REGIMENTO
DA R E L A Çj Ã O
DA C I D A D E DE S* L U I Z

DO M A R A N H Ã O .

U 0 PRÍNCIPE REGENTE Faço-saber aos que
este Alvará com força de Lei virem: Que Havendo por bem dos Habitantes das Capitanias do. Ma^
ranfeo, e do Fará Mandado Crear huma Relação
na Cidade de S. Luiz do Maranhão pelas Minhas
Reaes Resoluções de vinte e tres.de Agosto do anno próximo passado, e de cinco do corrente mez
de.Maio, tomadas em .Consultas da Meza do Desembargo do Paço do Estado do Brasil; com o parecer das quaes Fui Servido Conformar-Me, Annuindo á representação , que a este.respeito Me fizerao os Moradores da dita Cidade,
e ao Officio e Requerimento que Me fez também o Procurador da
Minha Real Coroa por força dos urgentes e notórios motivos que
recrescerão : O que tudo Me foi presente nas ditas Consultas, e
fez excitar os desejos que Tenho de que todos os Meus Vassallos
sejao soccorridos com a mais prompta , imparcial, e recta administração da Justiça: Hei agora por bem dar á sobredita Relação este
Regimento, ordenado em conformidade da referida ultima Consulta e sua Resolução, para que se regule por elle a mesma Relação; fazendo-se por conta da Minha Real Fazenda todas .as despezas,
que forem necessárias para a sua crea^ão, e estabelecimento na fór0ia abaixo declarada.

T I T U L O I.
Do Governo da Relação em commum,

T

L JL Era esta Relação da Cidade de S. Luiz do Maranhão a
mesma Graduação, que tinha a antiga Relação do Rio de Janeiro ,
e a da Bahia antes do Alvará de dez de Maio de mil oitocenros e
oito, que a declarou immediata á Casa da Supplicação do Brasil
creada pelo mesmo Alvará: sendo por essa razão promovidos os
Desembargadores delia, ou para a Relação do Porto, ou para a
Relação da Bahia.
H. Da*á aggravo ordinário para a Casa da Snpplicação de
Lisboa, nos casos em que couber, na fôrma determinada no Alvará
de seis de Maio de mil oilocentos e nove, que revogou o sobredito Alvará na parte, em que ordenava que os recursos de appellação,
e aggravo dos moradores das sobreditas Capitanias se interpuzessern
para <i mencionada Casa da Supplicação do Brasil; guardando-se
nesta Relação do Maranhão o Alvará de cinco de Dezembro de mil
oitocentos e hum, que ampliou o íempo porque se devia suspender
a execução das Sentenças das Relações da Bahia, e Rio de Janeiro,
.de que se dv.esse aggravado ordinariamente para a Casa da Supplicação*
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III. A sua alçada será de quatro contos de reis nos bens de
f AZ , e de seis contos de reis nos bens móveis, sem se comprehende,ern nestas quantias os fructos, ou rendimentos, e as custas: Tomando em consideração para estas taxas não só as razões ponderadas
na sobredita Representação dos Moradores da dita Cidade, em que
pedião ainda maior alçada; mas tambeín a diversidade dos tempos,
das circunstancias, e ca menor representação actual da Moeda a
respeito dos annos de mil seiscentos e nove, e de mil seiscentcs
cincoenta e dous, em que foi taxada a alçada da Relação da Bahia
nos seus respectivos Regimentos, adoptada. depois no anno de mil
st.acentos cincoenta e hum para a sobredita Relação do Rio de
Janeiro.
IV. O Districto desta Relação do Maranhão será iodo ?,quelle,
que se comprehende nos territórios das mencionadas Capitanias do
Maranhão, e do Pará, e das outras que deltas fcrao desmembradas;
ficando extinctas na dita Cidade de S. Luiz do Maranhão as Juntas
de Justiça neüa estabelecidas para os casos crimes, e para os recursos dos Prelados e Juizes Ecclesiasticos, logo que tiver exercício a
mesma Relação.
V. NO' mencionado Districto se comprehenderáo não só as
Comarcas ao Maranhão, Pian.hi,. Pará, e Rio Negro; mas também
a do Seara Grande, bem como todas as outras Comarcas, e j-udica»
turas, que nas referidas Capitanias e Comarcas de novo se crearem ; ficando por conseqüência separadas do Districto da Relação
da Bahia as ditas Comarcas do Piauhi, e Seara Grande, que aíégora lhe pertencião: Assim como ficão também separadas da Casa da
Suppücacão de Lisboa aqueilas outras Comarcas do Maranhão , Pará, e Rio Negro, quanto ao recurso iinxnedlato, que c'bs seus respectivos Ouvidores e mais Julgadores para eila se interpunhão; pois
que lhe ficão agora pertencendo somente os recursos, que da mencionada Relação novamente creada se interpuzerem, por iiso- que
os recursos tia ditos Ouvidores e mais Julgadores se hão de inter*
pôr para a mesma Relação: Guardando-se porém a disposição do
Alvará de vinte de Outubro de mil oitocentos e nove, que deixa
ao arbítrio das Partes a interposição destes recursos Jos Juizes d^
orimeira instância ou para os Ouvidores das Comarcas, ou para as
-ielações do Districto.
VI. Será finalmente o Districto, como da Corte, dos Minis.
tfos desta Relação o espaço de quirae legoas em circumferencia da
Cidade de S. Luiz do Maranhão, ou do lugar em que a Relação
estiver.
VII. O Corpo desta Relação se comporá do Governador, do
Chanceller, e de mais nove Desembargadores r E não se considerarão habilitados para requerer, e u erecer estes lugares •Cache reis aí*

guns, que não tenhão a Graduação de Correiçao ordinária, ou três
Lugares servidos.
VIII. O Governador, e os ditos Ministros terSo os mesmos
Ordenados e Propinas, que tem actualmente o Governador, e Ministros da Relação da Bahia ; a saber ; o Governador novecentos mil
reis de Propinas píigas pelo Cofre das Despezas da Relação além do
Ordenado que leva como Governador da Capitania; O Chanceller
setecentos mil reis de Ordenado, e seicentos mil reis de Propinas
pagas pelo mesmo Cofre; e cada hutn dos Desembargadores seiscentos mil reis de Ordenado, e trezentos mil reis de Propinas pa~
gás pelo dito Cofre: Sendo este pagamento das referidas Propinas
com regresso para a Real Fazenda, ro caso de não haver dinheiro
para serem pagas pelo mencionado Cofre.
IX. O Governador desta Relação será o mesmo, que actual»
mente he, e for para o futuro Governador da Capitania do Maranhão. Os Officios da Casa se distribuirão entre os sobreditos Desembargadores ; sendo sete Desembargadores dcs Aggravos , e Apellações Civeis e Criminaes; num Ouvidor Geral do Crime; hum
Ouvidor Geral do Civel; hum Juiz dos Feitos da Coroa, Fazenda,
e Fisco; hum Procurador da Coroa e Fazenda; hum Juiz daChancellaria; e hum Promotor da Justiça. Porém o Desembargador do?
Aggravos, e AppellaçÕes mais antigo servirá juntamente de Juiz dos
Feitos da Coroa, Fazenda, e Fisco; o segundo de Procurador da
Coroa e Fazenda; o terceiro de Promotor da Justiça; e finaltnent»
o Chanceller de Juiz da Chancellaria ; servindo o Ouvidor Geral d<)
Civel de Juiz das Justificações Ultramarinas.
X. Todos os sobreditos Desembargadores andarão vestidos na
mesma fôrma , em que andão os da Casa da SupplicaçSo, e não póderáo entrar na Relação com armas algumas. Servirá cada hum delíes sem distinção alguma na mesma Relação por espaço de seis annos , se Eu não Mandar o contrario, e por todo o mais tempo que
correr até lhe chegar successor eftectivo, que occupe o seu respectivo lugar. Todos os ditos Desembargadores, exceptuando somente
o Chanceller, servirão não só de Adjuntos huns dos outros, mas
também nos seas impedimentos reciprocamente conforme a cccur*
rencia dos casos, para que o Despacho continue sem interrupção
tanto a respeito do Civel, como do Crime: E para este effeito o
Governador, ou quem seu -argo servir, logo que vagar a proprie-r
dade de qualquer dos sobreditcs Officios, ou estiver impedido o
Ministro que o servir, encarregará a serventia a outro Desembargador que bem lhe parecer.
XI. Deverá poi '-m o Chanceller votar, e tencionar nos Feitos
Crimes, e Civeis que não estiverem vencidos , ainda que esteja servindo de Governador da Relação, quando não houverem na Terra

