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o século' XIX é um século mesquinho: 

a legisla~áo indigenista o atesta. Dos debates 

fundamentais travados nos séculos anteriores, 

nada resta. A burguesía nacional e o Estado, 

agora em uníssono e sem a incómoda 

preseñ~a dos jesuítas, váo espoliando os índios 

aos poucos, com medidas que soam ~randas 

mas que, sornadas, resultam numa expropria~áo 
I 

\ " 

total. Por isso, essa legisla~áo tem de ser 

'vista erT) seu c.onjunto e cronologicamente: 
I 

para tanto, reuniu-se aqui e indexou-se 

a legisla~áo indigenista que vai da chegada 
1 

da Corte portuguesa a República. Por ela 

se verá como, por pequenos decretos ~ 

e avisos, em grande parte ad hoc, se chega 

a um quadro de extrema violencia. 
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PRÓLOGO 

Manuela Cameiro da Cunha 

Esta compila~o e este estudo sáo certamente heterodoxos aos olhos 
de qualquer historiador, e isto por duas razóes principais: seu período, 
demasiado amplo; seu escopo, demasiado estreito, já que se restringe ao 
desencarnado discurso jurídico, e ainda assim, só As leis. 

O período coberto por esta compila~o - da chegada da corte por
tuguesa ao Brasil, em 1808, a República, em 1889 - , é, sem dúvida, vasto 
e heterog8neo. Bastará, para se avaliar a amplia~o da mudan~ de men
talidade, lembrar que 1808 foi o ano de publica~o do opúsculo do ilustra
do e conservador hispo de Pernambuco, Azeredo Coutinho, que investe 
contra os philosophes franceses e que declara: 

Os portugueses ... náo acharam Na~s propriamente, acharáo sim alguns bandos de 
homens selvagens ... Os montes, as serras, os campos, os bosques totalmente incultos, pare
ciáo estar ainda com a mesma face, com que tinháo sabido das máos da Natureza, e que 
ainda náo eráo habitados por Entes Racionaes. Aquellos bancos de Selvagens errantes ... 
ainda náo conheciáo a Escravidáo, nem a subordina~áo, este primeiro passo para a Civili
za~o das Na~s. (Azcredo Coutinho 1808: 9-10). 

No outro extremo do período, o Projeto de Constitui~o Positivista 
publicado-em J aneiro de 1890, declara em seu artigo primeiro: 

Art. 1º A República dos Estados Unidos do Brazil é constituída pela livre federa~o 
dos póvos circunscritos dentro dos limites do estinto império do Brazil. CompOe-se de duas 



sórtes de estados confederados, cujas autonomias sáo igualmente respeitadas, segundo as 
fórmas convenientes a cada cazo, a saber: 

"' 
I. Os Estados Ocidentais Brazileiros sistematicamente confederados e que provem 

da fuzáo do elemento europeu com o elemento africano e o americano aborígene. 
II. Os Estados Americanos Brazileiros empiricamente confederados, constituídos pe

las órdas fetichistas esparsas pelo território de toda a República. A federa~áo deles limita
se a manuten~áo das rela~óes amistózas boje reconhecídas como um dever entre na~óes dis
tintas e simpáticas, por um lado; e, por outro lado, em garantir-lhes a prote~áo do Govemo 
federal contra qualquér violencia, quér em suas pessoas, quér em seus territórios. E.stes náo 
poderáo jámais ser atravessados sem o seu prévio consentimento pacíficamente solicitado e 
só pacíficamente obtido. (Lemos e Mendes 1890: 1). 

; 

Malgrado sua importancia, nem Azeredo Coutinho, nem o positivis-
tas foram hegemonicos em suas respectivas épocas: no entanto, a distancia 
entre seus discursos e sua problemática permitem avaliar o caminho per
corrido em oitenta anos de um século de grandes mudan~s. 

Outra censura que se poderá fazer a este estudo é que se tenha limi
tado ªº ideológico campo da legisla~áo, já que da legisla~áo a realidade -
empírica ou estrutural - vai urna distancia considerável. 

Esta limita~o é, no entanto, deliberada. Sem dúvida, a lei foi viola
da, no século XIX náo menos do que nos outros, e provavelmente na razáo 
direta da distancia do poder central. "O fato é", escrevia por exemplo o 
oficial da marinha inglesa Maw em 1829, "que nas partes remotas da 
Província do Pará a for~a faz o direito, e o poder e o interesse, muito mais 
do que a justi~a, formam a administra~o prática da lei. O Imperador pode 
promulgar leis e o Presidente (da Província) ordens, mas o branco isolado é 
ele próprio um imperador, e muito mais absoluto do que Dom Pedro no 
Rio de Janeiro. O Imperador declarou livres a todos os seus súditos índios: 
os brancos ainda os ca~ e escravizam". (H. L. Maw 1829: 434.) 

Se a lei náo pode ser confundida com uma descri~áo da realidade, a 
realidade, por seu lado, náo pode eludir a existencia da lei, que a inflete. 

Mas a lei é, em si mesma, uma forma de realidade: a maneira como 
parcelas de urna classe dominante representam-se a si mesmas a ordem 
social. Representa~áo que se opera sob um duplo e contraditório cons
trangimento, que ora faz passar do geral ao particular, ora do particular 
ao geral: por uma parte, aplica~o a situa~óes específicas de uma tradi~o 
de direito - a da liberdade dos índios e a de seu direito as terras, por 
exemplo - , tradu~áo, por outra, de uma situa~o de facto, e portanto par
ticular, em uma linguagem de jure e portanto formulada em termos uni-. 
versais. 

A legisla~áo pertence assim, sem dúvida, a ordem da representa~o, 
mas a representa~áo inflete ao mesmo tempo a realidade contemporanea 
e as representa~óes que lhe iráo suceder: fruto de uma realidade de poder 
e de uma tradi~áo ideológica, ela é, por sua vez, parte da realidade e rea-
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limentadora da ideologia. Entender a legisla~o indigenista do século XIX 
é essencial por pelo menos dois motivos: primeiro, para se entenderem 
coisas como as idéias das elites desse século e o quadro institucional do 
indigenismo da época, até nas suas transgressóes, pois náo há como en
tender a realidade sem a sua ideologia. E se alguma unidade há sob a mul
tiplicidade e a aleatoriedade de uma legisla~o atomizada e basicamente 
ad hoc, essa unidade é da ordem das idéias. O segundo motivo é o seu im
pacto na legisla~o atual. 

A compila~áo que aqui se publica nasceu deste último motivo quan
do, na Comissáo Pró-Índio de Sáo Paulo, por volta de 1979, iniciamos, 
como apoio da Funda~o Ford, um departamento jurídico: faltavam-nos 
elementos sobre a genese da legisla~áo indigenista contemporanea no 
Brasil. Dadas tais origens, o projeto tem ramifica~óes naturais: a legis
la~áo colonial, que foi iniciada neste projeto por Mara Manzoni Luz e eu 
mesma e cuja compila~o exaustiva está agora a cargo de Beatriz Perro
ne-Moisés (1990); a legisla~o da República, cujo estudo inicial foi publi
cado (Cunha 1987), mas que demanda também um tratamento completo. 

Nascida de uma preocupa~o de juristas, esta compila~o no entanto 
traz elementos factuais interessantes para os historiadores e para os an
tropólogos, que tentamos sistematizar sumariamente abaixo, e que viráo 
completar o que se tem publicado sobre o indigenismo do século XIX, a 
partir de fontes diferentes: penso em particular nos dois livros relativa
mente recentes baseados, um, nos relatórios oñciais dos presidentes de 
província (C. Moreira Neto 1988), outro numa maior variedade de fontes, 
mas com amplo uso de relatos de viajantes (J. Hemming 1987). 

Compila~es desta natureza, sobretudo as que dizem respeito a épo
ca colonial - quando qualquer carta de um rei ou de um govemador tinha 
valor de lei - ' ou a época do Império - quando as provincias e o govemo 
central legislavam cumwativamente e quase que caso a caso - , sáo pro
priamente trabalhos de Sísifo. Com toda a certeza, nunca esgotaráo a tota
lidade do material. A escolha que se coloca é entre terminar o trabalho e 
dá-lo por terminado. Em um caso, tenta-se atingir assintoticamente uma 
inalcan~vel exaustividade, no outro, para-se. Optamos por parar quando 
sua densidade nos pareceu suficiente. 

Este livro está organirado da seguinte maneira: após urna intro
du~áo~ que organira os principais temas tratados pela legisla~o e aponta 
alguns dados mais relevantes, fornece-se uma listagem cronológica da le
gisla~áo, em que sáo reunidos textos legais de várias procedencias (do go
vemo central ou das províncias). Segue-se a isto a compila~o dos textos 
propriamente dita. Completam o volume tres índice: um temático, outro 
geográfico, outro por etnias. Lembremos que a maioria dos textos náo 
identifica as etnias, referindo-se eventualmente a elas por sua localiz.a~o 
ou sua aldeia. 
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Iniciei este trabalho há muitos anos, entre 1979 e 1981, com o apoio 
da Funda~áo Fprd. Para a trabalhosa compila~o dos textos que loc.ali:ra
va, através de referencias em fontes secilndárias ou de índices de legis
la~o, contei inicialmente com a ajuda de Mara Manzoni Luz, que fez 
também uma primeira versáo dos índices geográfico e étnico. Mais tarde, 
em uma segunda etapa, por volta de 1986-1987, Beatriz Perrone-Moisés, 
como assistente de pesquisa, encarregou-se de rever esses dois índices e 
de preparar o manuscrito, enquanto eu mesma me encarregava do índice 
temático e da introdu~o geral. 

