outro Ministi·o as ' poderá passar senão o dito Ou•
vidor Geral do Crime, o quaL as despachara• G: m Relação á vista da
culpa: e pa'ra este effeito Hei l por derogadàs~ nesta parte o Regi.t1.1é_nto __do. <Duvidor ela referida 'Gjdacle , e os dos Ouvidores da!l outras
~oma(cas , do. Districto, cla Relação ; de, maneira que os Ouvidores
çlestas Comarc;:as pocledõ ~6mente passar Cartas de Seguro nos mais
casos n~o , e_x.ceptuad0s : Bem entendido pbrém que o Ouvidor da
<;Jita Cidade cl€ S. Luiz ~o M aranhão , ou qualquer 'o utro do lugat·
~m gpe a Rrlação estiver, em nenhum caso .as poderáõ passar. E·
passar_á outrGsim Cartas de Seguro em todos os casos em que as
póde passar o Corregedor do Crime da Corre por bem do seu Regimento; guardando no passar dellas a f6nna da Ordenação.
VII. Quando para se passare m as Càrtas de ·.seguro se remetterem á Ouv.idoria Geral do Crime as Culpas , o qu e se fara pelo
traslado deJl4s, !1ão poderá o dito Ouvidor por seu despacho, nem
2inda por çlespacho proferido em Relação , haver por avoca.da a Cui~
pa para o Reo correr nest~ Juizo o seu livramento ; mas será ne..
c.essar!o ~- para este ,.effeito que a culpa se rem etta em f6rma, citada
·a Parte , se a boúver.
VÜf. Poderá o d.i tà Ouvidor . Geral do Crime avoc;:ar as Cuf-.
pas, ~ Feitos Crimes, qiJe se tratarem diante elos Juizes Inferiore~
da , Cida~e de S. Luiz do Maranhão, ou . de outro qmilquer lugaL·
~.~ _que a ·J{elação estiver, e quinze legoas aó r~dor, nos casos só- ·
nlE; rite . _em que prqvaàos . merecerem pena ele morte natu-ral , ou çi.
vjJ, .ou . co.rtamento , de niembrQ_, e : não .em outro algum caso~

ou

!5
.
IX. . · Conhecerá e!n Relação,· por petição ·, ou ·instrumento de
todos os Aggravos Crimes , que a ell a vierem de quaesquer Minis·
tros, que dos Crimes con~e·cerem; não sendo este dos que despa•
chão .em .Relação, ou claquelles que o seu conhecimento pertence ao
Juizo dos Feitos da Coroa e Faztnda, e ao da Chancellaria, como
acima fica dito : com declaração porém que os Aggravos , que 1 se t i;.
rarem .dós Ministros da Cidade de S. Luiz do Maranhão , .ou de
q.ualqu.er outro lugar em que a Rela<,tão estivér , e quinze !Iegoas ·aQ
redor , se expediráõ por. petição , e os outros de f6ra deste Districto
se. expecliráõ por instrumento, ou Carta testemunhavel.
. . . X. E poderáõ outrosim as Partes aggravar por petição para
a dita Relação .das Sentenças Interlocutorias, ·.que o dito Ouvidor
Geral do Crime der nos casos em que igualmente se p6de aggra·
var do Corregedor do Crime da C6rte pàra a Casa da Snpplicação6
XI. . Conhecerá . tambem o dito Ouvidor . Geral do Crime· pela maneira sobredita ele todos os casos Crimes acontecidos no D istricto da Relação do 1\tlaranlíão., em -que ·forem incursos quaesquer
Cav3.lleiros de alguma das Tres Ordens Militares de Nosso Senhor
Jesus Christo, de s >B€nto '. de ..Avís; é d€ Sah·t:lago da__.Espada , para de fi rir ás Accusações, e Acções que contra elles se iri~entarem ;
na_pelos particulares·. offeàdidos, ou pór parte ·dà JustiÇa, . ~ lhes
-dar livramento .na fcbrma )da Lei ; .. sentenciando-os ein Relação como
for . de JúsJiÇa.. em ·conformidade das ·Mirihas Lei~,. coni os Adjuntos
'f
que lhe nomear.·o -GQvernador, ou ·queri1 seq Cargo servir.
~
XII. ,· Para estes fins Sou Se,rvido· Autborizar como: Principe
Regente, _Governador~ , e :Administrador -à~ toélas '; ·e de c.ada huma
das .ditas- Ordens Militares, _ao referido Ouvidor ·Geral_ çio Grime ~
e aos 'OUtros Desembargadores qu€ agora e ao diánte serVirem ! na
dita Relação, Concedendo-lhes toda a cumprida: Juristlicção .necessa•
roia, ainda que nenhum dell.es tenha ~ o Habito de ·alguma das. ditas
Ordens, · e r·evogand0 tudo quant0 possa obstar .a esta- Minha. Supre-"
ma Determinação; -assim e· cla mesi)la· man_s:ira .que Houve por bem
Determinar a respeito dos Ouvidores Geraes do Crime ; : e ma i~
D esembatJgadores · d-as Relaçõe·s· da Balria ·; ·e Rio·. de Janei1·ó pelo Al:vará : de doze de Agosto de mil oitocentos e .hum: -' Por quanto ~
ainda· que ~ elle -foi revogado pelo outro Alvará_ de vinte e ·doús de
Abril de mil oi tocentos e oito· com o motiv0 de se haver ;creado
nesta C0rte ·_do -Rio df= Janeiro hum Juiz dos Cavalleiros:,. . que o~
houvesseLde sentenciar em primeira 'lnstancia ·, é o TTribunal aa Me.o
sa :da Consci'encia e Ordens que houvesse de ·conhécer das respecti~
vas Appellaçõ<es ~ cessa JCOm tudo ·este moti.vo · a respeito das Capi..
tanías do · Maranhão' e do . Pàrá, e mais Comarcas' CJUC' constituem
o .Districto desta nova Relação , pela· sua grande d~stancia da · ~es
ma Cqrte.·do .Rio de Janeiro ; .d e~ maneira 'que já .por este .túQ&Ivo
1