síiais .ueseraHargadores» qtie votem para o' sen vencimento, ou de.
sempate , r° fôrma da Provisão de vinte e sete de Janeiro de mil setecentos : cir> r oenta c quatro expedida por immediata Resolução ao
Chanceler da antiea Relação do Rio de janeiro, que he conforme
ao que se tinha ordenado, e actualoiente se observa na Relação AÍ
Bahia,
XII, O Despacho da Rel?.cSo se fará na casa ene servia de
Hospital na dita Cidade de S. Luiz do Maranhão , e he pertencente ao Real Fiseo, visto ter-se ordenado a-mudança do icferido Hos)ital para outra casa também do Real Fisco denominada a Madre
de Deos, pela sua melhor situarão para este mister: E á custa da
Mini--1 Real Fazenda se farão as accomnnodações e arranjamentc^ ne<
ressari na sobredita casa»
XÜL. Será examinado o estado da Cadêa da referida Cidadf ,
averiguando-se, se he forte e segura com as precisas aecoramodaçoes,:
para que os presos estejão a bom recato; e sendo de outra sorte ,
se fará outra Cadêa com a extensão e accommodação, que convém,
XIV. Na Casa do Despacho haverão as mesmas Mtzas, ;
rncsraa ordem de Assentos, e a mesma fôrma de Ornatos, que ha
na Casa da Relação da Bahia; tomando o Governador, e Ministros
ps lugares j que lhes competirem, segundo a formalidade observada
íKiquella Relação.
XV. Para o expediente do Despacho haverá na Relação as
Ordenações do Reino com os seus Repertórios, a Colletão das Leis
Extravagantes, a dos Assentos da Casa da Supplicatão, e o Corpc
de Direito Romano,
XVI. Antes de entrarem no Despacho se dirá todos os dias
Missa por hum Capellão , que o Governador para isso escolher; o
qunl terá de Ordenado cento e cincoenta mil reis, e dez mil reis
de Propinas pagas de igual modo pelo sobredito Cofre das Desprezas
da Relação: e acabada a Missa começarão a despachar, ao que .
demorarão ao menos quatro horas marcadas por hum Relógio, qua
estará na Mesa, em que o Governador estiver.
XVIL Na fôrma dos Despachos, e dos Processos guardarão
inteiramente as Ordenações e mais Leis do Reino, accomodando-se
porém sempre aos estilos praticados na Casa da Supplicacão, era
quanto se poderem appljcar ao uso do Paiz, se por este Regimento
se não dispozer o contrario.

T I T U L O II.
Do Governador da Relação.

O
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I. ^^/ Governador irá á Relação todas as vezes que lhe
parecer, e ao entrar , e sahir delia se usará com elle o mesmo ceremonial praticado com o Governador da Relação da Bahia. *
II. O primeiro que occupar este Cargo, o servirá debaixo do
mesmo juramento, que houver tomado para o Governo da Cí.pltania; e a cada hum dos que se lhe seguirem será dado o juramento na mesma fôrma, que se observa com o Governador da Relação
da Bahia.
III. Não votará, nem assignará as Sentenças, porque só deve
assignar os Papeis, que abaixo se declarão; exceptuando porém os
Casos Crimes, que estiverem empatados depois de terem votado
nelles todos os Ministros, que estiverem na Terra, e o Chanceller,
na fôrma acima declarada; e assim também os outros casos, de que
trata a Ordenação do Livro primeiro Titulo primeiro parágrafo nono , porque nestes casos, se os votos forem iguaes, o Governador
dará a sua voz, e a parte a que se acostar prevalecerá, e segundo
ella se porá a Sentença.
IV. Praticará em tudo o mais o Regimento de que usa o Regedor da Casa da Supplicação, no que se puder applicar, e especialmente o que foi dado ao Governador da antiga Relação do Rio
de Janeiro, em treze de Outubro de mil setecentos cincoenta e
hum , á excepção dos Provimentos dos Officios de Fazenda ; os quaes estão commettidos hoje ao Conselho da Fazenda , e ás Juntas da Fazenda
nas respectivas Capitanias por Ordens Regias posteriores •. guardan" do também o Alvará de três de Marco de mil setecentos e seten-i?
ta no quo for applicavel, e as Ordens que se houverem expedido
para regulação das Relações da Bahia, e Rio de Janeiro no que não
for providenciado neste Regimento.
V. As condemnações de dinheiros, que se fizerem em Relação , se applicaráõ inalteravelmente para as despezas delia, sem que
por Sentenças, on outras Ordens, se possão applicar para outra
parte. Das mesmas condemnações haverá Iium Thesoureiro, e hum
Escrivão de sua receita e despeza, a qual se fará por ordem do
Governador: sendo o dito Tnesoureiro o Guarda-Môr da Relaçãoj
e Escrivão o mais antigo do officio das Appellações e Aggravos.
VI. Haverá outrosim hum Desembargador designado pelo
mesmo Governador para servir de Juiz das despezas da Relação; o
qual entenderá sobre a arrecadação das mesmas condemnações, tendo para isso hum Livro por elle numerado e rubricado: E não ha-
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verá ordenado algum certo, mas somente dous por cento da importância de tods>i as que fizer arrecadar; guardando-se nisto, e em tu•do o mais sol ré este objecto, c que se acha disposto no Regimento
de quatro de Fevereiro de mil setecentos cincoenta e cinco.
VII. Tora especial cuidado em que o Chanceller, como Juiz
da Chancellaria; devasse todos os annos dosOfficiaes de Justiça, na
fôrma que se dirá no Titulo seguinte do mesmo Chanceller; e assim também em que todos os Ministros facão por si sós as audiencic-j a que são obrigados, sem que as possão commetter a outros:
'_• guando algum for impedido, o fará saber ao Governador, ou a
quem seu cargo servir, para que a commetta precisamente a outro
Desembargador, sem que a possa commetter em caso algum a Ministro da Cidade, ou Advogado, ainda que seja da Relação: E á
todas as audiências assistirá hum Meirinho com seus homens para
acudir ao que for necessário.
VIII. O Governador fará todos os mezes audiências geraes'
aos Presos, na fôrma que se tem ordenado ao Regedor da Casa da
Supplicação; com declararão porém que para o despacho das ditas
audiências assistiráo somente três Ministros, vencendo-se os despachos pelo parecer da maior parte. Entre elles serão certos o Ouvidor Geral do Crime, e o Promotor da Justiça ; sendo o outro Ministro nomeado por turno pelo Governador. E nestas visitas se
observarão as Leis Extravagantes, que ha nesta matéria, especialmente a de trirta e hum de Março de mil setecentos quarenta
e dous.
IX. E para que não se retardem na cadêa os Presos, a que
se não pôde deferir nas visitas geraes; Sou Servido Mandar que,
se as Partes, a cujos requerimentos forem presos alguns réos, den«
tro de trinta dias não começarem contra elles a sua accusaçso, que
Hei por bem possão fazer por seus procuradores morando cm maior
distancia que a de cinco legoas do lugar da accusação. se tome
logo o Feito por parte da Justiça : e caso que por bem tia mesma
Justiça, sem requerimento de Parte , se haja formado a culpa, e
ídéntro do dito termo não appareça Parte , que queir? accusar, se
procederá pela da Justiça; porque tanto em hum , como em outro
.aso, podem e devem os Juizes condemnar aos Réos na satisfação,
que se dever ás Partes offendidas.
X. Contra todos os delinnnentes, que dentro de trinta dias
depois de cerrada a Devassa, e ^ Processo da sua culpa, não forem
presos, se procederá indefectivelmente na fôrma da Ordenação do
Livro quinto Titulo cento e vinte seis, que Mando se cumpra inteiramentCi
XI. A primeira vez que os autos crimes forem á Relação , pódera o Governador, ou quem seu cargo servir, com os Juizes dos

mesmos autos, não só supprir a bem da Justiça os defeitos, e nullidades que tiverem , na fôrma da Ordenação do Livro primeiro Ti*
íulo quinto parágrafo doze; mas também fazer que se proceda
snmmariamente nos casos contemplados na outra Ordenação do Livro primeiro Titulo primeiro parágrafo desaseis; attenta a gravidade do caso, e a urgência da prova: E esta mesma fôrma de
preceder se observará quando os réos, que não forem menores de
vinte e cinco annos, quizerem assignar termo de estar pelos auíc/s para
que se lhes julguem surnmariamente ; o que porém se não adnaittirá
quando os delictos forem de qualidade tal, que por elles se incorra
em pena de morte natural, ou de infâmia, e ainda no? que incorrem em pena corporal.
XII. Não sendo o Governador presente em Relação, ou sendo ausente da Cidade de S. Luiz do Maranhão, servirá em seu lu«
gar o .Chanceller, ou quem por este servir; e na falta de ambos na
Relação, servirá o Desembargador dos Aggravos mais antigo cklla,
sendo proprietário; e não havendo proprietário, o Desembargador
mais antigo d:t Relação.
XIII. Terá o Governador muito cuidado em que os Ministros,
e Officiaes da mesma Relação, e seus criados, não facão damno ,
nem oppressão alguma aos moradores da dita Cidade de S. Luiz do
Maranhão, ou de outros lugares aonde forem mandados, tomandolhes os mantimentos contra suas vontades, ou por menores preços
do que valem pelo estado da terra; e mandará proceder contra os
culpados como for justiça.
XIV. O Governador não impedirá, nem siupenderá a execução das Sentenças que forem dadas assim na dita Relação, e na Casa
da Supplic:\ção, como em quaesquer outros Juizos; antes para a execução dellas dará toda a ajuda e favor que lhe for pedido, principalmente contra os poderosos.
XV. Favorecerá os Gentios do Districto da Relação que estiverem em paz, não consentindo por modo algum que sejão maltratados, ou obrigados a serviços e trabalhos alguns por preços, e
tempos arbitrários, que não sejão estipulados por mutuas convenções ; da mesma maneira que se observa com todos os outros Meus
Vassallos. E mandará proceder com rigor contra quem os maltratar, ou molestar, dando ordens e providencias para que se possã^
sustentar e viver junto das Povoacões dos Portuguezes, ajudandt
se dellas, de maneira qr^ os que habitão no Sertão folguem devir
para as ditas Povoacões, e entendão que Tenho lembrança delles;
guardando-se para este efteito inteiramente a Lei, que sobre esta
matéria ordenou o Senhor Rei D. SEBASTIAM no anno de mil
quinhentos e setenta, e todas as mais Leis, Provisões, e Ordens ex,
pedidas sobre a mesma matéria. e muito especialmente as que fo-
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rão promulgadas, e expedidas pelo Senhor Rei D. JOZE, Meu Senhor e Avô.
XVI. Terá o Governador especial cuidado sobre as lenhas e
madeiras, ordenando se não cortem, nem queimem para fazer roças , ou outras cousas em partes que se possão escusar, fazendo
guardar inteiramente as ordens, que se tem passado sobre esta matéria.
T I T U L O