• • • 

A "questáo indígena", tio século XIX, deixou de ser uma questáo de 
máo-de-obra, para se converter essencialmente numa questáo de terras. 
Há varia~óes regionais, é claro: na Amazónia, onde a penúria de capitais 
locais náo permitiu a importa~o de escravos africanos, o trabalho indíge
na continuou sendo fundamental, e foi reaviventado no fim do século, com 
a explora~áo da balata, da borracha e do caucho1• No Mato Grosso e no 
Paraná, ou mesmo em Minas Gerais e no Espirito Santo, as rotas fluviais 
a serem descobertas e consolidadas exigiram a submissáo dos índios da 
regiáo. Mas se se pode arriscar falar "em geral" de um século inteiro e do 
Brasil como um todo, a tonica foi, no século XIX, a conquista de espa~. 
Em áreas de índios ditos entao "bravíos", tentava-se controlá-Ios, concen
trando-os em aldeamentos: "desinfestavam-se" assim os sertóes. Nas 
áreas de ocupa~o colonial antiga, tentavam-se ao contrário extinguir os 
aldeamentos, liberando as terras para os moradores. Essas diferen~ re
gionais nada mais eram, portanto, do que duas etapas de um mesmo pro
cesso de expropria~o. 

O século XIX é também uma época de estreitamento da arena polí
tic.a: no período colonial, a questao indígena contava com um maior nú
mero de atores. Havia os diversos grupos indígenas com estratégias pró
prias, os colonos, os jesuitas e a coroa portuguesa, e portanto projetos di
vergentes. A coroa tergiversava, sobretudo no século XVII, o século de 
Vieira, entre o apoio aos jesuitas e o apoio aos moradores. Um século 
mais tarde, com Pombal, ela tentarla uma política de Estado relativamen
te autonoma. Mas no século XIX, esse século do senso prático, a des
trui~o dos índios se deu sobretudo por processos mesquinhos e sem vo-

l . A situa~o, se se olhar de mais perto e se distinguirem u qx,cas mais finamente, comporta a.inda 
muitas outras v~. Um exemplo: a cultura do algodAo, como se sabe, permitiu na primeira me
tade do ~ XIX, a exist!ncia de pequenos produtores l margem da grande lavoura. Na woa algo
doeira do Maranhio, a repres&Ao ao& indios, al~m de visar afastá-los de terTU cob~ inseria-se, 

na segunda metade do século XIX, numa tentativa mais geral de controle de segmentos autanomos 
da fo~ de trabalho que abrangiam por exemplo Quilombos e os pequenos produtores independen_. 
tes (A Wagner de A.Imeida 1983). 
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zes dissonantes: o Império aderira com poucas reservas aos projetos dos 
moradores; os religiosos, capuchinhos italianos, introduzidos na década de 
1840, dispersos e isolados, eram meros funcionários do Estado. Náo é de 
estranhar, por isso, que boa parte do debate até os anos 60 do século XIX 
se tenham travado em tomo náo dos fins de uma política indigenista, e 
sim dos seus meios: se se deviam exterminar sumariamente aos índios, dis
tribuí-los aos moradores, ou se deviam ser cativados com brandura. 

Os Índios do Século XIX. Imagem. 

Paradoxalmente, é no século XIX que a questáo da humanidade dos 
índios se coloca pela primeira vez. O século XVI - contrariamentre ao 
que se podia supor pela declara~o papal em 1537 que afirmava que os ín
dios tinham almas - , jamais duvidara de que se tratava de homens e mu
llieres. Mas o cientificismo do século XIX está preocupado em demarcar 
claramente os antropóides dos humanos e a linha de demarca~o é sujeita 
a controvérsias. Blumenbach, por exemplo, analisando um cranio de Bo
tocudo, o entende como uma espécie de elo perdido entre o orangotango 
e o homem. 

Menos biológico e mais filosófico, o critério da primeira metade do 
século é também aquele, setecentista, da perfectibilidade: o homem é 
aquele que se autodomestica e se al~ acima de sua própria natureza (vi
de, .para uma discussáo mais detalhada,.Carneiro da Cunha 1986). A esse 
respeito, uma certa e previsível clivagem se intr.oduz no início do Império, 
entre cientistas estrangeiros, como von Martius, por exemplo, e letrados 
brasileiros como José Bonifácio. José Bonifácio opina pela perfectibilida
de dos índios; von Martius, apesar de suas extensas viagens pelo Brasil e 
do seu conhecimento etnográfico e lingüístico, pela posi~o contrária. Até 
por uma questáo de orgulho nacional, a humanidade dos índios era afir
mada oficialmente, mas privadamente ou para uso interno no país, no en
tanto, a idéia da bestialidade, da fereza, em suma da animalidade dos ín
dios, era comumente expressa. Em 1823, José Bonifácio escrevia: "Cre 
ainda hoje muita parte dos Portugueses que o indio só tem figura humana, 
sem ser capaz de perfectibilidade". Quatro an~s mais tarde, o presidente 
da provincia de Minas Gerais, ao ser indagado sobre a índole dos Ay
morés e Botocudos, responde nos termos seguintes: "Permitta-me V. Exl 
reflectir que de Tigres só nascem Tigres; de Leoens, Leoens se geráo; e 
dos crueis Botocudos (que devoráo, e bebem o sangue humano) só pode 
rezultar Prole semelhante" (Francisco Pereira de Santa Apolonia ao Vis
conde de Sáo Leopoldo, 31 de mar~o de 1827 em L. Naud 1971: 319). 

Uma variante da discussáo sobre a humanidade dos índios era a po
si~ao desses povos no que já se entendía como u.ma história da espécie 
humana dentro da história natural. Comelius de Pauw, um abade de Es-
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trasburgo, extrapolando idéias de Buffon sobre a natureza nas Américas, 
havia difundido .a teoria (publicada em 1768), por sinal muito mal recebi
da pelos países americanos, de que assim como grandes animais náo po
diam vingar no Novo Mundo, a espécie humana estava também destinada 
a degenerar nessas regióes sem chegar a atingir a maturidade: como prova 
bastavam os índios, que seriam náo a infancia, como se pensarla mais tar
de, mas a senescencia de uma humanidade, prematuramente envelhecida 
e destinada A extin~o (vide para uma magistral discussio do assunto A. 
Gerbi 1973). Pouco discutida no Brasil, embora fortemente combatida nos 
EUA e nos países latino-americanos que a entendiam como uma conde
na~o global da possibilidade de civiliza~o no Novo Mundo, essa teoria 
conheceu no entanto dois defensores famosos. Uín foi von Martius que, 
em ensaio oferecido ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro sobre o 
Estado de Direito entre os Índios do Brasil, concluía com as exatas idéias 
de Pauw; outro foi V arnhagen, que chega a citar por extenso um discurso 
do senador Dantas de Barros Leite criticando o Regulamento das Aldeias 
e a introdu~o dos capuchinhos e que culmina dizendo: · 

No Reino animal, ha ra~ perdidas; parece que a ra~ India, por um effeito de sua 
organiza~o physica, náo podendo progredir no meio da civiliu~o, esté condemnada a esse 
fatal desfecho. Ha animacs que s6 podem vivcr e produzir no meio das trevas; e se os leváo 
para a prcscn~ da luz, ou morrem ou desappareccm. Da mesma sorte, entre u diversas ra
~as humanas, o Indio parece ter uma organisa~io incompatívcl com a civilisa~o (F. de 
Vambagen 1867: 55-56). 

A questáo da humanidade dos índios e de sua capacidade para a ci
viliza~o náo era, conforme se poderia imaginar, puramente teórica: tinha 
implica~óes para a política indigenista, e singularmente sobre se se deviam 
exterminar sumariamente os índios ou se se os devia atrair, educar e ten
tar incluir na sociedade civil. 

Brandura ou violencia 

Houve, ao longo do século, adeptos da brandura e adeptos da 
violencia. Destes últimos, o mais célebre foi D. Jpáo VI que, recém-che
gado ao Brasil, desencadeara uma guerra ofensiva contra os chamados 
genericamente botocudos. Inaugura também urna inédita franqueza no 
combate aos índios. Antes dele, ao longo de tres séculos de colonia, a 
guerra aos índios fora sempre oficialmente dada como defensiva, sua su
jei~o como benéfica aos que se sujeitavam, e as leis como interessadas no 
seu bem-estar ge.ral, seu acesso l sociedade civil e ao cristianisma2. A 

2. Embora espedficas quanto aos grupos a que se aplicavam, as penu de D. Jolo VI se estenderam a 

outros grupos, merd da interp~ intereuada dos poderes locais. Para justificar uma perTa em 
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retórica, ou melhor, sua relativa ausencia em D. Joáo VI, constituirá urna 
exce~o passageira. 

Assim, a recomenda~o de se usarem "meios brandos e persuasivos" 
no trato com os índios a partir de José Bonifácio (vide por exemplo, 
24/05/1823, 21/08/1825) passa a fazer parte do discurso oficial. O Decre
to 426 de 24/07 /1845 (o Regulamento das Missóes), assini como o Regu
lamento das Colonias Agrícolas do Paraná e Mato Grosso (1857) reco
mendam a persuasáo na atra~o dos índios. Por duas vezes pelo menos, o 
Imperador reprova explicitamente as expedi~óes de extermínio promovida 
pelo presidente da provincia de Mato Grosso contra os índios (Avisos de 
05/06/1850 e 09/02/1863). 