$
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Fui Servido revogar o Alvará: de dez- dê Maio de mH oitocentos e
oiro, que s6 permittia o recurso em todas as Causas p·ara a C as_a
da· Suplicação do Brasil creada na dita Côrte; e fi cão subsistindo
as ·· mesmas razões .e fun.damentos, que motivarão a referida prõvi..
denda dada naquelJe Alvara de doze de Agosto de mil oitocento~
e hum.
, XIII. Fará duas Audi:em:ias , cada Semana · nas Segundas e Sex~
t as feiras . de tarde , a que as<>istirá o Meiriaho das Cadêas., , e na
falta .deste_ por algum justo impedimento o Meirinho da Rel aç,ão. ,
XIV. E e_m tudo _o mais que .neste Rtgimento não vai- decl.ae
rado , guardará . o dito Ouvidor Geral do Crime o Regimento do
Corregedotr ·do · Crime . da Côrte, e as mais Leis Extravagant es,
que- depois do dito ' Regimento se promulgarão : e tambem levará
as mesmas · assignaturas., que presentemente I evão ·os Corregedores
d o Crime d.a Côrte-, ou· ao diante se lhes concederem.

.

I.

0

TITULO
·"'

VI. .·

-

·Do. éOuvidor Geral do Civel.

Ouvi~do~

r

. I

Cera1 -do Civel tomará conhecimento por
'a c.ç'ão ' nov,a ..cde. todas as, Causas ·C;iveis ,. ' que.
1il:ataFem ' na Ct.dard~. de .S. Luiz do. Ma:r&nhão , ou, em outro qualquer luga·w onde a.
Relação. estiver, . e. qui.nz.e legóas ao redor . 1 ~ e · de todas'" as qu~e
aba_ixo. não forem exceptuadas, despachando-as potr si·'s6 até final
Sentença, d.e que . _da.rá : Aggravo Ordiriario para os Desembargad ~
f eS ; dos Aggravos da ·mJésma .Relação, . se a Causa não 1couber na
sn:a ai çada :: E dos despachos int:e.rlocutorios que proferir,, se pode;.
rá aggravar por petição., ou no 'auto do processo, çonforme o que
no easo c0uber; guardando ,em tudo o que. neste Regimento nã:o
vai declarado, o Regimento do Corregedor da Côrte dos Feitos
Civeis, e.... mais, Ex,~ rav.agantes g.ue depois do mesmo Regimento se
prom.ulgat1<ao. · ,
·
·
··
,
1
-:. :. li. · Não poderá ·p:o~tém avocar as Causas começadas -em out r6.s
J~aizos, fó :t:a das sobreditas: quinze legoas; nem ainda dentro dellas ';
se\ a~ taes Causas . se tratarem perante os Juizes de F6ra ,, ou Ou•
vidores da dita Cidade, e das: outras Comarcas: Podendo po rém
conhece~;,, .como lhe co·m pete, de todos e quaesquer Feitos que ·por
Meu Especial' Mandado , ou por expressa Disposição da Lei se
houverem de remétter á Relação, assim e da mesma maneira, que
o Corregedor da C.ôrte dos Feitos Civ.eis c<Qn:hece de t odos os que
na fó rma sobredita se dev'e m remetter Côrte an~es de sentenciados.:
III. Terá a sua alçada até cento e vinte mil reis nos· bens de
raiz., .e até c,ento. e ciocoenta mil reis nos .bens moveis , _e até

se

a

·r1~

doze.'mil l~cis nas; pena5·, e' ~sta me·sma : a1~da quanto ás'· penas terá
Q Ouvidor Geral do Crime.
.
IV. Tomará conhecimento çlas Causas dos Prelados que não
~em Superior Ordinario_ no Reino, . e das Viuvas, _e majs Pessoas_
miseraveis ' que o guizeren1 escolher por s~u Juiz ; como. tambem de.
todas as outras declaradas 11'! Ordenação do Livro -primeiro Titulo oitavo
desde () paragrafo quarto em diante , except1,1ando os Aggrav;os por
petição conttmplado~ nq paragrafo nono da citada Ordenação , ·por-.
.que deste~ e elos outros Aggravos por Instrum,enJo, ou. Cartas ,tes..
temunhaveis, conhecedõ os Desembargadores elos Aggravos, e nãq_
o Ouvidor. Geral dp Civel, posto que ~eja dentro do Districto das
quinze legoas. Porém todos os Feitos e Causas cla3 sobn;ditas Pe.s..)
soas serão sentenci~1dos em Relação .com 03 Adjuntos que .o Gover-r
nador, ou qhlem .seu Cargo servir, ·lbe' nomear, procêclendo-se em'
tudo na mesma fórrna, ·que o fa~ o Juiz .das Acções novas da Cas.a
do Porto.
·
-- .
. ·
. _ V. Fará por si duas Audien.cias. em. cada Semaqa , nas TerÇas.
e ·Quintas ·fe iras de tarde, a que assistirá .o Meirinho, .que deve as"?
sistir as Auditncias, gue o Ouvidor GeraL do Crime deve fazet: : .· e
-levará as ·mesmas Assignaturas, gue são_concedidas ao Coá~gedo r
da Côrte elos Feitos. Ciyeis, e,u1 ao di;mte se lhe concederem.
.
VI. ~ Ao mesm'o Ouvidot G~n~I do Ciyel_ pertence pass~r com
os seu~ Escdvães as Çertidõe.s_ das Ju.stificações na_ ma11_eira , qu~
~S. - passa por seu R~gime~to o, Juiz de India ~ ÍVIina.
. .
I .

I

o.
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TU L O yu.