III.

Do Chance!ler dv Relação.
I. J. Osto que o ClianceUer, que for nomeado para crear esta Relação, deva servir debaixo do juramento que ha de prestar ante
o Meu Chanceller-Mór do Estado do Brasil; comtudo aos mais, que
para o futuro forem nomeados, será dado , antes que sirvão , o juramento em Relação pelo Governador, ou quem seu Cargo servir.
II. Terá o primeiro lugar no banco da Meza Grande da parte direita, e quando acontecer que entre na Casa da Relação, ou
saia delia, estando-se já em Relação, não só se levantarão todos os
Ministros sem sahirem dos seus lugares, mas também se levantará
igualmente o Governador, recebendo-lhe deste modo as cortezias,
que o Chanceller lhe deve fazer na entrada, e sahida da Porta , e ao
tomar, e deixar o lugar.
III. O sobredito Chanceller tanto pelo que pertence a este
Cargo, como pelo que pertence ao de Chanceller-Mór, que elle ha
de exercitar em alguns casos, verá não só todas as Cartas, e Sentenças que forem dadas pelos Desembargadores da Relação, passando-as pela Chancellaria, ou glossando-as, na mesma fôrma que o
faz o Chanceller da Casa da Supplicacão por seu Regimento; mas
também todas as Cartas e Provisões assim de Graça , como da Justiça , e Fazenda, assignadas pelo Governador conforme o seu Regimento ; guardando nesta parte o do Chanccller-Mór: E de huns e
outros Papeis levará as mesmas assignaturas concedidas, ou que se
concederem em qualquer tempo , uos sobreditos deus Chancelleres.
IV. E porque as Sentenças que o Chanceller assignar, como
Jui;. da Chancellaria, não se podem passar por elle, se passarão pelo Desembargador dos Agravos mais antigo , sendo proprietário, ou
pelo Desembargador mais antigo da Relação, não havendo proprietário; o qual no passar, eglossar as ditas Sentenças guardará a mêsr a ordem acima dada ao Chanceller.
V. O Chanceller não consentirá que os Escrivães em quaesquer Cartas, ou Provisões ponhão a Cláusula de que não passem
pela Chancellaria; e contra os que l ai cláusula puztrem procederá
na fôrma da Ordenação.

VI. A elie pertence por bem deste Cargo conhecer das Sus.
peições, que se puzerem ao Governador, Ministros, e Officiaes da
Relação; e assim também lhe pertence, como Juiz da Chancellaria,
conhecer de todas as Suspeições, que se puzerem a todos os outros
Ministros, e Officiaes da Cidade de S. Luiz do Maranhão dentro
delia somente: E para cs despachos das Suspeições, que se puzerem ao Governador, o qual deve não estar presente , nomeará O
Chanceller os dous Adjuntos que lhe parecer; sendo-lhe porém nomeados pelo Governador os Adjuntos para os despachos de todas as
outras Suspeições.
VII. E quando as Suspeições forem postas ao mesmo ChancJler, como Juiz das que se houverem posto contra as pessoas acima
ditas, se tomará logo Assento entre os dous Adjuntos e hum De
sembargador mais, que o Governador nomear, para que se proceda na fôrma da Ordenação do Livro primeiro Titulo segundo parágrafo oitavo, Titulo quarto parágrafo quinto, Titulo décimo quarto parágrafo terceiro.
VIII. Porém quando o Chanceller houver de julgar outros Feitos, assim como o ha de fazer na qualidade de Juiz da Chancellaria-í
nomeará o Governador outro Desembargador, que faça processar, e
despachar as mesmas Suspeições.
IX. E para se evitarem muitas duvidas, quê podem occorrer-j
Sou Servido que sendo postas Suspeições a algum Desembargador,
ou outro Ministro, se não commetta o Feito a outro a/gum, e fique
suspenso inteiramente o conhecimento delle; tendo-se entendido que
O despacho destas Suspeições se devem terminar em trinta dias, t
que estes serão improrogaveis, sem embargo da Ordenação em cor
trario.
X. Porém se as Suspeições forem postas a algum Official q u ;
no Feito escreva, o commetterá o Governador a outro em quanto
durar ~ conhecimento da Suspeição, e este mesmo continuará òpt"*
cesso, se a Suspeição se julgar contra o Recusado; para o que ficará em seu vigor o termo de quarenta e cinco dias, que a OrdenáçSo concede.
XI. C mesmo Chanceller , como Juiz da Chancellaria , conhecerá por Acção nova dos erros de todos os Officiaes de Justiça <*
Cidade de S. Luiz do Maranhão, e quinze legoas ao redor; e c
nhecerá por Appellação dos erros de todos os Officiaes de Justiça
do Districto da Relação: E a todos elies passará as Cartas de Sep.>
ro nos casos em que por Direito se puderem conceder, dando-t.
para si aos Officiaei da Relação da dita Cidade ., e quinze legoas ao
redor, e para os Ministros das Terras aos outros Officiaes culpados
nos mesmos delictos: Não se podendo declinar deste Juizo para outro por privilegio algum, posto que seja incorporado era Direito.
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XII. Passará todas as Cartas de Execuções das Dizimas das
Sentemas, guardanJo em tudo o Regimento e mais Leis, que se
tem dado para esta arrecadação, e de que se usa na Chancellaria da
Gusa da Supplicacão: E conhecerá de todos os Feitos que sobre isto
se ordenarem, despachando-os em Relação.
XIII. Quando algum Contador das Custas que servir na Rela<3o, o u . n o lugar em que ella estiver, for suspeito, ou impedido
de sorte que não deva, ou possa fazer a conta, a commetterá o
Chanceller como Juiz da Chancellaria a outra pessoa, que bem lhe
parecer.
XIV. Quando as Partes quizerem aliegar erros contra as contas das Custas, se guardará tal ordem que, se o erro provier de
ser mal entendida pelo Contador a Sentença, recorrerão as Partes
ao Juiz, ou Juizes, que a proferirão: E se o erro tiver origem em
ser mal lavrada a dita Sentença, requererão a sua emenda ao Chanctller, como Chai.celler, para que a faça emendar: E se consistir o
erro tão somente em formar a conta, ou carregar nella salários
maiores, ou indevidos, conhecerá então o dito Chanceller como Juiz
da Chancellaria, commettendo a revista da conta a huma pessoa in«
telligente, que bem possa aprovalla, ou emendalla: E neste caso
proferirá por si os despachos, de que as Partes poderáÕ somente
aggravar por petição.
XV. Em tudo o mais que neste Regimento nSo for dada expressa providencia, usará o Chanceller das que são dadas ao da
Casa da Supplicacão, e ao Juiz da Chancellaria; levando em todos
os Papeis e Sentenças, que assignar, como Juiz da Chancellaria, as
mesmas assignaturas que são concedidas, ou em qualquer tempo se
concederem, ao Juiz da Chancellaria da Casa da Supplicacão.
XVI. As Sentenças que proferir como Chanceller serão publicadas na Audiência dos Aggravos, e AppellaçÕes pelo Ministro a
que tocar; e as mais Sentenças que proferir como Juiz da Chancellaria , serão publicadas na Audiência, que fizer o Ouvidor Geral
do Crime.
XVil. Quando o Chanceller for ausente, ou impedido de maneira, que por isso não possa servir, passarão os Sellos E.O Desembarqador dos Aggravos mais antigo, sendo, ou tendo sido proprietaio; e não havendo proprietário, passarão ao Desembargador mais
antigo da Relação; os quaes nestes caso- conhecerão de tudo o
que o dito Chanceller podia conhecer.