Náo que náo hajam vozes dissonantes dentro e fora do govemo: 
o ministro da Guerra, por exemplo, estimula o presidente da província 
de Goiás a organizar expedi~óes ofensivas contra os Canoeiros ( Goiás 
31/07 /1835 e 02/05/1836). E Varnhagen, em várias publica~s (vide 
seu sumário em Varnhagen 1867), faz-se o porta-voz de toda uma corren
te que preconiza o uso da for~a contra os índios bravos, sua distribui
~o como recompensa aos que os cativarem, sua fixa~o e trabalho com
pulsório. 

Tres categorias de indios 

Para fins práticos, os índios se subdividem, no século XIX, em "bra
vos" e "domésticos ou mansos", terminologia que náo deixa dúvidas quan
to a idéia subjacente de animalidade e de errancia. A "domestica~o" dos 
índios supunha, como em século anteriores, sua sedentariza~o em al
deamentos sob o "jugo das leis". Essa era urna idéia geral aplicável tanto 
aos grupos agricultores e, portanto, sedentários, quanto aos grupos ca~
dores e coletores. Na categoria de índios bravos, passam a ser incorpora
dos os grupos que váo sendo progressivamente encontrados e guerreados 
nas fronteiras do Império: grupos dos afluentes do rio Amazonas, do Ara
guaia que se quer agora abrir A navega~o, do Madeira, do Purus, do 
J auaperi, e de outros tantos rios; grupos também, sobretudo pelo fim do 
século, do oeste paulista ou da nova zona de coloniza~o alemá nas 
províncias do sul. 

1810 contra os Gamela de Cod6, no Maranhio, o major Paula Ril>eira declara: "Como porém a obs

tinada condi~o feroz de algumas tnous, que bavemos nomeado, náo admitir espe~ a1guma de 

reduzir-se pela suavidade e candura de qualquer sincera e methodica persuasio que se lbe fa~ nun

ca deixando de conse1Var em si reconcentrada os restos de uma atrocidade que nos de sempre muito 

o que temer, será nesse caso indispensavelmente preciso tratal-as na conformidade dos ordenados 

primeiro, segundos e terceiros artigas da Carta R~gia de 13 de Maio de 1808, expedida pelo mesmo 

Govemador e Capitáo General de Minas Gerals relativamente aos gentíos Botocudos do rio Doce, 
devendo ser esta em toda a sua e:xtensáo aplicada aos gentíos Gamella de Cod6". (Paula Ril>eiro 1841 
[1819): 455). F.ssa passagem nos foi apontada por Maristela de Paula Andrade. 
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Se essa é a classifica~áo prática e administrativa, há no entanto duas 
categorias d~ índios que se destacam por outros critérios. Há, primeiro, os 
tupis e os guaranis, já virtualmente extintos ou supostamente assimilados, 
que figuram por excelencia na auto-imagem que o Brasil faz de si mesmo. 
É o índio que aparece como emblema da nova na~o em todos os monu
mentos, alegorias e caricaturas. É o caboclo nacionalista da Babia, é o ín
dio do romantismo na literatura e na pintura. É o índio bom e, convenien
temente, é o índio morto. 

A segunda categoria é o botocudo. Esse náo só é um índio vivo, mas 
é aquele contra quem se guerreia por excelencia nas primeiras décadas do 
século: sua reputa~áo é de indomável ferocidade. Coincidencia ou náo, os 
botocudos sáo tapuias, contraponto e inimigos dos tupis na história do iní
cio da colonia (Cunha 1990) e sobretudo na literatura indianista: Peri, um 
guarani, salva a donzela Ceci e seu pai do ataque dos tapuias. O vale do 
Mucuri, do rio Doce, do Sáo Mateus, abertos pela guerra a coloniza~o, 
abrem-se também a curiosidade dos naturalistas e viajantes que o percor
rem. Pelos idos de 1818, o príncipe von Wied-Neuwied leva um amigo Bo
tocudo para a Alemanha, acolhe-o em seu palácio ondeé festejado, am
plamente retratado por diversos pintores e onde vem a morrer em 1832. 
Já na segunda metade do século, "espécimens de Naknenuks sáo levados a 
Fran~" e examinados em detalhe no Museu de História Natural (Ch. Fr. 
Hartt 1870: 579 ss.). Além de seu amigo, Wied-Neuwied leva também um 

· cramo de botocudo, o primeiro de uma série de tres que váo parar em co
le~óes suecas, alemás e americanas, onde sáo minuciosamente descritos e 
comparados entre si (Hartt 1870: 586 ss.). Enquanto Blumenbach caracte
riza o cranio levado por Wied-Neuwied como o mais próximo que viu do 
orango-tango, o cramo levado por Hartt por volta de 1868 e analisado em 
Harvard é declarado absolutamete respeitável. Nesse século de grandes 
explora~óes, o botocudo náo é o único índio que interessa a ciencia, mas é 
sem dúvida o seu paradigma. O que os tupi-guaranis sáo a nacionalidade, 
os botocudos sáo ~ ciencia. 

Interesse ciendfico 

Um componente da questáo indígena que, enibora ancilar, merece 
referencia, é o interesse oficial pelos conhecimentos dos índios. Esse inte
resse concentra-se sobretudo na medicina indígena: provavelmente mais 
importante em séculos anteriores, ele no entanto nao desaparece no sécu
lo XIX. Em 1813, pede-se as capitanias a rela~o dos produtos medicinais 
indígenas para uso no Hospital Real Militar da Corte ('lJ!,/07 /1813). Em 
1818, Spix e Martius descrevem um ativo comércio de poaia (ipecuanha), 
um emético, que os índios de Minas Gerais coletam e comerciam, através 
~e seu diretor, até o Rio de J aneiro. Algumas décadas mais tarde, a poaia, 
Já entáo coletada pela popula~o em geral, será a principal exporta~o de 
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Minas. Em 1825, cria-se um J ardim Botamco em Cuiabá, para cultivo de 
plantas indígenas e exóticas. úteis. Sua máo-de-obra será indígena. Nesse 
mesmo ano de 1825, pedem-se também a todas as províncias, além das co
le~óes de história natural, cole~óes etnográficas destinadas ao Museu Im
perial e Nacional: "obra dos índios, que forem dignas de conservar-se ... " 
(20/07 / 1825). 

O Quadro Institucional 

Vazio de legisla~ao 

A legisla~áo indigenista do século XIX, sobretudo até 1845, é flu
tuante, pontual, e, como era de se esperar, em largar medida subsidiária 
de urna política de terras. 

Com a revoga~o, em 1798, do Diretório Pombalino, promulgado na 
década de 1750, havia-se criado um vazio que náo seria preenchido. Só em 
1845, com o "Regulamento acerca das Missóes de catechese e civiliza~áo 
dos Índios" (Decreto 426 de 24/ 07 / 184.53), é que se tentará estabelecer as 
diretrizes sérias, mais administrativas, na realidade, do que políticas, para 
o governo dos índios aldeados. 

E no entanto, a necessidade de urna política indigenista foi debatida 
exaustivamente no período que antecedeu a primeira Constitui~áo brasi
leira: nada menos de cinco projetos de deputados brasileiros foram sub
metidos as Cortes gerais portuguesas (G. Boehrer 1960), que prepararam 
a Constitui~áo de 1822. Destes projetos, o de José Bonifácio (J. Bonifácio 
1922 (1823) foi o mais célebre: reapresentados com pequenas modifi
ca~óes a Assembléia Constituinte do Brasil independente, os seus "Apon
tamentos para a civiliza~áo dos índios Bárbaros do Império do Brazil" re
ceberam parecer favorável, e foram aprovados a 18 de junho de 1823, fi
cando decidido que seriam publicados para a discussáo na Assembléia e 
para a instru~áo da Na~o. Exemplares seriam remetidos as províncias pa
ra que "exigindo dellas as necessária~ notícias, informem sobre os meios 
mais eficazes de se reali:zar em toda sua extensáo táo importante projeto" 
(Annaes do Parlamento Brazileiro, Rio de Janeiro, Assembléia Constituin
te 1823, 6 tomos. Tomo 11: p. 97.). No entanto, só tres anos mais tarde lan
~ia o governo imperial um aviso pedindo a cada presidente de província 
que informasse a situa~o e "a índole" dos índios, fizesse recomenda~óes 
sobre as terras mais propícias para o seu aldeamento, indicasse quais con
sideravam ser "as causas que tem baldado todos os esfor~os feitos para ci-

3. As datas entre parenteses referem-se a textos legajs incluídos nesta compil~o e ordenados cronolo

gicamente. 
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vilizá-los, com ~vultadas despesa~ da Fazenda Pública" e sobretudo apre
sentasse su~estoes a serem consideradas para o estabelecimento de um 
Pl~~ Geral de Ci~~? dos Índios. As respostas e essa pesquisa de 
oprmao foram as mais vai:1adas possíveis (L. Naud, 1971) e pouco propí
c1as portanto ao estabelecrmento de um "Plano Geral". Desse ambicioso 
Plano náo houve mais noticias. 

