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u· O PRINCIPE REGENTE F aço fa ber aos que 
o pre f ente Alvará co m força de Lei virem, qu.e 
T om ando em confi derayão o muito, que interd1a, 
o EJ1ado, e o Bem Ccmmum , e particul ar dos 
Meus leaes Vaífallos em que a Adminifuação da 
J u11iça não tenha embaraços , que a retard cc m , e 
efiorvem , e · fe fa~ a com a promptidáo ~ e exa-
ctidão , que conv em , e que afi ança a fegura11 ça 
peifoal , e dos [agrados direi tos de ·propriedade , 

que muito Dezejo manter como a mais fegma bafe da Sociedade 
Civil; e exigindo as actuacs circunfrancias novas providen ci as , n5o 
fó por efrar interrompida a comunicação com P ortugal, e fcr por 
ifio impraticavel feguirem-fe os Agravos Ordinarios , e Appcd la-
ções , que atéqui fc interpunhão para a Caza da Suppli cação 
de Lisboa, vindo a fic ar os pleitos fem decizáo ultima com ma-
nifeíl:o detrimento dos litigantes , e do Publi co , que muito inre .... 
refs ão em que não haja incei·teza de domínios :; e fe findem os 
pleitos quanto antes ; como tambem por Me Achar refidindo nef .... 
ta Cidade, que deve por .iffo fer con íideraJa a Minha Con e actual : 
Querendo Pr ovidenciar de hum modo feguro eíl:es inconvenientes , 
e os que podem recrefcer para o futuro em bene.ficio do augmen ... 
to , e profperidade da Caufa Publica : Sou Servido D eterminar o 
feguinte. 

I. A Relação deíl:a . Cidade fe dcnominar[t Caza da SuppJi .. 
Gação do Bra.zil , e ferá coníiderada como Super.io r Tribun al de 
Juíl:iça , para fe findarem ali todos os pleitos em ultima In fian .... 
cia, por maior que feja o feu v:-~l or, fem qu e das ultüT1 as fen ten- ' 
ças proferidas em qualquer das Mezas da fobredita C aza fe pof~ 
fa interpor outro recurfo , que não feja o das Reviíl:as nos ter-
mos reíl:ríctos do que fc acha difpofio tias Minhas Or..i.enações , 
Leis , e mais Difpofições. E terão os Min ifiros a mefma alç ad a , 
que tem os da Caza da Supplicação de Lisboa. 

II. Todos os Agravos Ordinarios , e Appellações do Pa ... 
rá, Maranhão , Ilhas dos Açores , e Madeira , e da Relaç ão da 
Bahia , que fe confervará no efiado , em que fe acha , e fe con.-. 
iiderar á como immcdiata á defra Cidade , os guaes fe interpunhão 
para a Caza da Supplicação de Lisboa , ferão daqui em diante 
interpoíl:os para a do Brazil , e nella {c decidir:ío Enalment e pela 
mefma f6rma, que o crão até gora , fcgundo as determinações das 
Minhas Ordenações , e mais Difpoíições Regias. 

III. Todos 2.quelles plehos , em que houve intcrpoíiç ão de 
Agrav·os , ou Appella~ões , que fenão remetterão; e todos os que 
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fendo remettidos, não tiverão ainda final decizão , fcrão julgados 
na Caza da Supp lica~ão do Brazil , huns pelos prop rios autos , e 
outros pelos traslados , que fid.rão , pela maneira , com que o fe - · 
rião na de Lisboa per Juizes da Caza , que o não foráo nas pri-
meiras fenten~as. E os Embargos, que ua execu~ão fe tiverem man-
dado remetter , [e decidirão pelos mefmos Juizes ~ que ordenarão 
a remeífa , fem atten~ão ao defpacho, que a decretara , a fim de 
haverem final decizão , como cumpre ao Bem Publico. 

IV. A Caza da Supplicação do Brazil fe comporá alem do 
Regedor, que Eu Houver. por bem Nomear , do Chanceller da Ca-
za, de oito Dezembargadores dos Agravos , de hum Corregedor 
do Crime da Corte e Caza, de hum Juiz dos Feitos da Coroa c 
Fazenda, de hum Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda, de 
hum Corregedor do Cível da Corte , de hum Juiz da Chancella-
ria, de hum Ouvidor do Crime , de hum Promotor da J uftica , e: 

~ 

de mais f eis Extravagantes. 
V. ' Governar-fe-háo todos pelo Regimento da Caza da Sup·· 

plicação, fcgundo he contendo nos Títulos refpectivos das Orde-
nações do Reino, Leis , Decretos , e A!fentos , guardando-fe na 
ordem, e f6rma do Defpacho o mefmo , que ali fe praticava. E 
guardar-fe-ha tambem quanto efiá determinado no Regimento de) 
treze de Outubro de mil fetecentos cincoenta c hum dado para 
a Relação defia Cidade , em tudo, que não for revogado por efl:e 
Alvará, e não for incompatível com a n.ova ordem de coufas. 

VI. Os Lugares dos Minifiros da Caza não ferão mais, como 
atégora erão os da Relação defia Cidade , contemplados de igual 
graduação; antes haverá a mefma difiinção , que ha na de Lisboa, 
para ferem promovidos aos mais difiintos, e graduados , os Minif-
tros, que forem de maior graduação nos defpachos , que já tinhão, 
e tivererri maior antiguidade , prefiimo, e fervi~os. 