ii
T I T U L O IV.
Do.? Cessmbarc/cidores dos Aygravos, e Appdlacões
Crimes, e Cíveis.
I. V^/S Desembargadores dos Aggravos guardarão a ordem,
que por Minhas Ordenações e Extravagantes se tem dado aos Desembargadores dos Aggravos, e AppellaçÕes da Casa da Supplicacão
para o despacho dos Aggravos Ordinários, das A p pellações das Senten^as Definitivas, e Interlocutorias, Dias de apparecer, Instrumentos
de Aggravo, Petições, e Cartas festemunhaveis: E terão a Aliada
acima declara.ia , guardando-se também o que fica determinado sobre
os recursos, que deiles se houverem de interpor.
II. Quando as Partes aggravarem ordinariamente para a Casa
ca Supplicatão, e os Jnizes que forem na Sentença se não conforimrem todos em receber o Aggravo, se ajuntaràó na Mesa Grancie curn todos os outros que na Relação estivertm ; e do que pela
tuaior pane dos votos se vencer sobre negar . ou conceder o Aggravo , se fará assento no Feito, e se cumprirá inteiramente.
III. Aos Desembargadores dos Aggravos, e Appdlações pertence, quanto ás Causas Cíveis, conhecer dos Aggravos Ordinários, que se tirarem dos Ouvidores Geraes do Crime, e Cível, em
conformidade de «eus Regimentos; e de todas as Appella^bes que
sahirem d'ante quaesquer Juizes, assim da Cidade de S. Luiz do
Maranhão , como de todas as outras Comarcas do Districto da Relação, ainda mesmo sendo dos Provedores, e quaesquer outros Juizes dos bens dos Defuntos e Ausentes, Capdlas, Resíduos, e Captivos.
l\rr ConheceráÕ também, quanto ao Cível, de todos os outros Aggrasos, qne sn tirarem não só uos Ministros acima ditos,
inas também dos que despacharem em Relação, quando os Aggravos se imerpuzerem cios despachos, que estes mesmos Ministros
proferirem, ou deverem proferir por si sós; com tal declaração
porém que dos Ministros que residirem na Cidade, e quinze legoas
ao redor se aggravará por Petição, e dos que residirem fora dr
dito termo se aggravará por Instrumento , ou Carta testemunhavel,
.V. ConheceráÕ out ; osim de todas as Appellações dos Caso;
Crimes, que vierem dos Julgadores da sobredita Cidade, e das outras Comarcas do. Districto da Relatão; as quaes despacharão pela
ordem e man''ra que as despachão os Ouvidores do Crime da Casa
cl.i iupplicaí^o, IIPO sendo daquellas que pertencem ao Juiz dos
Feitos da Coroa e Fazenda, e da Chancellaria por seus Regimentos,
como em seus TituLs se declara.

12

VI. Conhecerão também dos Aggravos Crimes, que por Pétição se tirarem dos outros Ministros que despachão em Relação ,
se os despachos forem , ou deverem ser proferidos por elles somente ; porque todos os 'outros Aggravos Crimes dos Julgadores da sobredita Cidade, e das Comarcas do Districto da Relação se deverão
interpor para o Ouvidor Geral do Crime, ou sejão por Petição,
ou por Instrumento; não sendo daquelles que pertencem ao Juiz
dos Feitos da Coroa e Fazenda, e ao da Chancellaria na fôrma acima dita.
VII. Quando se aggravar por Petição de algum Ministro que
despacha 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 lugar do Relator do Feito, de que se aggravar.
VIII. Tomarão também conhecimento dos Aggravos que se
tirarem do Governador; o que somente terá lugar nos mesmos casos , em que do Regedor da Casa da Supplicação se pôde aggravar
para ella; E no despacho destes Aggravos votarão o Chanceller e
todos os Desembargadores dos Aggravos; e sendo iguaes os votos,
votarão os outros Desembargadores que na Relação se acharem presentes, e o que pela maior parte dos votos for acordado se cumprirá.
ÍX. Nas Appella s oes, que não excederem a quantia de cento
e cincoenta mil reis, bastarão dous votos conformes em confirmar , ou revogar, para se vencer o Feito; e desta quantia para cima serão para o dito efíeito necessários três votos conformes em o
mesmo parecer de confirmar, ou revogar.
X. Todas as AppellaçÕes, Aggravos Ordinários, Aggravos
de Instrumento, Cartas testemunhaveis, e Dias de apparecer se répartirão por distribuição entre os Desembargadores dos Aggravoscomeçando-se pelo mais antigo, na mesma fôrma que se observa na
Casa da Supplicação; com tal declaração que os Dias de apparecer
se despacharão por Conferência, e todos os mais por Tenções;
guardando-se a estes respeitos a forma e a ordem, que se acha determinada na Lei do Reino.
XI. As AppellaçÕes, e Aggravos que ao tempo, em que esta
Relação começar o seu exercício , se acharem interpostos par:t a
Casa da Supplicação na fôrma do Alvará de seis de Maio de mil oiíocentos e nove, ou para a Relação da Bahia nas Comarcas que a
e ia pertenciao, se expedirão para esta nova Relação. Porém aconcendo, que por ignorância desta Minha Determinação se interpo.iha, e expeça alguma Appellação, ou Aggravo para a dita Casa da
Supplicação , ou Relação da Bahia: Hei por bem que as Sentenças,
que nas mesmas Relajões se proferirem, se hajão por valiozas, sem
que por sto se fique contrahindo certas para os-mais incidentes, que

na execução sobrevierem; porque destes e de quaesquer outras Sentenças se hão de expedir para a mencionada Relação do Maranhão.
XII. Os Desembargadores dos Aggravos e Appellaçbes levarão
as mesmas Assignaturas e Emolumentos , que presentemente levão , ou
cm qualquer tempo se concederem aos da Casa da Supplicação; cujos estilos devem seguir em tudo o que não for provido neste Regimento , e nas Ordenações do Reino, em quanto se poder praticar;
o que igualmente observarão os mais Minisros desta Relação do
Maranhão tanto a respeito das Assignaturas c Emolumentos, como
dos mencionados estilos.
T I T U L O V.
Do Ouvidor Geral do Crime,

,A

O Ouvidor Geral do Crime pertence conhecer por
Acçâo nova de todos os detictos, que se commetterem na Cidade
de S. Luiz do Maranhão, ou em outro qualquer lugar aonde a
Relação estiver , e quinze legoas ao redor , procedendo-se por Devassãs, e Que relas, ou por seu Oft.cio; e os Feitos, que se proces»
sarem no seu Juizo, os despachará em Relação.
II. Nos crimes de traição , moecia falsa , falsidade, sodcmia ,
tirada de presos da Cadêa , morte, resistência á Justiça, e todos
os outros, a que pela Lei for imposta a pena de morte natural,
sendo commettidos na sobredita Cidade, ou em outro lugar em
que esteja a Relação, e quinze íegoss ao redor, será privativa
do Ouvidor Geral do Crime a jurisdicção de proceder pelos modos
sobreditos: E em todos os outros casos, pelos quaes for imposta
menor pena, será a sua jurisdicção cumulativa com os outros Ministros que dos Crimes puderem conhecer, de sorte que neste caso
terá lugar a prevenção.
III. E acontecendo tal caso, que por suas circunstancias pareça ao Governador ser conveniente que delle se tire devassa pelo
Ouvidor Geral do Crime , sem embargo de estar prevenia a júrisdicção pelo Ministro, cora quem o dito Desembargador a tiver cumulativa, pcJerá o dito Governador, sendo do mesmo parecer o
Chanceller, commetter ao Ouvidor Geral do Crime o tirar devassa; e a que elle tirar se accumulará á que pelo outro Ministro estiver tirada , e por ambas assim juntas haverão os Réos o seu livramento perante o dito Ouvidor Geral do Crime.
IV. Nos casos que provados merecerem pena de morte, sencio commettidos fora do lugar em que estiver a Relação, e quinze
legoas ao redor s quando os réos houverem de ser remettidos, se
remetteráõ com elles as próprias devassas; ficando no lugar, de
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que forem remettidos, os traslados somente, que serão concertados
pelo Escrivão da Culpa com o Juiz; o que também se praticará em
quaesquer outros casos, em que os Réos se remetterem. No lugar
porém em que a Relação estiver, e quinze legoas ao redor, se rémetterá a própria culpa sem ficar traslado.
V. Ao Ouvidor Geral do Crime pertence privativamente o
passar em todos os casos as Cartas de Seguro pedidas pelos delinqüentes , que commetterem qualquer delicio na Cidade de S. Luiz
do Maranhão j ou em outro lugar em que estiver a Relação, ou
quinze legoas ao redor; com tal declaração que nos casos de morte,
nu que provados merecerem pena de morte natural, eu civil, ou
^.ortarnento de membro, passará as.Cartas em Relação com Adjuntos sendo junta a culpa; e nos mais casos as passará por si só.
VI. Na mesma fôrma pertence privativamente ao mesmo Ouvidor Geral do Crime passar as Cartas de Seguro nos casos de
morte , ou que provados merecerem pena de morte natural, ou civil , ou cortamenío de membro, aiuda que os dejictos sejão commettidos fora da Cidade de S. Luiz do Maranhão, ou de outro lugar , em que a Relação estiver, e quinze legoas ao redor, de taí
sorte que nenhum outro Ministro as poderá passar senão o dito Ouvidor Geral do Crime, o qual as despachará em Relação á vista da
culpa: e para este effeito Hei por derogados nesta parte o Regimento do Ouvidor da referida Cidade, e os dos Ouvidores das outras
Comarcas do Districto da Relação; de maneira que os Ouvidores
destas Comarcas poderáÕ somente passar Cartas de Seguro nos mais
casos não exceptuados: Bem entendido porém que o Ouvidor da
dita Cidade de S. Luiz do Maranhão , ou qualquer outro do lugar
em que a Relação estiver, em nenhum caso as poderáÕ passar. E
passará outrosim Cartas de Seguro em todos os cases em que as
pôde passar o Corregedor do Crime da Corte por bem do seu Regimento ; guardando no passar deilas a fôrma da Ordenação.
VII. Quando para se passarem as Cartas de Seguro SP remetterem á Ouvidoria Geral do Crime as Culpas, o que se fará pelo
traslado deilas, não poderá o dito Ouvidor por seu despacho, nem
ainda por despacho proferido em Relação, haver por avocada a Culpa para o Réo correr neste Juizo o seu livramento mas será ne.essario para este effeito que a culpa se remetta em fôrma, citada
.i Parte, se a houver.
VIU. Poderá o dito Ouvidor Gera' do Crime avocar as Culis, e Feitos Crimes, que se tratarem diante dos Juizes Inferiores
Cidade de S. Luiz do Maranhão, ou de outro qualquer lugar
em que r. Relação estiver, e quinze legoas ao redor, nos casos somente em que provados merecerem pena dê morte natural, ou civil , ou co-rtamento de membro, e não em outro algum caso.