. A import~cia ?e .se construir uma legisla~o indigenista global era 
sentida em vários mve1s do govemo. José Bonifácio havia colocado a 
questáo como fundamental: exigia da Assembléia Constituinte de 1823 
"medid~s amplas e permane?tes". Seus "Apontamentos para a Civifuacáo 
dos Índios Bravos do lmpéno do Brazil", que fazem pendant a sua "Re
presenta~o so~re A a escravatura" continham diretrizes detalhadas, que 
soam boje algo mgenuas e bastante preconceituosas, (M.C. Cunha, 1986). 
Apesar da brandura que apregoavam no trato com os índios, os "Aponta
mentos" náo fugiam a regra: tratavam da sujei~o ao jugo da Lei e do tra
balho, tratavam de aldeamentos. Seja como for, os "Apontanientos" de 
José Bonifácio, náo obstante aprovados, como vimos, pela Assembléia 
Constituinte, náo foram incorporados ao projeto constitucional que se 
c~nt~ntou com declarar a competencia das províncias para promoverem 
m1ssoes e catequese de índios. Dissolvida a Constituinte por D. Pedro I, a 
Carta. outorgada de 1824, nossa primeira Constitui~áo, sequer menciona 
os índios. 

No entanto, a expectativa de um grande plano de civiliza~o dos ín
dios é patente em vários documentos do início do Império. Em 1823, por 
exemplo, tomam-se providencias consideradas urgentes, mas declara-se 
q.u7, o alde~ento ~ a ~ivifuacáo dos ín~os, por serem "de tal importan
cia. , deverao s~r discutidos na Assemblé1a Nacional Constituinte e Legis
lativa do Impéno, para que se tomem "medidas mais amplas e permanen
tes" (Decisáo ~2 20/02/1823). Em 1824, é dado para o aldeamento dos 
índios do rio Doce, no Espírito Santo, um "brevíssimo regulamento interi
no (que servirá sómente para lan~ os primeiros fundamentos a grande 
?bra. d~ civiliza~o dos Índios ... )" (Dec. n. 31 Império 28/01/1824). Essa 
mtenrudade, porém, será de longa duracáo. As províncias, por sua vez, 
t~~m se ress~ntem da ausencia de diretrizes gerais sobre a política in
digerusta e legislam por conta própria: o governo do Maranháo, por 
exemplo, promulga em 1839 um Regula.mento detalhado para tres missóes 
(02/07 /1839). A questáo indígena continua na agenda política por essa 
época: em 1839, o prestigioso Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
sorteia para dissertacáo o ponto 

Qual seria boje o melhor systema de colonizar os fndios entranhados cm nossos 
sertóes; se conviria seguir o systcma dos Jcsuítas, fundado principalmente na propaga~o 
do Christianismo, ou se outro do qual se esperem melhores resultados do que os actuacs (J. 
da C. Barbosa 1840). 
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Esse vácuo legal perdura ao longo da primeira metade do século: o 
Diretório dos Índios da época pombalina, apesar de haver sido explicita
mente revogado em 1798 (Carta Régia de 12/05/1798), a falta de diretri
zes que o substituíssem, parece ter ficado oficiosamente em vigor (veja-se 
por exemplo 24/05/1811, 24/03/1819)4

• No Ceará, chega a ser oficialmen
te restabelecido (decreto 298 de 01/08/1843) e de tal maneira permanece 
um parametro de referencia que, quando é votado o Regulamento das 
Missóes de 1845, o presidente da província do Rio de J aneiro instaura 
urna comissáo encarregada de, a luz do Diretório pombalino, examinar a 
nova lei e propor medidas concretas (A. Coutinho 1847: 80-81). 

O Regulamento das Missóes, promulgado em 1845 (Dec. 426), é o 
único documento indigenista geral do Império. Detalhado ao extremo, é 
mais um documento administrativo do que um plano político. Prolonga o 
sistema de aldeamentos e explicitamente o entende como urna transi~o 
para a assimila~áo completa dos índios. Depois dele, a única inovacáo 
perceptível é, nos anos 70, a experiencia de Couto de Magalháes no vale 
do rio Araguaia, que o governo pretendeu estender ao Amazonas e ao 
Mucuri ou ao rio Doce: abandono da política de concentracáo e aldea
mento dos índios, criacáo de um internato para criancas indígenas, obtidas 
a troco de f erramentas, e destinadas a serem "intérpretes" lingüísticos e 
culturais e a levarem, juntamente com os missionários, a "civiliza~o" aos 
seus parentes. No seu entusiasmo lingüístico, o governo prepara um pro
grama de ensino de nheengatu, a velha língua geral dos jesuítas (Brésil 
1876). Na última década do Império, náo se falará mais de tudo isso. 

Administra~ao leiga ou missionária? 

Em 1841, o Pe. Antonio Manoel Sanches de Brito, inspetor geral das 
missoes da província do Pará, manda ao presidente da província um re
latório geral em que recomenda, dados os abusos praticados por comer
ciantes, desertores e criminosos, que se retomem certas medidas das Car
tas Régias portuguesas anteriores ao período pombalino, delegando aos 
missionários a competencia de controlarem o estabelecimento de forastei
ros entre os índios (Pe. Sanches de Brito a Tristáo Pio dos Santos, Maués, 
31 de dezembro de 1841, Fonds Ferdinand Denis, Bibliotheque Ste. Ge
nevieve, ms. 3 426, fol. 72 e 72v). Cerca de vinte anos antes deste relató
rio, José Bonifácio havia também favorecido a idéia de e confiar a dire
cáo das aldeias e a atracáo dos índios a urna ordem missionária a ser 

4. Em 1819, os diretores das aldeias oontinuavam, COID() prescrevia o diretório, recebendo uma percen

tagem da produ~ dos índios: é verdade que essa percentagem havia diminuído do exorbitante 1/6 

prescrito no Diretório para 6%. Só em aJguns casos de interesse especial da Coroa era pago o diretor 

pela Real Faz.coda (25/02/1819 e 24/03/1819. O resultado evidente era uma sobreexplor~ do tra
balho indígena, o que faz dizer aos índios que "se poderamos ser escravos de muitos senhores, o ti-
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criada no molde dos oratorianos, e apoiada, é bem verdade, por destaca
mentos e presfdios militares (1922 (1823): 29). Mantém-se, como vemos, a 
disputa secular que se arrastará até ao século XX, entre uma adminis
tra~o estritamente leiga e uma administra?o religiosa dos indios. 

A solu~o pela qual o Império finalmente opta no chamado Regu
lamento das Missóes (Dec. 426 de 27 /04/1845), é nominalmente o da ad
ministra~o leiga: no entanto, olhando-se com mais cuidado, essa solu?o 
é ambígua. Por uma parte, embora o missionário apare~ no Regulamen
to apenas como um assistente religioso e educacional do administrador, de 
fato, talvez pela carencia de diretores de índios mínimamente probos, é 
freqüentíssima a situa~o de missionários que e:xercem cumulativamente 
os cargos de diretores de indios. Já o faziam antes do Regulament~, e se
guem fazendo-o depois: assim, nas duas colonias indígenas maranhenses 
do Pindaré e do alto Mearim (Maranhio, 11/04/1854), ou na funda~o 
das oito colonias agrícolas indígenas do Paraná e Mato Grosso 
(25/04/1857), os missionários eram ao mesmo tempo diretores. No Ama
zonas na década de (i(), os missionários teriam substituído os diretores de 
indios (Moreira Neto 1988:87). Nao que missionários abundassem: mas, 
em 1843 (21/12/1843), o Império havia iniciado uma política de iinpor
ta~o de capuchinchos italianos, os chamados "barbadinhos"6, que iriam 
prefilllcher boa parte dos postos de dire?o das aldeias. A verdade é que o 
recrutamento de missionários é cronicamente deficitá.rio: cm 1876, o go
vemo queixa-se de que para toda a extensio do Brasil, dispóe apenas de 
57 capuchinhos italianos e de mais seis franciscanos descal~s concentra
dos no alto Amazonas (Brésil, 1876). 

Por outra parte, nada parece ter sobrado da autonomia jesuítica cm 
rela~o aos projetos govemamentais e aos interesse dos moradores que 
vigorou em alguns períodos coloniais. "Ao Missioná.rio compete'' diz uma 
lei de 1839 (02/07 /1839) do Maranháo "admoestar os indios... quando 
for para isso requerido pelo Diretor". Os capuchinchos italianos ficam 
inteiramente a servi~o do govemo que os distribui segundo seus pr6-
prios projetos (Dec. 373 de '30/07 /1844 e 21/09 /1870). No Amazonas, 
por exemplo, a lei n. 239 de 25/05/1872 permite a contrata~o de 

camoa aendo de wn IÓ bomem, debaixo do especiolo nome de ~ que a este Ululo lbe foi 
concedido" (Requerimento feito a S. Magestade em nome dol íodiol domesticados da capitania da 

Babia. .. ). AA imüt~ delcritM por Koster na década de 1810 (Koct.er 1816 Cap. VIII), com se• 
doil jufzea ordinúios, um branco e wn índio, e com seu capitio-mor indfaena, além do diretor e do 

padre, oorrespondem u do Diretório, o que oon.firma a impressio de que este, nio obltante 1ua re

vo~, continuava em pleno vigor. 
S. Assim, na vila de Cimbrea, em Pernambuco (23/03/1825), e nu aldeiu da Babia (05/03/1836, Pro

vincial). 