Do ]ui~ ·dos · Feitos da Corôa ·e' 'Fa?_erida. · .

i

J.

d~

)

F~zenda ~o~heCerá ,d;

Juiz . dos Feitos
cdtea . e
·tqdo~. os Feitos da Corôa e Fazenda por Ac çã o nova, e .por Aggra·.
V;OS de peti ção na C1.d,?de de S. L~üz eo Maranl)ão , ou outro. lugar em gue a Relação estiver'· e. qu.inze . legoas ao ·red or; e f6ra
de.ste Pist·rict.o c0nhecel'á por app ~ llação; por i~ st rume~tos de Aggra.;,
vos, on C_artas te_stemunhaveis; de. tpqos _os çlit9s fei tos post~ qu~
§e).ão (,:nJr~ .Partes:· ·e os ditos Fe.itos.· despachará em !{.elação con~.
foif·J::!le . ,a· oxde..rn., que Tenlw dªdo_por Mióhas. Ordenaçõ_es· e Extra..
''agant:e( jl G; }9iz 9os F~ej tos_ ela CQrÔa e Fazenda da Ca_sa. da. SuppJi,
cação, ~cujo l{~giq:1entov deve , gu~rdar e"m tudo o que s_e I~ e puder
ªppli~ar. · ; __ , . '_
_ ~ " · . ,_ ·
· __ .
. · '
f:qrém, ·dªs Se.çtenças ·nefini~iY,ás ,_. qu~ assim pr;oferir e~.
Relação, poderáõ as: P-artes .aggravatr . or~ inaria.mente para .a __ Casa da
~up,p!ic.~ção , .e Meia ·da Corôa·· e. Fazendq, se a _Causa : não çouber'
p'a \~mf ,~)ç~d~ ~ -. qu~ _. h.~; "\ mes~~a. ~OI)Ce~id'l ~ ~Stii\ ~~laçãQ!
'
. 6
1

. ; ,.-n.. ·

~

--

.
III. Conhecerá . tambe·m e despachará em_ Relaç;;io .toda5 as
Appellações , e Aggravos , qu'e se ti r arem dos Provedores da Fazen·ela, não cabendo as Causas na Alç~ada . dos sobreditos; ós quaes no
:tr'é ceher, e expedir as me:smas AppellaÇões, e Aggravos guarclaráõ a
OJ'dem , que .lhes for dada por seus Regimentos; com tanto porém
~.ue nos casos, em que se puder appellar, ou aggravar de hum Provedor pata outros , se se não athar presente no mesmo lugar aquef.·
le para quem se de\ria appellar, ou aggravar, se interporá , e expedirá . a Appellação, ou Aggtavo para o Juiz dos Feit6s da Corôa e
Fazenda..
IV. Das lnterl0cutorias , qtte despAchar por sí s6 , poderáõ as
F~.rtes aggrav~r -por Peti ~ ão para a Rela(ao ; se no caso couber es;.
t€ teGurso . confortr'le a Ordenação.
.
. V. Conhecerá outtosin-1 p0r Appellação, e Aggravo de todos
t)s·,f'ei.ros Cdmes .per.tencentes á Fazenda Real: . K ptdo gue . toca á
mesma Fazenda Real, lhe pertencerá o tirar tüdos os a1mos hurna
DevàsSá Gi<Ds Officiaes d' Atfandega , e dos mais Officiaes da Real F azcnda da -Cidade de S. Luiz do Maranhã.o , e guin1.e legoas ao re·
dor,. sem ·embargo de quaesgbet ordens eín contrario. ,Vt. 'Perte11cerá a este Minist ro u conhecer e deéidir em Relação õs ·Aggra·vos~ , ·que por via · €!é Recurso . se intentarem contra
m pr@·~edrtn€F1tt;IS dos J~uizes' e Ptelados Ecclesbtsticos de qualquer
lugar cl®; D~strit~o ela. Re·laçâo Aos casos ; em que ·pela Ordenação e
Concordatas do ReitHJ se póde t,'}JS.ai:'- deste ttmedio .; -o . qt1e fará
guardando-se em tudo a -fórrna, que se pratica na Casa da Supplicação: Ficando porém e·tn seu imeiro vigor nas outras Comarcas.
.do Districto da Relação .. o Alvad com força de · Lei de dezoito de
Janeiro de mtJ setecentos sessenta e cinéo , pelo qual se ordenou
gue nellas se formassem Juntas de Justiça para deferir aos ditos Ret n·rsos ; ·po-is · que sómerite na dita Cidade , e Co-marca do Maranhão
·lic.a exti'n.e:t.à ·a respectiva Junta , tomo acima se determirwn : Sendo
lhíre· aos Recurrentes ·interporem os seus recursos, ou para a·Rela~ão, ou. par21 as sobreditas Juntas· de Justiça.
VIL Se os Juizes recorridos não cumprirem ·a primeira e segunda . Carta Rogatoria , que se lhes devem passar quando fo rem
prov!clos os_Recurrentes , se dará a estes Certidão, para que sobre o
.t,~so se totne Asse h to, o qual será tornado , na Casa do Despacf.w
da Relaç.ão em presença do Governador, não sendo 'este algum Bispo, ou· Arcebispo; peb f6rma que abaixo se declarará.
·
VIII. O Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda servir·á junta•
tnente de Juiz do Fisco.,- . ;t;~_sando em tudo- do Regimento dado ao
Jui~ dCY Fisco .,. que despacha na Casa da Supplicação.
IX.· Na Cidade. de S. Luiz do ·Maranhão, ou t:m outro qual-.
quer lllgar ,~wnde ·a Relação estiver, servirá de - Ap.osentador - M~r
· •

I

I

1·'9
o mesmo iJuit· dos ·.feitos ·da Cor6a e Fatenda para fàzer apese~1ta:r
os. Ministros - e Officiaes . ,da JRelação . s6mer:1te: E servira tambem
·de Almotacé-Mor para fazer prover de mantimemos a Cida_de , ou
o lugar em que a Relação estivc:r , -' expedindo por seus Offi.ciaes as
diligencias precisas ; guardando em tudo o .que se puder appl,icar,
os·Regim:entos dos sobreditos Officios , e procedendo brevê.- e ·suín...
, mariamente, óúvidas as Partes ; as quaes ooderaõ recorrer ao Governador, que mand?rá ver por dous Des~mbargado.res dós Aggra·vos o .Processo em Relação, e ·pelo : Assento que se tomar, se conti nuar~õ , ou s~1spenderfoõ os procedimentos , - d.e que :_se recorte r sem
_que seja . necessario tirar-se. Sentença.
)
. . X. Fará duas Audientias em cada· Semana , que serão nas
Quartas feiras. e Sabb::~dos de· tarde ; e levará as mesmas Assignatu..
r.as, que preser:1te.mente levã.o , ou ·eni qualquer tempo se concederem. aos Juizes da Cor6a, Fazenda; e Fisco da Casa da Supplicação.