IX. Conhecerá em Relação, por petição, ou instrumento de
todos os Aggravos Crimes, que a ella vierem de quaesquer Ministros , que dos Crimes conhecerem; não sendo este dos que despachão em Relação, ou daquelles que o seu conhecimento pertence ao
Juizo dos Feitos da Coroa e Fazenda, e ao da Chancellaria, como
acima fica dito: com declaração porém que os Aggravos, que se tirarem dos Ministros da Cidade de S. Luiz do Maranhão, ou de
qualquer outro lugar em que a Relação estiver, e quinze legoas ao
redor, se expedirão por petição, e os outros de fora deste Districto
se expedirão 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 pôde aggravar do Corregedor do Crime da Corte para a Casa da Supplicação.
XI. Conhecerá também o dito Ouvidor Geral do Crime pela maneira sobredita de todos os casos Crimes acontecidos no Districto da Relação do Maranhão, em que forem incursos quaesquer
Cavalleiros de alguma das Três Ordens Militares de Nosso Senhor
Jesus Christo, de S. Bento de Avís, e de Sant-Iago da Espada, párã defirir ás AccusaçÕes, e AcçÕes que contra elles se intentarem»
ou pelos particulares offendidos, ou por parte da Justiça, e lhes
dar livramento na fôrma da Lei; sentenciando-os em Relação como
for de Justiça em conformidade das Minhas Leis, com os Adjuntos
que lhe nomear o Governador, ou quem seu Cargo servir.
Xlí, Para estes fins Sou Servido Authorizar como Príncipe
Regente, Governador, e Administrador de todas, e de cada huma
das ditas Ordens Militares, ao referido Ouvidor Geral do Crime,
e aos outros Desembargadores que agora e ao diante servirem na
dita Relação, Concedendo-lhes toda a cumprida Jurisdicção necessa.
ria, ainda que nenhum delles tenha o Habito de alguma das ditas
Ordens, e revogando tudo quanto possa obstar a esta Minha Suprema Determinação; assim e da mesma maneira que Houve por bem
Determinar a respeito dos Ouvidores Geraes do Crime, e mais
Desembargadores das Relações da Bahia, e Rio de Janeiro pelo Alvará de doze de Agosto de mil oitocentos e hum: Por quanto,
ainda que elle foi revogado pelo outro Alvará de vinte e dons de
Abril de mil oitocentos e oito com o motivo de se haver creaclo
nesta Corte do Rio de Janeiro hum Juiz dos Cavalleiros, que os
houvesse de sentenciar em primeira Instância, e o Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens que houvesse de conhecer das respectivas Appellações ; cessa com tudo este motivo a respeito das Capitanias do Maranhão, e do Pará, e mais Comarcas > que constituem
o Districto desta nova Relação, pela sua grande distancia da mesma Corte do Rio de Janeiro; de maneira que já por este motivo
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Fui Servido revogar o Alvará de dez de Maio de mil oitocentos e
oito, que só permittia o recurso em todas as Causas para a Gasa
da Suplicação do Brasil creada na dita Corte; e ficão subsistindo
as mesmas razões e fundamentos, que motivarão a referida providencia dada naquelle Alvará de doze de Agosto de mil oitocentos
e hum
XIII. Fará duas Audiências cada Semana nas Segundas e Sextas feiras de tarde , a que assistirá o Meirinho das Cadías, e na
falta deste por algum justo impedimento o Meirinho da Relação. :
XIV. E em tudo o mais que neste Regimento não vai declamdo, guardará o dito Ouvidor Geral do Crime o Regimento do
Corregedor do Crime da C.ôrte , e as mais Leis Extravagantes -,
que depois do dito Regimento se promulgarão: e também levará
as mesmas assignaturas, que presentemente levão os Corregedores
do Crime da Corte, ou ao diante se lhes concederem.
T I T U L O VI.
Do Ouvidor Geral do Civel.
I. \^J Ouvidor Geral do Civel tomará conhecimento por
acção nova de todas as Cansas Cíveis, que se tratarem na Cidítde de S. Luiz do Maranhão, ou em outro qualquer lugar onde a
Relação estiver, e quinze legoas ao redor, e de todas as que
abaixo não forem exceptuadas, despachando-as por si só até final
Sentença, de qie dará Aggravo Ordinário para os Desembargadores dos Aggravos da mesma Relação, se a Causa não couber na
sua alçada: E dos despachos interlocutorios que proferir, se poderá aggravar por petição, ou no auto do processo, conforme o que
no caso couber; guardando em tudo o que neste Regimento não
vai declarado, o Regimento do Corregedor da Corte dos Feitos
Cíveis, e m .is Extravagantes que depois do mesmo Rep;nienfo se
promulgarão.
II. Não poderá porém avocar as Causas começadas em outros
Juízos fora das sobreditas quinze legoas; nem ainda dentro dellas,
«e as taes Causas se tratarem perante os Juizes de t ora, ou Ou*
«dores da dita Cidade, e das outras Comarcas: Podendo porém
;onhecer, como lhe compete, de todos e quaesquer Feitos que por
Meu Especial Mandado, ou por rxpiv.áa Disposição da Lei se
•louverem de remetter á Relação, assim e da mesma maneira, que
c Corregedor da Corte dos Feitos Cíveis conhece de todos os que
na fôrma sobredita se devem remetter á Corte antes de sentenciados.
IHé Terá a sua alçada até cento e vinte mil reis nos bens de'
raiz, e até cento e cinçoenta mil reis nos bens moveis, e até

doze mil reis nas penas , e esta mesma alçada quanto ás penas terá
o Ouvidor Geral dó Crime.
IV. Tomará conhecimento das Causas dos Prelados que não
tem Superior Ordinário no Reino , e das Viuvas , e mais Pessoas
miseráveis , que o quizerem escolher por seu Juiz ; como também de
todas ;\s outras declaradas na Ordenação do Livro primeiro Titulo oitavo
desde o parágrafo quarto em diante , exceptuando os Aggravos por
petição contemplados no parágrafo nono da citada Ordenação , porque destes e dos outros Aggravos por Instrumento , ou Cartas tes«
temunhaveis , conhecerão os Desembargadores dos Aggravos , e não
o Ouvidor Geral do Civel , posto que seja dentro do Districto das
quinze legoas. Porém todos os Feitos e Causas das sobreditas Pessoas serão sentenciados em Relação com os Adjuntos que o Governador , ou quem seu Cargo servir , lhe nomear , procedendo-se em
tudo na mesma fôrma , que o faz o Juiz das Acções novas da Casa
do Porto.
V. Fará por si duas Audiências em cada Semana nas Terças
e Quintas feiras de tarde , a que assistirá o Meirinho , que deve as*
sistir ás Audiências , que o Ouvidor Geral do Crime deve fazer : e
levará as mesmas Assignaturas , que são concedidas ao Corregedor
da Corte dos Feitos Cíveis , ou ao diante se lhe concederem.
VI. Ao mesmo Ouvidor Geral do Civel pertence passar cora
os seus Escrivães as Certidões das Justificações na maneira , que
as passa por seu Regimento o Juiz de índia c Mina.
T I T U L O

VII.