6. A provincia . do CeaJi a<lianta-ae l poUtica do I•rio e chama os capucbinhOI ~ em 1842 
(14/11/1842). 
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quinze religiosos por conta da provincia para estabelecer missoes em pon
tos escolhidos pela administra~o provincial. Segundo um relatório de 
1904, a interferencia do poder local e a dependencia em que se encontra
vam os capuchinhos das subven~es imperiais provocaram a partida dos 
missionários (Dupuy, ms., 17 / C!J/1904)7• 

As missoes continuam assim a servir de ponta de lan~: quando se 
querem deter no Paraná os grupos guarani, que durante quase todo o sé
culo XIX deélJllbulam num movimento milenarista em busca da Terra sem 
Males (Nimuendaju 1987 (1914]: 10 ss.), quando se querem aldear os in
dios d? Jauapery. na provincia do Amazonas (Amazonas, 01/08/1865), os 
X~b1oá em Gotás (21/09 /1870) ou os Apiacá no Par.á (06/10/1880), é a 
IgreJa que se recorre. "A catequese", escreverá Januário da Cunha Barbo
sa (1840: 3-4), "é o meio mais efficaz e talvez unico, de trazer os Indios 
da barbaridade de suas brenhas aos commodos da sociabilidade". Explí
cito no mesmo sentido é o projeto de Baena, de 1983, que, a par de colo
car os indios cristios do Pará sob a severa vigilancia de "regentes poli
ciaes", propoe que para descer os indios selvagens se usem apenas mis
sionários e se escondam as armas (Antonio L. M. Baena 1902 (1831], t. 
2:272). 

Competencia legislativa 

O projeto modernizador de D. Pedro 1 e de José Bonifácio acaba 
derrotado pelas oligarquias locais. Após a abdica~áo for~da de D. Pedro, 
significativamente, o Ato Adicional de 1834 (Art. 11 & 5 12/08/1834) in
cumbe as Assembléias Legislativas Provinciais de legislarem, cumulativa
mente com a Assembléia e o governo geral, sobre a catequese e sobre a 
civiliza~io de indígenas. Até entáo, as provfnciais, através de seus Conse
lhos Gerais, propunham leis e decretos que teriam de ser sancionados pe
la Assembléia Geral Legislativa e pelo Imperador (por exemplo vide 
06/07 /1832 1e06/07 /1832 2). 

Com a descentrali:za~o de 1834, várias províncias passam imedia
tamente a tomar iniciativas antiindígenas. No Ceará, a Assembléia Provin
cial apressa-se em extinguir, em 1835, duas vilas de indios, seguidas de 
mais algumas em 1839. Em Goiás, o presidente da provincia organi:za uma 
expedi~o ofensiva contra os indios canoeiros, xerentes e os quilombos 
(31/07 /1835 e 02/05/1836) oferecendo-lhes as alternativas seguintes: se 
aceitassem a paz, seriam expulsos de seus territórios e queimadas 

7. "Após ter reunido em aldeias algumas tribos, seja no rio Madeira, seja no rio Negro, ~gwn bomem 

inOuente, vizinho da missáo e bem visto do partido político entAo no poder, pedia a saída dos mis
sionários para poder se apoderar dos indios e fazer deles seus escravos." (Dupuy, ms, 1904). 
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suas Iavouras para que náo retomassem; seriam mortos e os prisioneiros 
escravizados, caso náo aceitassem. 

Competencia administrativa 

Da Independencia até 1861, a catequese e civiliza~o dos índios fa
zem parte das competencias do ministério.do Império. A 1~/02/1861 p~
sa para o ministério dos Negócios da Agnc~tura, Comércio e Obras P~
blicas, pois a questáo indígena já era, como Vl.Dlos, sobretudo urna questao 

de terras. 
A administra~áo dos bens dos índios cabi~ até 1832 (29 /11/183~}, 

aos ouvidores das Comarcas, que eram também conservadores dos índios 
(09/01/1812 e 26/03/1819). A partir de 03/06/1833, passa Pai:ª os Juízes 
de Orpháos dos municípios. Litígios sobre arrendamentos deviam s~r ~e
metidos a justi~ ordinária. Finalmente, com o Regulamento das ~oes 
(24/07 /1845 Art. 1 e 2) a com?etencia passa para os ~etores de índios e 
para os diretores gerais de índios, que exercem a fun~o de seus procur~-
dores. 

Despesas 

As despesas de aldeamento competiam, ~ormalm~nte, as ~r~vínci~. 
Desde a lei de 20/10/1823, sáo elas que custe1am o envio de m.tSS1onár1os 
(vide por exemplo 06/09/1878, ~~nas): M~ em geral, a n~o ser ~o
vidas por noticias de ataques reais ou imagmários, as Assemblé1as Pr~~
ciais relutam em votar verbas para o que se chamava "a catequese e c1vili
za~áo dos índios". Em vários casos de ~~eress~ nacional, o Tesouro N~
cional vem em auxilio dos cofres provinc1ais. Fo1 o que ocorreu em rela~o 
aos botocudos de Minas Gerais e do Espírito Santo (09 /05 /1823 e 
28/01/1824, Art. 10). Em 1830, o ministério do Império ainda ?revia a 
soma de seis contos de réis, o equivalente ao or~ento que destinava ao 
Corpo Legislativo ou a Instru~o Pública do Espírito Santo, para a cate
quese e para a civiliza~o dos índios dessa província (15 /12/1830). Duran
te alguns anos, de 1843 a 1846, para elaborar e implementar o Regula
mento das Missóes, o ministério do Império contribui com parcos dezes
seis contos de réis para a catequese e para a civiliza~o dos índios no P~ 
inteiro (21/10/1843, 18/09/1845). Subsidia ainda, :m 1857, o ~stabeleci
mento de colonias no Paraná e Mato Grosso e, vár1os anos maJS tarde, o 
aldeamento dos Apiacás a margem do Tocantins (06/10/1880). 

Urna vez estabelecidas as aldeias, esperava-se que se auto-sustentas
sem. É interessante nesse sentido a Lei de 02/07 /1866 da província do 
Maranháo que contrata urn mestre-escola e missionário as custas da renda 
da colonia indígena Leopoldina, estipulando que será ~xtinto o posto. caso 
as rendas da Colonia se tomem inferiores a esse salár10. De outra fe1ta, o 
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governo da província do Rio de Janeiro adianta dinheiro para as obras ur
gentes da igreja da aldeia.de Sáo Louren~o, mas exige ser ressarcido pelo 
cofre da conservatoria da aldeia (23/05/1840, Rio de Janeiro). 

Ten'as 

O século XIX, como vimos, está crescentemente interessado na 
questáo de terras. Nas fronteiras do Império, ainda em expansáo, trata-se 
de alargar os espa~os transitáveis e apropriáveis. Nas zonas de povoamen
to mais antigo, trata-se, a partir de meados do século, de restringir o aces
so a propriedade fundiária e converter em assalariados uma popula~o in
dependente - libertos, índios, negros e brancos pobres - que teima em 
viver a margem da grande propriedade, cronicamente carente de mao
de-obra (vide M. C. da Cunha 1985, cap. 2). A política de terras nao é, 
portanto, a ngor, independente de uma política de trabalho. 

Neste contexto, no entanto, os índios ocupam uma posi~o singular, 
já que tem de ser legalmente, senáo legitimamente, despossuídos de urna 
terra que sempre lhes foi, por direito, reconhecida. Esse processo de espo
lia~o, eivado de irregularidades, será, como veremos adiante, feito por 
etapas. 

Direitos originários 

Existe, claramente expresso, o reconhecimento da primazia do direi
to dos índios sobre suas terras: eles deverao ter a preferencia sobre as ter
ras "em que estao arranchados" (26/03/1819, 08/07 /1819). Em 1827, 
a Camara da Vila de Barcelona em Minas Gerais, ao se pronunciar sobre 
a consulta relativa as terras que mais conviriam para aldeamentos de ín
dios declara que "deve ser a arbitrio e esoolha dos mesmos Indios: paréce 
injusti~ que ao dono da cara, se determine lugar para sua estáda" (L. 
Naud 1971: 307). 

Até pela exce~o se confirma a regra: D. J oáo VI, na Carta Régia de 
02/12/1808, havia declarado devolutas as terras conquistadas aos índios a 
quem havia declarado guerra justa; esta declara~o implica o reconheci
mento dos direitos anteriores dos índios sobre as suas terras, direitos ago
ra abrogados para certos grupos apenas; e implica também a permanencia 
de tais direitos para os índios contra os quais náo se declarou guerra justa. 

Mais ainda, a primazia e inalienabilidade do direito. dos índios sobre 
as terras que ocupam deve se estender aos aldeamentos para onde haviam 
sido levados, mesmo que longe de suas terras originais. Tanto é verdade 
isto que, em 1819, a Coroa volta atrás na concessáo de uma sesmaria den
tro de terras da Aldeia de Valen~ de índios Coroados, e reafirma princi
pios fundamentais: as terras das aldeias sáo inalienáveis e náo podem ser 
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consideradas devolutas; sao nulas as concessóes de sesmarias em tais ter
ras (26/03/1819, e duas provisóes de 08/07 /1819). 

_ O mesmo reconhecimento de principios vigora no infcio do Império: 
José Bonifácio, em seus "Apontamentos para a civilisa~o dos indios bra
vos do Império do Brasil", afirma que os indios sao "legítimos senhores 
(das terras que ainda lhe restam) pois Deus lh'as deu". 