T

I T U L O ·VIII. -

<Do Procurador. dos Feitos da Cor6a e·.Fa~ázda.
'

'

·."'-. . I. ·.USará _1nteiramente

do Regimento dado .aos 1ous Pro~,
.curadores ; . que na Casa da Supplicação · servem ~stes Officios ; .pro. cu.~áódo ... saber se alguma pess.oa Ecclesiastic,a ' ou ' Se·cular dq Dis·
tricto .desta . Relação usurpa a Minha .Jurisdicção, Fazenda, e; !;)irei·
.tos, para proceder e requerer _na i.órma., que por Minhas .Ordena•
_ções. ; t::. outras Ot~dens· lhe esta encarregado. . . 1
.
·li. Saberã particularmente das Causas que pertencem á·Mi·
nba Coroa e Fazenda · para fazer que: se prosigão em seus termos
devidos, e- tequere.r , ·ou fa~er que nellas s~ requeira tudo -o que for
.·-a bem da Justiça: · E para este effcito ·se lhe dará vista de todos os
.Processos ; com tanto porém que os requerimentos d.as Audiencias
serão feitos pelo Solfcitador das Gmnsas da Cor6a, Fazenda, e fisco, . de -qüe õ dito Ministro sera t ambem Pr:ocqr:ador.
- .... .
.
,~ T I T U L O IX •
·'

.~.

t'

••

e De~~~l:::~rg-ador

·no Promotor da Justiça.

·1

desta Rélação , que servir de Promotor daJ'ust:iça ,·. guardara inteirame.nte,- o Regimento do -Promotor da Justiça
d~: Casa da. Supplicação ,, e . especialm ~ n~e· o que lhe he encarregad~
_no .·.:Regimento ·da mesma Casa da- Supplicação' dado ; enl' sete . de Jn~
·1Hh6. de mil- -se-is.centos ·,e cinco , e . no'- Alvará com fprça . de Lei dado
•

•

'

'

:

·-

,

'>

•

•

• •••

••

• •

•

-~

'

'

trinta ~ bnrp à e Março de mil seté.centos ~qua·ren.fa ·e. dous :_ E
~o GoV:ernador. Encarrego que tenha .. especial cuidadQ em <;lU e assxm
se cu~pra.
TITULO X.

~m

Da Me:{a em que se devem despachar alpuns ii~gocios pertencentes
ao Tribunal do Desembm;go do ·Paço.

~

.

H

i·~

'

na dita Relação huma Meza; ..em que .se expes
~ãQ. al-guns negoci0~- ~ que pertencem ao Despacho e Expediente do
Tribunal do Desembargo do Paço, assim . e da .mesma maneira gu~.
por: F:ner. fav:or ?OS VassaUos, que residem nos ·Domínios lJiu·ama.
ri nos ' havia na t:XtÍiicta Relação do Rio de Janeiru' e já antecedente~enté nas. Relações ' ele Gôa , . e da J3ahia : O q~1e Fui
S.~ryido __igualniente ·Ordenar pot Alvará _
de . dez . -~e Setembro
de miL oitocentos e onze para as Capitanias das Ilhas , e mais Posses·
sões ~ que formão hoje os Domini.os Ultrarnf.ú·inos, ~ semelhança do
que se havia orden~~o para o Estado da India pelo Alvarà de quinze
de Janeiro_. cl.e . miL sete.cerrt.os setenta _e q.uatrd.. por .. oÇc;asião da extin·
~ão da Relaçã~ do mesmo Estado, . que ao depois se tornou a crear.
E para este fim Hei por bem revogar o Regimento ·dos Governadores d~ ..,s<Dbre~ita') Capitanía .. do ~aranhão, - .e cquàesquttr ~mtras Ordens Regias (~?a parte , em que con~e_dem aos âitos_Governadores o.
p0der..de. expedir algums, .dos sobr.editos . n_egocio~ ; .pois que não .os
poderáõ ~xpeclir' _por si só daguli . em diante; rn_as si~ na sobredita,
.
~
Meza . conjuntámente ~o~ o~ seus Vogaes. ,
li. Esta Meza se comporá do Gov~rm~dor da ·Relação , do_
C'hanceHer,, e. do Dcse.mbargado-r dos Aggravos . mais antigo; e se
ajuntará r.m Casa do D~spacho dGl Relação uos dias. proprios della,
e t::odas as vezes que o Govcrn.ador julgai'· çony~eníent~: E quando
houver alguma chrv.ida, OLJ negocio tal , _em que ao Gover11ador pare~
ça conveni,ente chamar mai~ algum Ministro, será este o outro De~
sembargador dos Aggrave~ .) nais antigo que holl\Ier.
lU. Os Pnpeis . que na ·dita_M.eza se despach,areÜJ . serã.o ~ssi:
gnados pelo Governador, e os ditos Ministros: Em Meu Nome se
passaráõ os Alvarás, C~ttas, e Provisõe_s 'gue se concederem; e se..
rão assignados pelo Govtrnador , levando todas as clausulas que ·Ievão
semelhantes Alvaras, C~rtas , e ~)rovisõe.s, que se passão pelos 1.\tleus
Des-embargadores do Paço, de que se lhes dara a minuta; pagp.ndo
~s N<.wos Direitos que 'deverem ·, e passanclo pelá Chançe:Uaf!a.'·
·
IV. Na mesma Meza se despacbaráõ os 'Alvads d~ .-Fiançà, e.
de Prorogações de Seguro, para ~ujo efteito se, darão as penções ~é.
Governador estando em Rela(ão; os..quaes nos caso s , em _que i~·
podem conçeder, se_conçeder'aõ por !empo qe hum ~fnl)o , -e ~e .P,O~

- I.·.