Do ]ul^ dos Feitos da Coroa e Fazenda.
I,
Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda conhecerá de
todos os Feitos da Coroa e Fazenda por Acção nova, e por Aggravos de petição na Cidade de S. Luiz do Maranhão , ou outro lugar em que a Relação estiver, e quinze legoas ao redor; e fora
deste Districto conhecerá por appellação , por instrumentos de Aggravos , ou Cartas testemunhaveis , de todos os ditos feitos posto que
sejão entre Partes : e os ditos Feitos despachará em Relação conforme a ordem , que Tenho dado por Minhas Ordenações e Extravagantes ao Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda da Casa da Suppli
cação , cujo Regimento Jeve guardar em tudo o que se lhe puder
applicar.
II. Porém das Sentenças Definitivas , que assim proferir em
Relação , poderão as Partes aggravar ordinariamente para a Casa da
SuppÜcação , e Meza da Coroa e Fazenda , se a Causa não couber
na sua Alçada, que he a mesma concedida a esta Relação,
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. JH. Conhecerá também e despachará em Relação todas aí
Appellações, e Aggravos , que se tiraTem dos' Provedores da Fazenda , não cabendo as Causas na Alçada dos sobreditos; os mães no
receber, e expedir as mesmas AppeliaçSes, e Aggravos guarciaráõ a
ordem , . que lhes for dada por seus Regimentos; com tanto porem
que nos casos, em que se puder appellar, ou aggravar de hum Provedor para outros , se se não achar presente no mesino lugar aquelle para quem se devia appellar, ou asgravar . se interporá , e expedirá a Appellação, ou Aggravo para o Juiz dos Feitos da Coroa e
Fazenda,
IV. Das Interlocutorias, que despachar por si só, poderão as
jhartes aggravar por Petição para a Relação, se no caso couber este recurso conforme a Ordenação.
V. Conhecerá outrõsim por Appellação, e Aggravo de todos
os Feitos Crimes pertencentes á Fazenda Real: E pelo que toca á
mesma Fazenda Real, lhe pertencerá o tirar todos os annos huma
Devassa dos Officiaes d'Alfandega, e dos mais Officiaes da Real Fazenda da Cidade de S. Luiz do Maranhão, c- quinze legoas ao redor, sem embargo de qnaesqner ordens em coriírario.
Vi. Pertencerá a este Ministro o conhecer e decidir em Re\y~',ç> os Aggravos, que por via de Recurso se intentarem conírs
os procedimentos cios Juizes, e Prelados Ecclesiasticos de qualquer
lugar do Districto da Relação nos casos, em que pela Ordenação e
Concordatas do Reino se pôde usar deste remédio; o que fará
guardando-se em tudo a fôrma, que se pratica na Casa da Svipplicaçao: Ficando porém em seu inteiro vigor nas outras Comarcas
do Districto da Relação o Alvará com força de Lei de dezoito de
Janeiro de mi] setecentos sessenta e cinco, pelo qual se ordenou
que nellas se formassem Juntas de Justiça para deferir aos ditos Recursos; pois que somente na dita Cidade, e Comarca do Maranhão
fica extincta a respectiva Junta, como acima se determino'.-: Sendo
livre aos Recurrentes interporem os seus recursos, ou p-^ru a Relação , ou para as sobreditas Juntas de Justiça.
Vil. Se os Juizes recorridos não cumprirem a primeira e segunda Carfa Rogatória, que se lhes devem passar ""mando forem
nrovídos os Recurrentes, sedará a estes Certidão, pai,; que sobre o
!SO se tome Assento, o qual será tomado na Casa do Despacho
a Relação em presença do Governador, não sendo este algum Bispo, ou Arcebispo, pela fôrma que abaixí se declarará.
VIII. O Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda servirá juntamente de Juiz do Fisco, usando em tudo do Regimento dado ao
Juiz do Fisco, que despacha na Casa da SuppÜcação.
--•• IX. Na Cidade de S. Luiz do Maranhão, ou em outro qualquer lugar aonde a Relação estiver, servirá de Aposentador Mor

o mesmo Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda para fazer aposentar
os Ministros e Oífkiaes da Relação somente: E servirá também
de Almotacé-Mor para fazer prover de mantimentos a Cidade, ou
o lugar em que a Relação estiver, expedindo por seus Officiaes as
diligencias precisas; guardando em tudo o que se puder applicar,
os Regimentos dos sobreditos Officios , e procedendo breve e summariamente, ouvidas as Partes ; as quaes poderão recorrer ao Governador , que mandará ver por dous Desembargadores dos Aggravos o Processo em Relação, e pelo Assento que se tomar, se continuaráõ, ou suspenderão Os procedimentos, de que se recorrer sem
que seja necessário tirar-se Sentença.
X. Fará duas Audiências em cada Semana, que serão nas
Quartas feiras e Sabbados de tarde; e levará as mesmas Assignaturas, que presentemente levão, ou em qualquer tempo se c ncederem aos Juizes da Coroa, Fazenda, e Fisco da Casa da Supplicação.
T I T U L O

VIII.

Do Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda.
I. vJ Sara inteiramente do Regimento dado aos dous Prócuradores, que na Casa da Supplicação servem estes Officios; procurando saber se alguma pessoa Ecclesiastica, ou Secular do Districto desta Relação usurpa a Minha Jurisdicção, Fazenda, e Direitos , para proceder e requerer na fôrma, que por Minhas Ordenações , e outras Ordens lhe está encarregado.
H. Saberá particularmente das Causas que pertencem á Minha Coroa e Fazenda para fazer que se prosigão em seus termos
devidos, e requerer, ou fazer que nellas se 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 das Audiências
serão feitos pelo Solicitador das Causas da Coroa, Fazenda, e Fisco, de que o dito Ministro será também Procurador.

T I T U L O • IX.
Do Promotor da Justiça.

O

* Desembargador desta Relação, que servir de Promotor da
Justiça, guardará inteiramente o Regimento do Promotor da Justiça
da Casa da Supplicação, e especialmente o que lhe he encarregado
no Regimento da mesma Casa. da Supplicação dado em sete de Juj
nho -de-mil seiscentos e cinco, e ijo Alvará com forga de Lei dado
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em trinta e rinm de Março de mil setecentos quarenta e doas: E
ao Governador Encarrego que tenha especial cuidado em que assim
se cumpra.
T I T U L O X.
Da Meqa em que se devem despachar alquns negócios pertencentes
ao Tribunal do Desernbargo do Paço.

H

I. JL X Averá na cüta Relação Iiumã Meza, em que se exp««
çao alguns negócios •, que pertencem ao Despacho e Expediente dti
T-ibunal do Desembargo do Paço , assim e da mesma maneira que
por Fazer favor aos Vassallos, que residem nos Domínios Ultrama•inos, havia na extincta Relação do Rio de Janeiro, e já ante*
..edentemente nas Relações de Gôa , e da Bahia : O que Fui
Servido igualmente Ordenar por Alvará de dez de Setembro
de mil oitocentos e onze para as Capitanias das Ilhas , e mais Possessões, que fórmão hoje os Domínios Ultramarinos, á semelhança do
que se havia ordenado para o Estado da índia pelo Alvará de quinze
de Janeiro de mil setecentos setenta e quatro por occasião da exíin
cão da Relsçro do mesmo Estado, que ao depois se tornou a crearÈ para este fim Hei por bem revogar o Regimento dos Governadores da sobredita Capitania do Maranhão , e quáesquer outras Or
dens Regias na parte, ern que concedem aos ditos Governadores c
poder de expedir alguns dos sobreditos negócios; pois que não os
poderão expedir por si só daqui em diante, mas sirn na sobredita
Mtza conjuntamente com os seus Vogaes.
II. Esta Meza se comporá do Governador da Relação, do
Chanceller, e do Desembargador dos Aggravos mais antigo; e se
ajuntará na Casa do Despacho da Relação nos dias próprios delia,
e todas as vezes que o Governador julgar conveniente: E quando
houver alguma duvida, ou negocio tal, em que ao Governador pareça conveniente chamar mais algum Ministro, será este o outro Desembargador dos Aggravos mais antigo que houver.
III. Os Papeis que na dita Meza se despacharem serão assi«nados pelo Governador, e os ditos Ministros: Em Meu Nome se
r>"sr,aráÕ os Alvarás, Cartas, e Provisões que se ccnct-erem; e seo assignados pelo Governador , levando todas as cláusulas que levâo
...melhautes Alvarás, Cartas, e Provisões, que se passão pelos Meus
Desembargadores do Paço, de que se lhe dará a minuta; pagando
os Novos Direitos que deverem, e passando pela Chancellaria.
IV. Na mesma Meza se despacharão os Alvarás de Fiança, e
de Prorogaçces de Seguro, para cujo efteito se darão as petições ao
Governador estando em Relação; os quaes aos casos , em que se
podem conceder, se concederão por tempo de hum anno, e se po-