Finalmente, na pr6pria Lei de Terras de 1850, como magistralmente 
demonstra Joao Mende Jr. (1912), fica claro que as terras dos indios nao 
podem ser devolutas. O título dos indios sobre suas terras é urn título ori
ginário, que decorre do simples fato de serem índios: esse título do indi
genato, o mais fundamental de todos, nao exige legitima~o. As terras dos 
índios, contrariamente a todas as outras, náo necessitaram portanto, ao 
ser promulgada a Leidas Terras, de nenhuma legitima~o (J. Mendes Jr. 
1912,passim.) 

Subterjügios e int1Usóes 

Contra esses princípios bem assentes e que se inscrevem na tradi~o 
colonial (M.C. da Cunha 1987, Cap. 1), toda a sorte de subterfúgios seráo 
usados. Dir-se-á, por exemplo, que os indios sáo errantes, que náo se ape
gam ao território, que náo tem a no~áo de propriedade, náo distinguindo 
o "teu" do "meu". Em 1826, um deputado, autor de um projeto de coloni
za~áo no Maranháo, expressará essa posi~áo com veemencia: 

Uma aldeia de 200 a 300 índios, umas vezes se achava a 20 léguas acima e dahi a 
poucos dias 20 léguas mais abaixo; chamar-se-áo estes homens errantes, proprietários de 
tais terrenos? Poderá dizer-se que elles tem adquirido direito de propriedade? Por que 
razáo náo se aldeiam fixamente como nós? ... Bu quisera que se me mostrasse a verba tes-

. tamentária, pela qual nosso pai Adáo lhes deixou aqueles terrenos em exclusiva proprieda
de ... " (Annaes do Parlamento Brazileiro, Rio de Janeiro, Assembléia Geral Legislativa-, Ci
mara dos Senhores Deputados, 1826, tomo terceiro, Typ. do Imperial Instituto Artístico, 
1874, p. 189.) 

Mas, contrariamente ao q.ue maliciosamente se apregoa, os índios, 
errantes ou nao, conservam a memória e o apego a seus territórios tradi
cionais: em 1878, no Paraná, os índios de Garapuava, para espanto do go
verno central, recusam-se a aceitar as terras que se lhes quer dar e pre
tendem recuperar as suas, ocupadas por duas fazendas (17 /05/1878). 

Sob D. Joáo VI, como vimos, as terras conquistadas em "guerra jus
ta" declarada pela Coroa, eram tidas por devolutas (02/12/1808). A guer
ra justa, institui~o que data das Cruzadas, é usada do século XVI ao infcio 
do XVIII no Brasil para dar fundamento a escraviza~o de indios livres 
(M. C. da Cunha 1984). No século XIX, é um arcaísmo. Ao ser invocada 
nessa época, faz ressurgir a escravidáo indígena, abolida pelo Diretório 
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pombalino meio século antes: os fndios conquistados ficarao escravos por 
certo tempo. Mas introduz também, subrepticiamente, um novo título so
bre as terras dos fndios, algo que nao era tratado nos séculos anteriores. 
Nunca se haviam declarado devolutas as terras de indios conquistados: a 
novidade é significativa. 

Nessas terras, favorecía-se o estabelecimento de colonos: deviam ser 
dadas aos milicianos, aos fazendeiros e aos moradores pobres 
(01/04/1809) e supunha-se eufemisticamente que esses instruiriam os fn
dios no trabalho agrícola, nos oficios mecanicos e na religiao católica 
(02/12/1808,01/04/1809,13/07/1809). 

Muitos depois da conquista do rio Doce e dos índios botocudos te
rem sido aldeados, ainda se concediam sesmarias em seus territ6rios. Em 
decisáo de W/02/18'23, José Bonifácio recomendava que se dessem terras 
aos soldados que serviam nos estabelecimentos militares (os chamados 
presídios) estabelecidos para a atra~o e para a pacifica~o dos indios do 
Espírito Santo. 

Muito convcm, [dizia-sc ainda em 1824], aprovcitar os colonos civilisados que forem 
concorrendo a pedir terras para se estabelecerem, pois que de sua vizinhan~, trato, e 
communica~o resultam grandes beneficios á civilisa~o de selvagens: Manda outrosim S. 
M. o Imperador que o Govcmo da Provincia, além dos terrenos para o aldeamento dos In
dios, continue a dar sesmarias a particulares que as pedirem, .na forma das leis 
(28/01/1824). 

Na década seguinte, seráo dados estímulos oficiais ao povoamento 
indiscriminado do rio Arinos, na rota entre o Pará e Mato Grosso 
(18/06/1833). Desde Pombal, urna retórica mais secular de "civili7.a~o" 
vinha se agregando A da catequiu~o. E "civilizar' era submeter as leis e 
obrigar ao trabalho. Ora, os índios, como vários outros segmentos da po
pula~o, eram recalcitrantes ao trabalho. Dizia-se que fugiam com facili
dade das aldeias e que se refugiavam nas matas. Intrusar-lhes as terras se
ria entáo urna maneira de cortar-lhes a retirada. Na sua "Mem6ria sobre a 
civiliza?o dos Indios e destribui~o das mattas offerecida a Sagrada Pes
soa d'El Rey Nosso Senhor', em 1816, o desembargador Jozé da Silva Lis
boa propunha nada menos que se derrubassem as matas todas e se distri
buíssem as terras a homens ricos que dessem emprego agrícola aos índios! 
(Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ms. 1-28,31,40). Dez anos mais 
tarde, o presidente da província do Espírito Santo recomenda em terras 
indígenas 

a concessáo de sesmarias e roteem-se as matas para se lhes tirarem os coutos, e que isolados 
busquem os recursos entre nós, e se amoldem aos nossos costumes (Ignacio Accioli de Vas
concellos ao Visconde de Sáo Leopoldo, Vitória, 4 de agosto de 1826, em L Naud 1971: 298). 

A política oficial de se estabelecerem estranhos junto aos índios data 
da época pombalina, em meados do século :XVIII: era urna tentativa de as-
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similar física e socialmente os índios ao resto da popula~áo, criando wna 
popula~o livr~ brasileira, substrato de wna na~áo viável. Queria-se que
brar com isso o isolamento em que os jesuítas mantinham suas missóes: o 
portugues substitui na Amazonia a língua geral,.·-as aldeias sáo elevadas a 
vilas e lugares com nomes portugueses, os casamentos mistos sáo favore
cidos e o estabelecimento de moradores entre os índios encorajados. A 
mesma política de intrusáo perdura abertamente, como vimos, até o Re
gulamento das Missóes. Terá durado pouco menos de wn século. Um 
indício de seus efeitos: em 1826, D. Pedro I .repreende wn presidente da 
província do Rio Grande do Norte (20/12/1826) por ter mantido a posse 
comunitária dos índios sobre as terras de suas aldeias e manda dá-las a 
pessoas ou a herdeiros de pessoas que, em virtude do diretório P~ID:balino, 
se haviam instalado nelas. Quanto aos índios, que fossem removidos para 
outra área e recebessem parcelas de terras individuais. 

Uma política de concentra~áo 

Aldear os índios, ou seja reuni-los e sedentarizá-los sob govemo 
missionário ou leigo, era prática antiga, iniciada em meados do século 
XVI. Diziam os jesuítas que se náo podia catequizá-los sem esse meio. 
Quanto aos colonos, desejavam os aldeamentos o mais próximos possíveis 
de seus próprios estabelecimentos, já que neles se abasteciam de máo
de-obra. Por todas essas razóes, os descimentos de índios para perto das 
cidades ou sua concentra~o em missóes foram constantes na colonia. 
Com isso, wna primeira redu~o de território foi obtida: redu~o era allás 
o termo usado no século XVII para a reuniáo de índios em missóes jesuíti
cas. Seu sentido de subjuga~áo allava-se bem ao de confinamento territo
rial. 

No século XIX, a política de deporta~o e concentra~o de gru
pos indígenas continua (06/07 /1822 (2), 11/04/1853 (Maranháo), 
14/02/1855). No Regulamento das Missóes, em 1845, essa política é allás 
explicitada (Art. 10, & 2 e & 4). 

O aldeamento de índios obedecia, com efeito, a conveniencias vá
rias: nao só se os tirava ou confinava em parcelas de regióes disputadas 
por frentes pastoris ou agrícolas, mas se os levava também para onde se 
achava que seriam úteis. Podiam-se assentá-los em rotas fluviais, como a 
que ligava Sáo Paulo ao Mato Grosso (31/01/1849; 21/05/1850) ou o Pa
raná ao Mato Grosso (25/04/1857) ou ainda como as do Tocantins e do 
Araguaia ligando o centro-oeste ao Pará e ao Maranháo (05 /f1J /1811; 
26/01/1849; 20/01/1849). A aldeia de Pedro Affonso, em Goiás, para on
de foram levados os Krahó, servia, por exemplo, a rota do Tocantins entre 
Porto Imperial e Carolina (08/01/1849). Podiam-se estabelecer aldea
mentos em rotas de tropeiros como a que ligava Sáo Pedro do Rio Gran
de do Sul e Santa Catarina (19 /11/1853). Podiam-se também colocá-las 
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junto a instala~óes militares (19/01/1853; 25/04/1857). Em todos esses 
casos, os aldeamentos serviam de infra-estrutura, fonte de abastecimento 
e reserva de máo-de-obra. Eventualmente, além de interesses regionais ou 
nacionais os interesses puramente locais de moradores eram atendidos, ' , 
como foi por exemplo o caso da remo~o dos índios de Agua Azeda em 
Sergipe (27 / 08/1825). 