Ave

:!H

:deráõ reformar : até- duas vezes s6mente ,- senao c"ada htú:na ,das ' re··
.formas ou Prorogações pe'lo mesmo tempo de hum anno. .
~\
l
V. Na :dita Meza se expediráõ ·de igual modo ·os Perdões q~Jle
Eu Costumo Conceder ofterecendo~se perdão da Parte, e cooheci_mento de estarem pagas 2.s penas . pecuniarias. Não se cot1cede.
.raõ porem .nos casos abaixo declarados , asaber.: Blasfemia de DEOS ~,
e do-s Santos ; moeda falsa ; falsidade ; testemunho falso ; · matar o~
ferir com bésta; usar de arcabuz, ou espingarda; e qualquer arma cur•
ta principalmente faca, ou outra com que fazer-se possa ferida penetrame , posto que se não seguisse morte , ou ferimento ; propinação
.de veneno, ainda que morte se não seguisse ; ou . de qüalquer re•
medi o para abortar, seguindo-se ·o .aborto; morte corhmettida atraiçoaàarnente ; quebrantar prisões · por força; pÔF fogo acintemel)te ;
forçar .mulher ; fazer, DU dar feitiços;· soltura de presos que fizer
Carcereiro por vontade , ou peita; entrar em Mosteiro de ·Freiras
com proposito deshonesto ; fazer mtnno' ou qualquer m:?l por dinheiro ; passadores de gado; ·salteadores ·de caminhos ; 'ferimentos de pro~
posito em Igreja ' Olil Proci·ssão ' aoncl'ct fo.r' OU" e~rtiver o .SANTISo
SIMO .SACRAMENT.O~ resistencia.,feita á Justi~a ;· ferimentos .O tl
pancadas ·.de. qualqW«r Juiz , postO-Pque· .ped:m~O 'OU' VÍntenario , ·s·endQ
a:: •·
r ' ,.
,
r
d , . ...
~obre .seu O H.t.CI.O; r€'1,~ilf , ou espa.ncar :alg.uma pessoa toma a as maos:-·;
furto que passe de marco de prata ; manceba ~:h~ Clerigo ·oN ·Frade",
quer seja 'de·.portas- a dentrO., .q!Uet :de ,portas a fàra, se pedir.. perdão
:s~guhdá v,e,z,;.Jadultetiio ~ ,. s6:ndô j evada a mu1~her · dé casa de sem mafi..
·QO; ferida dadaJ dà' proposit(i)• no .tOS)t.o , -ou manclato para ,se :dar , ·- s~
com eff€it~o S€ dêo ; ladrão ·formigueiro, a tetH::eira. vez ; condemnaç'ão
de açout:es'; Jricesto ·emn qtqalqu(e r grao que seja' salvo se pedir dis•
: ensa p<tra effeíto de G:a'Z~r, ·mostrando certidão do Banqmeiro~ pelo
I(Jtlal ti\rei" impetrado l dcispensação ;, e para estâ sett aleançada . s.e lhe
.eoncederá o tempo de ~hno e meio s6mente ,. com :a daüsnla de
,qt1e não viva no mesmo'1 lugar .e seu termo;' E assi;m mra:is n~o se
.concederá perdão de Carcereiro da l<Cadêa da Relaçã·o·, õu da Ciaa•
·de S. Luiz do Maranhãe> ; nem· de ontl;'o· qualquer caso e ~culpa m:;1io'r ·
,i]_,ue os acima ·referidos : E em todos os outros -easos., parecendo ao
B-overnador e Ministros acima ditos .que ha causá para_algumas cul"
pas , ou penas deverem ·ser lpe~doa~fâs li-vremente em cons.lderaÇã0
das .qualidades das pessoas , occa~iã0 do ·<!lelicto , tempo e lugar delle ,
OU ·outras circunstancias, pode1ráõ ser perdOae!la's: sem outtta commutac
• ção alguma •...;
• 1•
•
,
•
r ·· ) Vl.
'Fambem se ·poderáõ de ·.igHal modo c~mmutar na dit~
4.\(IezáJ-t~m .penas peculíliarias ,- :OU:: eílil•,outras, ,como meH10r ·patecer ·,
as penas , que se acbarem impostas ; não sendo estas de Degredo de
í!Ang61a ,•)ou Gàlés; porqme ·estas se·-.não -poderaÕ eemmútar.: .
~ ·. VII.: Da mesqta , fónna' se ·po'de-ráõ c_opc-eder na- dita. M éza At..