raõ reformar até duas vezes somente, senáo cada numa das reformas ou Proroga^õcs pelo mesmo tempo de hum anno.
V. Na dita M<;za se expedirão de igual modo os Perdões que
Eu Costumo Conceder cfterecendo-se perdão da Parte, e conhecimento de estarem pagas .AS penas pecuniárias. Não se concederão porém nos casos abaixo declarados , asaber : Blasfêmia de DEOS ,
e dos Santos; rnosda falsa ; falsidade ; testemunho falso ; maçar ou
ferir com besta ; usar de arcabuz, ou espingarda, e qualquer arma curta principalmente faca, ou outra com que fazer-se possa ferida penetrante, posto que se não seguisse morte , ou ferimento; propinado
de veneno, ainda que morte cê não seguisse; ou de qualquer ,*•
médio para abortar, seguindo-se o aborto; morte commettida atra:
çoadamente ; quebrartar prisões por força; pôr fogo acintemente
forçar mulher; fazer, ou dar feitiços; soltura de presos que fizer
Carcereiro por vontade , ou peita; entrar cm Mosteiro de Freiras
com propósito deshonesto; fazer damno, ou qualquer mal por dinhei
ro ; passadores de gado ; salteadores de caminhos; ferimentos de propósito em Igreja , ou Procissão , aonde for, ou estiver o SANTÍSSIMO SACRAMENTO; resistência feita á Justiça, ferimentos ou
pancadas de qualquer Juiz, posto que pedsneo ou vintenario, sendo
sobre seu Officio; ferir, ou espancar alguma pessoa tomada ás mãos;
furto que passe de marco de prata ; manceba de Clérigo ou Frade,
quer seja de portas a dentro, quer de portas a fora, se pedirptrdão
segunda vez; adultério, sendo levada a mulher de casa desea marido ; ferida dada de propósito no rosto, ou mandato para se dar, se
com efteito se dêo ; ladtão formigueiro a terceira vez; condemnacão
de açoutes; incesto em qualquer gráo que seja, salvo se pedir dispensa para effeito de cazar, mostrando certidão do Banqueiro, pelo
qual tiver impetrado dispensação ; e para esta ser alcançada se lhe
concederá o tempo de anno e meio semente , com a cláusula de
que n3 viva no mesmo lugar e seu termo. E assim mais n5o se
conceder, perdão de Carcereiro da Cadêa da Relação, ou da Cidade S. Luiz do Maranhão ; nem de outro qualquer caso e culpa maior
que os acima referidos: E em todos os outros casos, parecendo ao
Governador
Ministros acima ditos que ha causa para algumas culpas , ou penas deverem ser perdoadas livremente em consideraçt
das qualidades das pessoas, occasião do delicio, tempo e lugar dellí
ou outras circunstancias, ">deráõ ser perdoadas sem outra commutaçâo alguma.
VI. Também se poderáõ de igual modo comimitar na dita
Meza em penas pecuniárias, ou em outras, como melhor parecer,
as penas, que se acharem impostas; não sendo estas de Degredo de
Angola , ou Galés; porque estas se não poderáõ commutar.
VII. Da mesma fôrma se poderáõ conceder na dita Meza Ai-

varas, e Provisões de busca aos Carcereiros; de fintas para obras
publicas dos Concelhos até a quantia de trezentos mil reis; de entrega de fazenda de Ausentes até a mesma quantia de trezentos mil
reis; e para se poderem provar pela prova de Direito commum
quaesquer Contractos até a mencionada quantia de trezentos mil
reis; e assim também para se appellar ou aggravar, e para se seguirem as Appellacões, ou Aggravos Ordinários, sem embargo de
se não haver appellado, ou aggravado em tempo, e de se haverem
julgado por desertas, e não seguidas: E assim também se poderáÕ
conceder Cartas, e Provisões para Tutellas, e Emancipações, supplementos de idade, e para se citarem presos nos casos em
que pela Lei he necessário; e finalmente para se citarem Concelhos,
e quaesquer outros Juizes temporários, não sendo estes da Classe
dos Juizes Letrados, porque estes devem ser competentemente demandados nas suas residências.
VIII. Poderá a dita Meza conceder Provisões annuaes para
advogar nos Auditórios do Districto da Relação, em que não houver sufficiente numero de Advogados Formados pela Universidade
de Coimbra, ás pessoas que o requererem ainda que Formados n5o
sejao; precedendo competente informação assim da sua capacidade
e probidade, como da falta dos sobreditos Advogados, e ajuntan»
do as suas Folhas corridas.
IX. Também se concederão na dita Meza Provisões para o
Procurador da Minha Real Coroa e Fazenda na sobredita Relação
poder demandar e propor competentemente as Causas, que achar
convenientes sobre cousas que pertenção á mesma Real Coroa e
Fazenda, sem embargo da Ordenação do Livro primeiro titulo doze.
X. Na dita Meza se elegerão as pessoas que hão de servir de
Vereadores, e mais Officiaes da Câmara da Cidade de S. Luiz do
Maranhão, e das outras Câmaras do seu Districto, em que houverem Juizes de Fora ; praticando-se o mesmo que se observa na Bahia.
XI. Nesta dita Meza se tomaráõ os Assentos sobre as Cartas
Rogatórias, que passarem os Juizes da Coroa aos Prelados, e Juizes
Ecclesiasticos nos Casos de recurso, quando forem providos os Recurrentes, e não forem cumpridas as ditas Cartas, cc~no acima fica
dito no Titulo do Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda: E os ditos
Assentos se tomaráõ, sendo ouvidos na mesma Meza os referidos
Prelados, e Juizes Ecclesiasticos de que s» recorrer, se elles, sendo
chamados, comparecerem , e juntamente o Juiz, e o Procurador dos
Feitos da Carôa e Fazenda, que neste caso devem concorrer com
elles; observando-se tudo o que se pratica no Meu Desembargo
do Paço.
XII. Nestes Assentos serão votos o Chanceller, e os dous
Desembargadores dos Aggravos mais antigos, que não houverem si-

do Adjuntos no Despacho do respectivo recurso; e o que por eilês, ou pela maior parte, se assentar se cumprirá inteiramente; de
sorte que assentando-se serem mal passadas as Cartas, ficará sem
eíieito o provimento dado no recurso ; e assentando-se pelo contrario que as Cartas forão bem passadas, se fará cumprir o provimento na mesma fôrma e pela mesma maneira, que se observa na Casa da Supplicação: Ficando sempre em seu vigor a disposição do
Alvará de dezoito de Janeiro de mil setecentos sessenta e cinco a
respeito da execução das Sentenças proferidas nas Juntas da Justiça.
Xül. Porém se a Parte , ou o Prelado, e Juiz Ecclesiasticr quizerem recorrer ao Meu Desembargo do Paço , o poderáÕ fazer, sem
que por este recurso se suspenda na execução do Assento , qu •
tiver tomado; e para isto se lhes darão os traslados dos AUL
pelos quaes no Tribunal da Meza do Desembargo do Paço
examinará o merecimento do recurso, e do Assento qne na fórr
sobredita se houver tomado ; e o que se assentar se mandará da.
execução pelo Juiz dos Feitos da Coroa desta Relação.
XIV. Não poderá a sobredita Meza em algum outro caso,
além dos que ticão expressamente declarados neste Regimento, defirir, ou conceder qualquer Carta, Provisão, ou Alvará, nem ainda
por motivos de igualdade de razão, ou de estilo.
T I T U L O XI.
Da Fazenda que pertence á Relação.
L JLxE todos os Paramentos, e Alfaias da Capella da Relação, e cousas pertencentes ao ornato e expediente da Relação, se
fará inventario, pelo qual se carregarão era receita ao Guarda-Mór
da dita Relação, que dará conta de- tudo quando o Governador lha
mandar tomar.
II. Haverá hum Cofre de duas chaves, em que se receba f
do o dinheiro que Sou Servido applicar para as despezas da R \cão; e <_wste se fará receita ao Thesoureiro das mesmas c
que será o Guarda-Mór da mesma Relação, em quanto EÍi
Mandar o contrario. Das ditas chaves terá huma o sobreditc ^iz
das despezas da Rela^ io, e outra o dito Thesoureiro; o qual" de
três em três annos dará conta perante o sobredito Juiz das despezas com o seu respectivo Escrivão.
III. Todas as despezas se farão por Folhas assignadas pelo Governador ; ou quem seu cargo servir, e também por seus mandados
em que o Juiz porá seu cumprimento.
IV. Pertencerão a este receb;Tiento todas as CondemnaçÕes