VII. Attcndendo a que nem a multiplicidade dos negocias 
o exige , nem cmnpre augmentar o numero dos Magifirados, ten-
do alem dífio mofirado a experien-cia fazer-fe fem difficu1dade , e 
inconvenientes ; fervirão todos -os Minifiros de Adjuntos huns dos 
outros, como for neceífario no defpacho do Expediente; e entra-
rão tambem nas ferventias dos Lugares vagos, ou impedidos , quando 
não hajão para ifio Extravagantes por occupados em outras fervendas. 

VIII. O Chanceller defia Caza fdlo-há f6mente; fem que 
:firva , como atégora o fazia o da Relação defia Cidade em alguns 
cafos, de Chanceller M6r do Reino, que Fui Servido Crear. Na fua 
falta , e impedimento fervirá o Defembargador mais antigo da Ca-
za, a quem f e remettcrão os Sellos. 
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IX. T endo moLhado a expericncia , que da décizão de fér 
cumulativa a jurifdi cção dos Magifirados Criminaes no conhecimen-
to por devaífa dos delicr os commettidos nefia C idade , e quinze 
legoas ao redor , fc tem feguido a prompta indagação dos au-
thores delles fem difputas de jurifdicção fempre odiofas : He1 poí· 
bem, que o mefmo fe continue a praticar, re gulando-fe pela p re-
venção , cxceptuados os cafos do §.VI. do Regimento de treze de 
Outubro de mil fetecentos cincoenra e hum, que devem fer pri-
vativos da jurifdicção do Corregedor do Crime da C orte e Caza. 

X. O Difiricto da Caza da Supplicação do Brazil , bem 
como o Termo da jurifdicção dos Min ífhos ddla, ferá o mefmo, 
que era até gora o da Relação deíl:a Cidade na fórma dos §§. X., 
e XL do Regimento della. 

XL Terão de ordenado, o Chanceller hum conto e trezen-
tos mil reis ; e todos os mais Miniíl:ros, que tiverem Offic io na 
Caza , hum conto e cem mil reis ; o Procurador da Coroa e Fa-
zenda, alem do ordenado , que lhe competir fegu:ndo a gradua-
ção , em que eíl:iver, quinhentos mil reis ; os E ){ travagantes nove-
centos mil reis, que he o mefmo que atégora percebi ~o a titulo 
de ordenado , c prop inas os Defembargadores da Relação deíl:a Ci-
dade. E terão outroGm as mefmas Affinaturas nos , feitos , q ue até-
gora levaváo , p or ferem as mefmas , que competem aos Minifrr.os 
da C az a da Supplica~ ão_ 

XII. Os Officiaes deíl:a Caza ferão os mefmos, que atégora 
fervião na Relação deíl:a Cidade ; e obfervar:lo no cumprimento 
dos feus Officios, o · que lhes he determinado no Regimento de tre-
ze de Outubro de mil fetecentos cincoenta e hum nos títulos XI. , 
e XII. 

XIII. Não podendo haíl:ar para o ex.pediente das Varas do 
Crime , e do Cível hum fá Efcriváo , que para o diante ferá ain-
da de maior concurrencia; Hei por bem Crear mais hum Efcrivão 
para cada huma dellas , e1 tre os quaes haverá a competente diíl:ri-
buição. 

E cíl:e fe cumprirá como nelle fe contem. Pelo que Mando 
á Meza do Defembargo do Paço, e da Confciencia e Ordens , ao 
G overnador da Rda<rão da Bahia ; aos Governadores e Capitães 
Generaes, e todos os Minifiros de Juíl:i<fa , e mais Peífoas, a quem · 
pertencer o conhecimento~ e execu~ão deíl:e Alvará., que o cum ~ 

práo , e guardem, e farão cumprir, e guardar tão inteiramente como 
nelle fe contem , não obH:ante quaefquer Leis , Alvarás , D ecretos , 
Regimentos, ou Ordens em contrario, porque todas, c todos Hei por 
bem de rogar para e fie effeito fómente, como [c;: dellps fizeffe expref · 
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f'<l, e individual menção, ficando alias · fempre em feu vjgor. E 
dle valerá como Carta pafi:1da na Chancellaria, ainda que por elia 
não hade paífar, e que o feu effeito haja de durar mais de hum 
auno fem embargo das Ordenações em contrario : Regiflando-fe em 
todos os lugares , onde fe coflumão regiflar fcmelhantes Alvarás. 
Dado no Palacio do Rio de Janeiro em dez de Mcúo de mil oi-
tocentos e oito. 

PRINCIPE · · · 
D , Fernando Jofé de Portugalq 

ALvm·á com força de Lei, pelo qual Vojfa Alteza Real he fer-
vido Regular a Caza da Supplicaçao do Brazil , e Dar outras pro-
videncias a bem da Adminijlração da Jufliça; na Jórma, qu~ acima 
Je declara. 

Para Voífa Alteza Real ver. 

João Alvares de Miranda Varejão o fez. 

Regifl:ado ncfl:a Secretaria de Eíl.ado dos Negocias do Brazil 
no Livro primeiro de Leis, Alvarás, e Cartas Regias a Folhas do-
ze verfo. Rio de Janeiro quatorze de Maio de mil oitocentos e 
oito. 

Jofé Manoel de AzevedfJ. 

Na Imprefsã.o Regia6 
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