varás', e Provisões de . busca .aGs Carcereiros ·; de firnt3s para obras
puolicas dos Concelhos até a quantia de trezent~s rriil reis; de e~
i reoa de fazenda de Ausentes até a mesma quantia de .trezeutos xml
·J"ei~; e para se poderem pr,ovar pela prova de Direito commum
-quaesquer . Conttactos at~ a mencí0nada qmmtia de trezentos mil
reis ; e assim ta mbem para se appellétr ou aggrav-ar ·, · e .para se se~
:guirem as . Appellações, OL1 Aggravos Ordirtarios , ser;n embargo de
se não haver appellado, ou aggrav~do em tempo, · e de. se haverem
julgado por desertas, e n:lo seguidas: E assim tambem se ,poderaõ
cOnceder. Gartas, e Pr0visões para , Tutelbs, e Emancipações, supplemento·s de. idade ; e para se citarem p,resos nos casos em
que pela Lei he necessario; e finalmente para _se citarem Concelhos,
.e quaesquer.· outros Juizes temporarios, não. sendo estes. da . Classe
dos · Juizes Letrados, porque estes devem ser .competentemc;nte de·mandados nas suas residenc·ias.
VIII. · . Poderá a dita Meza conceder Provisões annuaes para
·advogar nos Audito.rios do Districto da ·Relação, . em .que não hou..
·ver sufficiente numero ,. de Advoga,.do's Formados .pela. Universidade
.de Coimbra,, ás pessoas que o_requerer_efll ainda que Formados não
·sejão ; , preced,endo, competente-v;informaçª-Q --*sim da sua capacidade
.e prohid.ade , ·como ·da falta 1dos . sobreditos Advogados ·, · e . ajuntán,.
:do as _suas Folhas corridas. · ·:. : .
:, IX. Tambem •se conç~der.aõ . na ~ dita· Meza Provis0es para ·
··P rocurador da Minha Real Cor6a · e ,Fazencla :na sobredita Relação
poder . demandar e _pre>pôr competentement~ .. as Causas, que achar
(convenientes ~s.6bre causas que pertenÇão - á mesma · Real Cor6a e
..fazenda, sem embargo da Ordenação do Li~vro ·primeiro .titulo dozeJ.
. X. . Na dita Meza se elegeráõ as pessoas que hão de servir t~·V.ereaqores , e mais Officiaes da Camara da Cidade de S. Luiz do
Maranhão, e das .outras Camaras do seu Districto; em que houved
rem Juizes :de F6ra; praticando-se .o mesmo que se obs.erva na Bahia.
XI. N€sta dita Meza se Jomar:1õ os .Assentos sobre as Cartas
·Rogatorias, que passarem os Juizes da Corôa aos .Prelados., e Juizes
Ecclesiasticos . nos Casos de recJJrso , quando forem providos os ·Re~
curren.tes ,':.e ..n~o forem . cumpridas as ditas Cartas, como ·acima fica
·dito ·no Titulo do ·Juiz dos Fei.tGs da Corôa : e Fazenda: E os ditos
.AsseiiltQS se ·tomaráõ, sendo ouvidos na mesma Meza os referidos;
.Prela.d0s, ~ . J mj:zÇ!s,_Eçclesiastiços de qu~ se t:ecorrer, se , elles , sendo
chamados, comparecerem, e juntamente o Juiz, e o Procurador dos
Feitos da Car6:l ;e Fazenda,.. que neste : caso. ,clevem concorrer com
,elles ; , observando-se tu,do o quf: :> se pratica ~ no Meu J?e~embargo
do ,P_a_ç.o.
. _· ·
· . ,. ,
. .· l )
XU. Nestes Assentos serãb: votos . o .GhanceHtr j . e os dons
P~semb'trgadores dos Aggrayos ma,is ~ntigos ~ ~·que não' houverem si~

o

,...3
.....
do Adjuntos ho D~spacho - do· respectivo recurso; ·e b que ·por et.
les , ou pela maior parte, ·se assentar se cumprirá inteiramente; de
.sorte qtle assentando-se serem mal passadas as Cartas , ficará sem
effeito o provimento dado no recurso ; e assentando-se pelo contra·
rio que as Cartas forão bem passadas , se fará cumprir o provimento na mesma fórm(! e pela mesma maneira, que ·se observa na C::~.
sa da Supplicação: Ficando sempre em seu vigor a disposição do
Alvará de dezoito de Janeiro de mil setecentos sessenta e cinco a
respeito da execuç.ão das Sentenças proferidas nas Juntas da Justiç~.
XIII. Porém se a Parte, ou o Prelado, e Juiz Ecclesiastico qtpzerem recorrer ao 1\lleu Desembargo elo Paço, o poderáõ fazer, sem
que por este recurso se suspenda qa execução elo Assento ~ que se
ti ver tomado; e para isto ·se lhes darão os trasl ados dos Autos,
pelos quaes no Tribunal ela Meza do Desembargo do Paço se
examinará o merecimento do recurso, e do Assento que na fórma
sobredita se houver tomado; e o que se assentar se mandará dar á
.e xecução pelo Juiz dos Feitos da Corôa desta Rela ção.
,
XIV. Não poderá a sobredita .tvieza em algum outro caso;
além dos que ticão expressamente -declarados neste Regimento, defi rir, ou conceder qualquer Carta, Provisão~ ou Alvara, nem ainda
por motivos de igualdade de razão , ou de estilo.

TI T U L O

I.

DE

Da

Fa~enda

XI.