pecuniárias impostas aos Réos por satisfação da Justiça, e aos
Advogados por castigo de alguma calumnia, ou ignorância da Lei,
e quaesquer outras que forem impostas e applicadas para as despezas da Relação. Para que seja mais fácil a cobrança das mesmas
condemnações se farão Livros, em que sejão lançadas pelo Relator
dos Feitos por lembrança, quando despacharem os Feitos; da mesma fôrma que se pratica na Casa da Supplicação: E se as taes condemnações se fizerem nos Feitos, que fora da Relação se despachão, será obrigado cada hum dos Escrivães delles a fazer registar
dentro de vinte e quatro horas a condemnação sob pena de ser suspenso por três annos, se o Feito for processado na Cidade, eu no
Iv ar em que a Relação estiver.
V. Porém quanto aos Feitos, que se processarem em outro
< ualquer lugar do Districto da Relação, Sou também Servido que
- s mencionadas condemnações se appliquem para as despezas da Reação : E para se tratar da sua arrecadação serão obrigados os Ministros , que proferirem as Sentenças, e impuzerem as mesmas condemnações e multas, s remetter de três em três mezes ao Juiz das
despezas da Relação hum rol por elles assignado de todas as referidas condemnações e multas; E não o cumprindo assim , se lhes
não passará a Certidão que se deve juntar á sua residência; no
que terá especial cuidado o Corregedor do Crime da Corte , a que
for commettida a mesma residência.
VI. Pertencerão ao mesmo Cofre as quantias de dinheiro,
que se houverem dos Perdões e CommutaçÕes que se fizerem conforme a este Regimento.
VIL Pertencerá também ao mesmo Cofre a importância das
Fianças, que se perderem, de que será Juiz o mesmo que o for
das despezas da Relação, servindo-lhe d'Escrivão o da receita e
despeza deste Cofre.
VIII. Na Arrecadação do dinheiro appücado para
- "as
da Relação, na fôrma acima determinada, se proceder; - . ' i^ados do Juiz dellas no lugar, em que a Relação estivei e i iinze legoas ao redor: E para fora deste Districto se passarão Cartas
ass'.pr>~.-.\s pelo dito Juiz, e dirigidas ás Justiças das Terras, sem
q- se enviem por caminheiros; comminando-se nas ditas Cartas a
peii- de que , se forem omissos no seu cumprimento , se lhes não
psssará a Certidão para aiuntar á sua residência, e se Me dará
conta pelo Tribunal do Desembargo do Paço para se pôr nota em
seu assento, que Me será presente nas Consultas dos Lugares a que
forem oppositores.

T I T U L O XII.
Do Guarda-Mór da Relação.

O

I. \^/ Guarda-Mór, além do mais que por este Regimento lhe he encarregado, terá cuidado nos Feitos, Petições, e mais
papeis que forem á Relação, ou nella ficarem: E servirá também
de Distribuidor de todos os Feitos Crimes, e Cíveis, c>ue á Relação vierem; guardando em tudo os Regimentos que são dados aos
que servem estes Officios na Casa da Supplicação.
II. Passará o mesmo Guarda-Mór os Alvarás, e Provisões
que se expedirem pela sobredita Meza dos Negócios pertencente
ao Desembargo do Paço, que hão de ser assignaclos pelo Governador ; ou quaesquer outros que se houverem de expedir immediatamente pela Relação, levando os emolumentos que direitamente 1h~
pertencerem.
III. Terá de ordenado trezentos mil réis, em que se comprehendem todas as addições dadas para casas, guisamento, e despezas da Capella; e além disso trezentos mil réis de Propinas pagos
pelo sobredito Cofre das despezas da Relação com o mesmo regresso para a Fazenda Real, no caso de não haver dinheiro para o
seu pagamento: E assim mais quarenta mil réis pelo mesmo Cofre,
como Thesoureiro delle.
T I T U L O

XIII.

Dos mais Offieíaes pertencentes d Relação.
I. JL JL. Averao dous Guardas menores, que assistão ao Guarda-Mór ao Expediente da Relação; os quaes serão ao mesmo tempo Corredores das Folhas, e Porteiros das Audiências dos Aggravos, e dos mais Juízos da Relação: Guardando os Regimentos dados para < que servem estes Officios na Casa da Supplicaçp"- E <
Pregoeiro da Cidade servirá para os Pregões da Justiça, sr
os outros em tudo o que pertencer aos ditos Juízos.
II. Terá cada hur dos ditos Guardas menores cento e c coenta mil réis cie ordenado. e sessenta mil réis de Propinas pagas
pelo Cofre das despezas da Relação; com o mesmo regresso acima
declarado.
III. O mais antigo dos ditos Guardas menores será juntamente
oSollicirador da Justiça, e dos Feitos da Coroa, Fazenda, e Fisco , e
ser -«'a lambem de Fiscal dss despezas da Relação; tendo por estas
w
g
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Incumbências mais oitenta mil réis, além do Ordenado, e Propinas
acima declaradas.
IV. Haverá hum Escrivão do Juízo dos Feitos da Coroa, Fazenda, e Fisco, o qual servirá também de Porteiro da Chancellaria,
e terá por esta Incumbência quarenta mil réis de Ordenado.
. V. Haverá hum Escrivão da Chancellaria, o qual servirá
também no Juízo delia, e terá de Ordenado oitenta mil réis.
VI. Haverão dous Escrivães de Appellações, e Aggravos Crimes , e Cíveis: E o mais antigo delles será o Escrivão da Receita
e Despe/.a do sobredito Cofre das Despezas da Relação, o qual terá
. je Ordenado quarenta mil réis , e quarenta e oito mil réis de Pró' pinas pagas peto dito Cofre das Despezas da Relação com o regresso acima declarado.
Vil. Haverão dous Escrivães da Ouvidoria Geral do Crime,
e outros dous da Ouvidoria Geral do Civel: E assim também hum
Inquiridor do Crime, e outro do Civel.
VIII. Haverão dous Meirinhos com os seus respectivos Escrivães ; fiurn da Relação, e o outro das Cadêas; e cada hum, dos ditos Meirinhos, e dos seus Escrivães terá de'Ordenado cincoenta mil
réis: Tendo o Meirinho da Relação mais cento e sessenta mil réis
para quatro homens da Vara, além do referido Ordenado.
IX. Haverá hum Medico, hum Cirurgião , e hurn Sangrador
c eleitos por votos do Chanceller , e Desembargadores presidindo o
Governador, ou quem seu Cargo servir; para curar as suas enfermidades, e de suas famílias. Terá o Medico cento e vinte mil réis
de Ordenado, e trinta e dons mil-réis de Propinas: O Cirurgião
sessenta mil réis de Ordenado , e desaseis mil mil réis de Propinas;
e o Sangrador quarenta mil t eis de Ordenado, e desaseis mil réis
de Propinas. Todas estas Propinas serão pagas pelo sobredito Cofre
.das despezas da Relação cura o mesmo regresso a c i s • • ; J , ,'arado.
X. O Meirinho da Relação será obrigado a acompanhar o
Governador quando for á dita Relação , e delia se recolher ; e o
das Cadêas será do mesmo modo obrigado a acompanhar ao Chanceller: E ambos elles , e os seus Escrivães, serão do Geral para fazerem as diligencias , que lhes forem commettidas.
XI. Haverá finalmente hum Carcereiro cias Cadêas da Rela;ão, o qual tsrá de Ordenado duzentos e quarenta mil réis ; e tan•\o este, como todos os sobreditos Officiaes, usaráõ dos Regimentos dados, ou que ao diante se derem, a outros taes Officiaes da
Casa da Suppiicação, 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 guarde na fôrma e maneira nelle declarada , e que delle se use sem embargo de quaesqtr-u- outros Regimentos, Leis, Provisões, e Ov-

dens, ou Costumes em contrario, porque todos, além dos que neste Regimento vão expressamente revogados,' Hei por derogados para este eríeito somente, como se delles Fizera expressa e especial
menção. E Mando á Meza do Desembargo do Paço, c da Conciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erano; Conselho da Minha
Real Fazenda ; Regedores das Casas da SnpplicaçSo do Reino, e do
Brasil; Governador, Chanceller , e Desembargadores da Relação de
S. Luiz do Maranhão; Governadores; Ouvidores; Juizes, e mais
Justiças dus sobreditas Capitanias , c Comarcas ; e quaesquer outras pessoas , a quem o conhecimento deste Alvará pertencer, o cumprão e
guardem , e o facão cumprir e guardar tão inteiramente , como nell se
contém. E valerá como Carta passada pela Chancellaria, ainda
por ella não haja de passar, e o seu effeito haja de durar mais
hum anno, não obstante as Ordenações em contrario: Registanc
se em todos os Lugares, aonde se costumão registar semelhante
Leis, e especialmente nos Livros da sobredita Relação, e Criar"--'
laria delia, e nos da Câmara da Cidade de S. Luiz do Mai
ao,
aonde se guardará o Original, e assim também nos das outras Câmaras do Districto da nova Relação. Dado no Rio de Janeiro aos
treze de Maio de mi! oitocentos e doze.

PRÍNCIPE

:

Lvará com força de Lei, pelo qual Vossa Altera Real Ha por
iiem Dar o Regimento para regulação , e governo da Relafão , que
Foi C.;rvido Mandar Crear na Cidade de S. Luiç do Maranhão;
tudo tu, fôrma acima declarada.
Para Vossa Alteza Real ver.
Por immediatas Resoluções de Sua Alteza Real de vi. L e e
de Agosto de mil oitor^ntos e onze, e de cinco do corrente me ue
Maio de mil oitocentos e doze, tomadas em Consultas da Meza do
Desembargo do Paço.
Monsenhor Miranda.

Francisco Antônio de Souip. da Silveira.

i
José de Sônia
Lobato o fez escrever.
(Bernardo
"
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Registado a folhas cento trinta e três do Livro primeiro, que
serve de Registo dos Decretos, e Alvarás.nesta Secretaria da Meza
do Desembargo do Paço. Rio de Janeiro onze de Setembro de mil
ohocentos e doze.
Antônio Lul^ Alves.
Joaquim José' da Silveira o fez.

Na Impressão Regia.