Por outra parte, a política de concentra~o de grupos continuava em 
vigor. Em 1856, ordena-se que índios de Minas Gerais sejam "entregues" 
ao presidente da província do Espírito Santo para serem levados ao Al
deamento Imperial Affonsino, já existente (07 /01/1856). Os resultados 
podem ser desastrosos, por exemplo, quando agregam inimigos tradicio
nais: em 1825, os Cayeres, aldeados em Atalaia, na província de Sáo Pau
lo matam vinte e oito Votorons e Camés, reunidos na mesma aldeia, e 

' queimam-lhes as casas. (Ofício do presidente da prov. de Sao Paulo, 22 de 
fevereiro de 1827 em L. Naud 1971: 326-327; vide também 26/08/1825). 

Sáo em geral as Camaras Municipais, cobi~osas das terras, que pres
sionam no sentido da concentra~o de índios em poucas aldeias. A Cama
ra da Vila de Itapicuru, por exemplo, pede, em 1827, que sejam reunidos 
em wna só missáo os índios de Santo Antonio da Saúde, Soure, Pombal, 
Mirandela e Geru e vendidos os terrenos que assim ficassem vagos. A ale
ga~o era de que eram pouco nwnerosos os índios dessas aldeias (Biblio
teca Nacional do Rio de Janeiro, Manuscritos, 11-33,29,88). A alega~o pa
rece falsa, já que onze anos mais tarde ainda se registram 98 índios em 
Itapicuru, 212 em Soure, 142 em Pombal e 848 em Mirandela (Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, Manuscritos, 11-33,17,12, Rela~o das 
Missóes de Índios da Comarca de Itapicuru, enviadas ao presidente da 
província ... por José Emigdio dos Santos Tourinho, juiz de direito, ltapicu
ru 15/11/1838). A resposta dada ao pedido da Camara é, no entanto, elu
cidativa da distancia eventual entre o poder local e o governo imperial: es
te indefere o pedido da Camara de Itapicuru náo por cuidado pelos índios, 
mas por entender que se devem reservar os terrenos das aldeias para ~s 
"colonos estrangeiros que se espera" (Visconde de Sáo Leopoldo ao Vi
ce-Presidente da Babia. Rio de Janeiro 10/07 /1827, Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro, Manuscritos, 11-33,29,88). 

Te"as de aldeias 

Tradicionalmente, ao serem aldeados os índios, cada aldeia recebia 
terras. No início do século XVIII, o alvará de 23/11/1700 havia mandado 
demarcar urna légua em quadra para cada aldeia. No século XIX, as di
mensóes das terras que se continuam atribuindo as aldeias variam. No 
mesmo ano de 1819, por exemplo, a Coroa atribui wn quarto de légua de 
frente e meia légua aos índios Coroados da aldeia de Valen~ 
(08/07 /1819) enquanto manda dar a tradicional légua em quadra aos ín-
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dios Caiapós da capitania de Sáo Paulo (24/ 03/ 1819). Alguns anos mais 
tarde as aldeias dos Botocudos dorio Doce viam-se atribuir uma légua de 
frent; por tres de fundo (28/ 01/ 1824), enquanto no Maranháo, na década 
seguinte as aldeias do Alto Mearim e do Alto Grajaú tinham uma légua 
de frent~ por duas de fundo (íJ2/ 07 / 1839). Quanto a província da Babia, 
inaugurava em 1836 um sistema sui generis: mandava dar em patrimonio 
as aldeias do rio J equitinhonha e do rio Pardo áreas de uma légua em 
quaclra para as que tivessem mais de cento e vinte f~ílias, de. meia légua 
em quaclra as que tivessem entre sessenta e cento e vmte familias, e de um 
quarto de légua em quaclra as que tivessem entre trinta e sessenta familias 
(05/03/ 1836). Já está claramente :m marcha, a essas alturas, o processo 
de expropria~áo das terras das alde1as. 

A liquida~áo das te"as das aldeias 

É em 1832, com efeito, que, pela primeira vez se legisla sobre a 
transferencia de aldeias para os novos estabelecimentos e para a venda em 
hasta pública de suas terras (06/ 07 / 1832). A partir dessa data, sobretudo 
- mas náo apenas - no nordeste, assitir-se-á a uma corrida as terras das 
aldeias e a uma longa disputa, que se arrasta até as vésperas da República, 
entre municipios, províncias e govemo central pela propriedade do espó
lio. 

As aldeias, como vimos, recebiani sesmarias de terras. Mas estas 
terras podiam ser arrendadas e · aforadas, e com esses rendimentos se su
punha que deviam sustentar-se (05/12/1812). Ainda em 1833, destinava-se 
o produto dos arrendamentos ao "sustento, vestuário e curativo dos Indios 
mais pobres, e a educa~áo dos filhos destes" (Decisáo 614 Justi~a 
18/10/1833). Náo demorava muito para que arrendatários e foreiros pe
dissem cartas de sesmarias, dentro portanto das terras das aldeias: em 
1812, sáo atendias pelo menos duas vezes essas pretensóes (09 /01/1812; 
05/ 12/ 1812). S6 em 1819 se voltará atrás e se reafirmaráo os direitos ina
lienáveis dos índios sobre as terras das aldeias (26/ 03/ 1819). 

O Decreto 426 de 24/ 07 /1845, o chamado "Regulamento das 
Missóes" só corrobora o processo em curso, embora fossem já claros seus 
efeitos: Carneiro Leáo, por exemplo, havia se oposto no Conselho de Es
tado a possibilidade de se arrendarem terras das aldeias, por saber dos 
abusos que proviriam do dispositivo (Atas do Conselho de Estado, 
29/ 05/ 1845). Seu voto é vencido e o Regulamento das Missóes acaba pre
vendo a remo~o e a reuniáo de aldeias (Art. 1°, &2 e &4), aforamentos e 
arrendamentos (Art. 1ª, &2, 13, 14 e Art. 2°, &2). 

Cinco anos após o Regulamento das Missóes, a Lei das Terras (Lei 
601 de 18/09/1850) reafirma a conveniencia de se assentarem "hordas 
selvagens" ." Para seu aldeamento, seráo reservadas áreas dentre as terras 
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devolutas8, áreas que seráo inalienáveis e destinadas a seu usufruto. A si
tua~o é entendida como transitória: permitindo-o seu "estado de civili
za~o", o govemo imperial, por ato especial, cederá aos índios o pleno go
zo das terras (Dec. 1 318 que regulamenta a Lei das Terras, de 
30/ 01/ 1854, Art. 75). Essa disposi~o, conforme veremos, será consisten
temente burlada. 

Na verdade, a Leidas Terras inaugura uma política agressiva em re
la~o as terras das aldeias: um mes após a sua promulga~o, uma decisáo 
do Império manda incorporar aos Próprios Nacionais as terras de aldeias 
de índios que "vivem dispersos e confundidos na massa da popula~o civi
lisada". Ou seja, após ter durante um século favorecido o estabelecimento 
de estranhos junto ou mesmo dentro das terras das aldeias, o governo usa 
o duplo critério da existencia de popula~áo náo-indígena e de uma aparen
te assimila~o para despojar as aldeias de suas terras. Esse segundo crité
rio é, allás, uma novidade que terá vida longa: náo se trata, com efeito, 
simplesmente de aldeias abandonadas, mas também do modo de vida dos 
índios que lá habitam, o que fica patente por exemplo nos Avisos n. 21 de 
16/ 01/ 1851en.67 de 21/ 04/ 1857. É uma primeira versáo dos critérios de 
identidade étnica do século XX. 

O Ceará é a primeira província a negar a existencia de índios identi
ficáveis nas aldeias e a querer se apoderar das suas terras (21/10/1850). 
Durante cerca de quinze anos, extinguem-se vários aldeamentos no Ceará, 
em Pernambuco, na Parai'ba. Extingue-se a própria diretoria geral de ín
dios de Sergipe (06/ 04/ 1853), por alegada ausencia de quaisquer índios, 
menos de dez anos após ter sido nomeado um diretor geral para todas as 
aldeias da província (18/03/ 1844)9! Em 1854, quando o govemo central 
exige um arrolamento dos índios e do patrimonio das aldeias (Alvará de 
18/12/1854), está em pleno curso o processo de sua extin~o. 

As te"as das aldeias extintas 

A disputa sobre as terras das aldeias extintas arrasta-se por mais de 
trinta anos (vide por exemplo Candido Mendes de Almeida 1870, vol. 5: 
1086 n. 2). A rigor, de acordo como decreto que regulamentou a Leidas 
Terras (30/01/1854, Art. 75) e o Art. 1°, & 15 do Regulamento das 
Missóes, essas terras deveriam ser dadas em plena propriedade aos índios. 
É assim que se entende por exemplo em 1855 quando se declara, a propó
sito da aldeia cearense de Mecejana, extinta cinco anos antes, que as ter
ras de que tinham posse pertenciam aos índios, em sua qualidade de des-

8. Nio se trata na Leí das Terras, como erroneamente se entendeu u vezes, de declarar as mu indlge· 

nas devolutas e sim, inve.rsamente, de reseJVar terras devolutas do Império para aldeamento de índiol, 
quando se os queria assentar e deslocar de seus terrltórios originais. 

9. Vide sobre esse processo de exprop~o das aldeias em Sergipe, Beatriz Goil Dantas 1980. 
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cendentes daqueles a quem, primitivamente, havia sido feita a c~ncessáo 
de terras (20/ 11/ 1855): Coerentemente se afirma nos anos s:_gumtes ~~e 
os índios nas aldeias extintas náo pagam arrendamentos nem tem de exibrr 
títulos de foro (20/ 11/ 1855; 21/04/ 1857; 30/04/1857). 