que pertence :á Relação•

.todos os Paramentos, e Alfaias da Capella .da Rela·ção, ~ causas pertencentes ao ornato e expediente da Relação, se
fará inventario, pelo qual se carregaraõ em receita ao Guarda-M6r
·da ditá Relação , que dará conta de tudo quando o Governador Iha
mandar tomar.
II. Haverá hum Cofre de duas chaves, .em qne :;;e receba to_do o dinheiro que Sou Servido applicar para as despezas da Relação ; e deste se fará receita ao Thesoureiro das mesmas dtspezas ,
que será o Guarda-Mór da mesma Relaçao , em quanto Eu não
Mandar o contr~rio. Das ditas chaves terá huma o sobredito Juiz
,das despezas da Relação, e outra o dito Thesoureiro ; o qual ele
trés em ·tres . annos dará conta perante o sobredito Juiz das despe.zas com ·o seu respectivo Escrivão.
.
III. Todas as despezas se farão por· Folhas assignadas pelo Go~
vernador; ou qnem seu \:argo servir, e tambcm por seus mandados
em que o Juiz porá seLt cumprimento.
IV. Pertenceráõ a este recebimento todas as Condemnaçõe•
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'
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pecuniarias impostas ;ws R.éos por satisfação da Justiça, e - aos
Advogados por castigo de alguma calumnia, ou ignorancia da Lei ,
e quaesquer outras que forem impostas e applicadas para as despezas da Relação. Para que seja mais facil a cobrança das mesmas
condemnações se farão Livros, em que sejão lançadas pelo Relator
dos Feitos por lembrança, quando despacharem os Feitos; da mesmà f6rma que se pratica na Casa da Supplicação: E se as taes conclemnações se fizerem nos Feitos, que f6ra da Relação~ se despachão, .será obrigado cada hum dos Escrivães dellts a fazer registat"
de ntro de vinte e quatro horas a condemnaÇão sob pena. ele ser suspenso por tres annos, se o Feito for processado na Cidade·, ou no
lugar em que a Relação ·estiver.
'
V. Porém quanto aos Feitos, que se processarem em oütrà
qualquer lagar do Districto da Relação, ~ou tanibem Servido que
as mencionadas condemnações se ap~liquem para as des_Fezas ela Rt-lação : E ,para se tratar da sua arrecadaÇão serão · ~brigados Os Ministros , que proferirem as Sentenças, e impuzerem as mesmas condemnações e multas, 61 remerter de tres em tres mezes ao Juiz das
despezas da Relação ·hum rol por elles assignado d~ todas as ·referidas ·condeninações e - multas; ·E não o cumprindo · assim , se lqes
não passará a Certidão que se . deve juntar á sua residencia; no
que terá especial cuidado o Corregedor do Crime da Côrte , a que
for commettida a mesma ·residencia.
VI. Pertenceráõ ao mesmo Cofre as quantias de dinheiro;
que se houverem elos Perdões e CommutaÇÕ'es que . se fizen:m con~
forme a este Regimento.
VII. Pertencerá tambem ao mesmo Cofre a importancia das
Fianças ·, que se _perderem, de que será Juiz o mesmo que o for
das despezas da Relação, servindo-lhe d'Escriv5o o da receita e
despeza deste Cofre.
VIII. · Na Arrecadação do dinheiro applicado para as despezas
da Relação, na f6rma acima determinada, se procederá por mandados do Juiz dellas no lugar, em que a Relação estiver, e quinze legoas ao redor: E para f6ra deste Districto se passaráõ Cartas
assignadas pelo dito . Juiz, e dirigidas ás Justiças das Terras' , sem
que se enviem por caminheiros; comminando-se nas ditas Cártas a
pena ele que , se forem omissos no seu cuniprimento , se lhes não
psssará a Certidão para ajuntar á sua residencia , e se Me da.rá
conta pelo Tribunal do Desembargo do Paço ·para se pôr nota
seu assento, que Me será presente nas Consultas dos Lt1gares a que
forem oppositores.
· ·
/

·em

•

J•.

/

T I T U L O XII.

I.

O

Do

Gu.arda~Mór

da Relação.
.1

Guarda-M6r, alem do mais qüe. por 'este Regimene
to lhe he enc::~ rrega do, terá cuidado nos Feitcs, Peti ções, e , mais
p::tpeis que forem
Relação, ou nelli1 ficarem: E servirá. tambem
de Distribuidor de todo.s os Feitos Crimes, e 1Civeis, que á .Rela4
.ção vierem ; guardando em tudo os Regimentos que são dados aos
·que servem estes Officios na Casa da Supplicação.
, . li. .P assara o mesmo Guarda-M '6 r os Alvarás, e Pro.visões.,
que se expedirem pela sobredita Meza dos Negocias ·pertencentes
.ào Desembargo do Paço ; que hão de ser assign ados pelo Governador; ou quaesquer outros que se houver,em de expedir imm:ediata•
mente pela Re lação, levando os emolumentos. que direitamente lhe
·-p ertencerem.
_
nr. Terá de ordenado trezentüs rnU réis' em que ! Se comprehendem todas as addições dadas para casas, g.nisamt:nto, e despe,zas da. C.apella; e além disso tre.zéntos mil r'éis - de .Pro,pin as pagos
pelo sobredito .Cofre das despezas . da Rela':,ãO COn'l o . mesmo ree
·gr.esso pára: a .Fazenda Real, no ca.so de nã0 .. haver dinheiro. para d
. seu pagamento_: E assim mais quar:ent'á mil réis pelo mesmo Cofre,
-como Thesoureiro delle.

a

T I "T U L O

XIII.

Dos mais .Officiaes pertencentes á Relação.

H

Guar~

I. '.'
A verão ,dous Guardas menores, que assist ão ao'
-da~M6r no E'xpediente da Relação; os qu c. es: serã o ao mesmo tem-

·po Corredore-s .dao; Folhas, e Porteiros das Aupiencias .dos Aggra-vos ,. ~ dos mais Juízos · da- Relação: Guardando -os Regimentos dados para os que servem estes Offi·Gi Gs na Casa da Suppl.ioa ção. E o
·JP Yegoe iro da Cidade ser,v irá - para os Pregões .da Jus tiça, servindo
· os OUtros e m· tudo O que pertencer 30S ditOS J Llizos.
- -' U. __. T erá- cada hum dos ditos Guardas menores cento e cin.:eoe nta ·· mil réis ele ordenado ~ e sessenta mil r eis de Propinas pagas
pêlo Cofre das despezas cla R elação; com o mesmo regresso acima
declarado.
.·
·
.
Ill .- O mais antigo cios ditos Gua,rclas. menores será juntamente
· 6 Splt icitador, da Justi ça, e .dos Feitos da Corôa, ~Fazenda, e Fisco, e
-st:i·vi-rá: u~ m be rn de .F i s~al .das ~despezas da -Relação.;·. ten~o por estas
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·Incumbencias mais oitenta mil reis, alem do Ordenado, e Propinas
acima declar::~dRs.
IV. Haverá hum Escrivão do Juizo dos Feitos da Corôa, Fazenda , e Fisco, o qual senvira tàrnbem de Porteiro da Chancellaria,
e terá por e·sta Incumbencia quarenta mil reis de Ordenado.
V. Haverá buJlil Escrivão da Cbance!laria, o qual servirá
t ambem EW Juizo della, e terá de Ordenadp oitenta mil réis.
VI. Haverão· dons Escr-ivães de Appellações, e Agg rave>s Crl.m.es ., .e .Çiveis: E o mais antigo delles sera o Escrivão da Receita
e D.esp.e.za ELo sobredito Cofre das Despezas da Rela\3o , o qual terá
de Ordenado quarenta mil réis, e quarenta e oito mil réis de Pr<:>·
pin.as •pag'as p~lo .dit0 Cofre das Despezas da Relação c:om o regres..
·so acima d~clarado.
VU. HaveJ'ão daus Escrivães da ÜQvidoria Geral do Crime .,
· .e outr.Gs dous da Ouvidoria Geral .do Civtl; E assim tambem hum
In.quí ric:lox do Crime, e o.utr:o <ilo Civd.
VIII. H averão dons Meirinhos com os seus respectivQs Escriyães ; .hum .da Relação, e o o.utro das Cadêas ; e cada hum, dos di.tQs Meiril!lbos, e ·dos seus Escá~ a~s -r era de OrdenaG!.o cinooen.ta rnil
. r.éjs: Teudo
o Meiri nho da ReJa.c:ão
ma:is .cento . e sessemta mil réis
.
,
·para "<ljnatro h0.mens âa Vara, alem .do xeferido Ordenado.
·
. ._
IX:. Haved l hum Me.dico , inullll1 Cirnr:gião , e htum S.angraclor
.eleitas por M<Dtos de .ChanceLle.r ., . e D.es.emb.argaclores pnesidjndo o
Governador , ou quem seu Cargo ·servir ; para curar . as s.u:1s enfermidades, e de suas familias. Tera o Medico cento e vinte mil réis
de Ordenado, e trinta e dous mil réis de . Propinas: O Cirurgião
sessenta mil réis de Ordenado, e desasei s mil mil réis de Propinas ;
e o Saugrado.r quarebta mil 1 é.is de Ordenado , e desaseis mil réis
de Propinas. T odas estas Propinas serão pagas pelo sóbredito Cofre
das clespezas da ReJaç,ão cum o mesmo regresso oc"ima declarado.
x~
O 1\~eirinho da Rela9ío !:>efa obrigado · a acompanhar o
Govern·ador quando for a dita Relação, e della se recolher ; e o
das Cad~as sera do mesmo modo obrigado a acompanhar ao Chan:ce!ler: E. ambos elies, e os seus Escrivães, serão do Geral para fazerem as diligencias , que lhes forem commettidas.
· XI. Haverá finalmente limn Carcereiro das Cadêas da ReJa.
ção., o qual terá de Ordenado duzentos e quarenta mil réis; e t anto este, como todos os s.obreditos Officiaes, usaráõ elos Regimentos dados, ou que ao diante se derem, a outros raes Officiaes da
Casa da Supplicação, em quanto se lhes puderem applicar, assim a
respeito dos Emolumentos, como das obrigações de seus Officios.
Pelo que Hei por bem que este Regimento se cumpra e guar.
de na f6rma e mane-ira nelle deciarada , ~e que delle se use sem em·
bargo de quaesquer outros Regimentos, Leis , -Provisões, .e Or.
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dens, ou Costumes em contrario, porque todos, a·tém· dos que nes·
te Regimento vão expressamente revogados , Hei por derogados pá~
r a este effe.ito só.me nte, como se delle.s ·Fize'flL expressa e e.special
men~ão. E Mando á Meza do Desembargo do Pa ~ o, w
e ;_da Concie.ncia e Ordens; Présidente do Meu Real Erario; Conselho da Minha
Real , Fazenda ; Rege dores das Casas da Supplicação do Reino, e do
Brasil ; Governad01;, Chanceller, e Desembargadores da ' Rela~ã.o de
S. Luiz do Maranhão ~ Governadores; ' Ouv;idóres ; Juizes, · ~ mais
Justiças das sobreditas Capitanias, e Comarcas; e quaesquer ÕutrJs pes•
soa$, a ,q uem o conhec:imento deste Alvará pertencer, o cumprão e
guardtm , e o fação cumprir e guardar tão inteiramente, como nelle se
contém. E valera como Carta passada pela Chancellaria, ainda que
por ella não haja de passar, e o seu effeíto haja de durar mais de
hum anno , não obstante as Ordenações em . contrario : Registanclose em todos os . Lugarts , aonde se costumão registar semelhantes
Leis , e especialmente nos Livros da sobredita Relação , e ChancelJaria della, e nos da C amara da Cidade de S. Luiz do Maranhão,
aonde se guardara o Original , e assim tarnbem nos das outras Carnaras do Districto da nova Relação. D"do no Rio de Janeiro aos
treze de Maio ele mil oitocentos e doze.

o

•

•

ALvará com força de Lei, pelo qital Vossa Alte{a Real Rapar
bem Dar o Reqimento para requlação, e ,gevenzo da Relação, que

na

.Foi Servido Mandar Crear
Cidade de S. Lui~ do Maranhão;
tudo na fórma acimà declarada.
Para Vossa Alteza Real ver.

Por immediatas Resoluções de Sua Alteza Real de vinte e tres
de Agosto de mil oitocentos e onze , e de cinco do corrente mez de
M aio de mil oitocentos e doze, tomadas em Consultas da Meza do·
Desemba rgo elo Paço.

Monsenhor Mi.ra12da:

Francisco Antonio de Sou{a da Silveira.

Registado a _folhas cento trinta e tres do Livro primeiro, que
serve de Registo dos Decretos, e Alvarás nesta. Secreta-ria da M eza
.do Desembargo do Paço. Rio de Janeiro onze de Setembro de mil
oitocentos e doze..
·

. Ant01zi.o
Joaquim José da Silveira o fez.
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