Mas esse entendimento é rapidamente esquecido e nas décadas se-
guintes distribuir-se-áo, quando muito, lotes. aos ~dios10• A ~ntrovérsia 
relativa aos direitos sobre as terras das alde1as extintas excluirá portanto 
os índios e travar-se-á entre municípios, províncias e Império. Durante al
gum tempo, parece prevalecer o entendimento de que se trata de terras 
devolutas do Império (Av. 160 de 21/07 /1856; Av. 131 de 07 /12/1858; ver 
também 18/11/1867). Em 1858 e 1862, por exemplo, declara-se expressa
mente que devem ser considerados nulos quaisquer aforamentos dessas 
terras feitos pelas Camaras Municipais (07 /12/1858; 19 /05 /1862). Aos 
poucos, porém, o poder local ganha terreno: a partir de 1875, as ~am~as 
Municipais passam a poder vender aos foreiros as terras das alde1as extin
tas, e a poder "usá-las para funda~o de vilas, povoa~óes, ou mesmo lo
gradouros públicos" (Decr. 2 672 de W/10/1875). Em 1887, as terras ?~ 
aldeias extintas revertem ao domínio das províncias e as Camaras Muma
pais passam a poder aforá-las (Lei 3 348 de 20/10/ 1887, art. 8 & 3; 
12/ 12/ 1887 e 04/ 04/ 1888). 

Ao ser proclamada a República, a Constitui~o de 1891 ratificará es-
se estado de coisas, atribuindo aos Estados as terras que eram das provín
cias. Trata-se no entanto especificamente das terras das aldeias extintas e 
náo das terras das aldeias em geral. Essas jamais foram declaradas devo
lutas. 

10. o tamanho dos lotes que devem ser atn'buídos aos indios variaram com o momento e a provincia. 

Em 1862, recomenda-se ao presidente da província de Sáo Paulo que distribua lotes que náo exce

dam 62 500 bra~ (ou seja cerca de trinta hectares) e sejam cm geral de 22 500 bra~ (uns doze 

bectares>' as familia.se a maiores de vinte e um anos com economia separada (19/05/1862). Mais ou 
menos as mesmas recomen~ sáo dadas em 1866, ao se extinguir o aldeamento de Sáo Louren

~. no Rio de Janeiro (Deh'b. 26/01/1866, Rio de Janeiro). Em ambos os casos, a propriedade dos 

lotes s6 se tornará definitiva ap6s cinco anos de efetiva residencia e cultura. Em 1875, o govemo é 

um pouco mais generoso:. nio s6 os lotes da Babia e de Pernambuco sAo de 62 500 b~ quadradas 

para os chefes de familia e de 31250 bfa91S quadradas, a metade, para os solteiros, como os títulos 

de propriedade sio imediatamente dados (Decisáo m e 273 e 08/ 07 / 1875). Mas 1' cm 1878, reco
menda-se ao presidente da província de Sáo Paulo que reserve lotes de 31250 b~ quadradas 
(cerca de quinze bectares!) U famíliu de índios OU & seus descendentes DOI aldeamentos extintos. 

Talvez o mais escandaloso desse6 dispositivos seja o Regulamento dado ao engenheiro encarregado 

de medir as terras das aldeias extintas de Pemambuc.o (08/ 07 / 1875 [2]). A cuas alturas, seis aldea

mentos foram extintos, e parecem restar apenas dois na provincia, Cimbres e A.uum~. O Regu· 

lamento manda distribuir pequenos lotes aos indios das aldeias extintas, mas recomenda cm seu Art. 
XIV que se procurem, no entanto, transferir estes indios para as aldeias &inda Dio extintas, o que ~ 

duplamente absurdo: se for por eles náo se acbarem "civilizados" e neceasltarem viver cm aldeia, 

náo bá por que se extinguirem suas aldeias originais. Caso contrário, nAo bA por que transferi-lol 
a náo ser para evitar de lbes outorgar lotes cm suaa proprias terras. O artigo XV do Regulamento 

encadeia mandando amputar "as tenu desnecessáriu" dos aldea.mentol ainda nAo extinto.!. 
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O processo de espolia~o torna-se, quando visto na diacronia, trans
parente: come~-se por concentrar em aldeamento as chamadas "hordas 
selvagens", liberando-se vastas áreas, sobre as quais seus títulos eram in
contestes, e trocando-as por limitadas terras de aldeias; ao mesmo tempo, 
encoraja-se o estabelecimento de estranhos em sua vizinhan~; conce
dem-se terras inalienáveis as aldeias, mas aforam-se áreas dentro delas a 
estranhos; deportam-se aldeias e concentram-se grupos distintos; a seguir, 
extinguem-se aldeias a pretexto de que os índios se acham "confundidos 
com a massa da popula~o"; ignora-se o dispositivo da lei que atribui aos 
índios a propriedade das terras das aldeias extintas e concedem-se-lhes 
apenas lotes dentro delas; revertem-se as áreas restantes ao lmpério e de
pois as províncias que as repassam aos municipios para que as vendam aos 
foreiros ou as utilizem para a cria~áo de novos centros de popula~o. Ca
da passo é urna pequena burla, e o produto final, resultante desses passos 
mesquinhos, é urna expropria~o total. 

Trabalho 

Escravidiio indígena 

A escravidáo dos índios foi abolida várias vezes em particular no sé
culo XVII e no sécufo XVIII, onde a mais retumbante declara~o da irres
trita liberdade dos índios se deveu ao Marques de Pombal: ou seja, a abo
li~áo foi várias vezes, por sua vez, abolida. 

A partir de 1808, a declara~áo de guerra justa contra os Botocudos e 
os Kaingang lega1ira, conforme mencionamos acima, a escraviza~o desses 
índios. Curiosamente, essa escravidáo é prevista por tempo determinado, 
a ser computado a partir do dia de seu batismo (01/04/1809). Numa retó
rica característica do início do século XIX, vem expressa em termos pe
dagógicos: a escravidáo temporária dos índios, dobrando-os a agricultura 
e aos oficios mecamcos, deveria fazer-lhes perder sua "atrocidade" e, su
jeitando-os ao trabalho como os sujeitava as leis, elevá-los a urna condi~o 
propriamente social, isto é, humana. 

Declarada ou embu~da porém, a escravidáo indígena perdurou 
surpree~dentemente até pelo menos os meados do século XIX. Vendiam
se crian~ (Circ. 09/08/1845) e adultos eram disfar~damente escraviza
dos também (Av. 02/09 /1845). No que é hoje o Amazonas, a escraviza~o 
nas formas mais tradicionais - apresamento direto, estímulo a guerra 
indígena para compra de prisioneiros - , continuava como se nada houves
se (J. Hemming 1987: 211-220). Mas até na Corte se encontravam escra
vos índios até pelo menos 1850! Nessa data, o viajante americano Thomas 
Ewbank anota: "Os índios aparecem para serem escravizados tanto quan
to os negros; no Rio muitos deles tem sido negociados". Durante a seca 
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do Ceará, os país venderiam seus filhos, seguindo um procedimento inau
gurado no séculpo XVI: "Antes era muito difícil conseguir um indiozinho 
por menos de setenta mil réis, mas agora os seus país, náo tendo nada que 
comer, oferecem-nos de bom gosto por dez ... " (Th. Ewbank 1850: 242). 

Tutela 

A questáo da origem da figura jurídica da tutela é obscura e, a meu 
ver, cheia de quiprocós. Há antes de mais nada que distinguir o regime 
das sociedades indígenas independentes, que haviam escapado ao proces
so de aldeamento, daquelas a quem tradicionalmente se impos uma tutela, 
ou seja, os índios das aldeias: esses ficavam sob o· poder temporal ora dos 
missionários ora de administradores nomeados pela Coroa, que tinham 
poder de dispor, sob certas condi~es, de seu trabalho e dos frutos de tal 
trabalho. Um único interme:zzo nesse instituto: a autonomia total que du
rante breves dois anos - de 7 de junho de 1755 a 3 de maio de 1757 - , o 
Marques de Pombal concede aos índios, no que ele entende como sua 
emancipa~o dos jesuítas. Em 1757, Mendon~ Furtado, irmáo de Pom
bal, inicia o Diret6rio dos Indios deplorando que os principais, mal ins
truídos até entáo pelos padres e conservados numa "lastimosa rusticidade 
e ignorancia" se tivessem mostrado inaptos para o govemo das suas po
voa~óes: em conseqüencia, substitui-os por diretores "em quanto os Indios 
nao tiverem capacidade para se governarem". 

É essa tutela dos diretores que será abrogada, diante da deser~o 
das povoa~óes, pela Carta Régia de 25 de julho de 1798. Curiosamente, ao 
mesmo tempo que a tutela dos índios aldeados desaparece de jure senáo 
de facto, ela aparece pela primeira vez aplicando-se a índios independen
tes: nessa Carta Régia, após declarar a emancipa~o dos índios aldeados 
de seus diretores e portanto sua equipara~o aos outros habitantes no 
mercado de trabalho, D. Maria 1 afirma que aos índios nao aldea dos -
ou seja "tribais" (e ela cita em exemplo os Mundurucus, os Karajás e os 
Muras) que particulares consigam contratar para servi-los, com obri
ga~óes de os educar, instruir e pagar, ela concede o privilégio de 6rfáos. É 
preciso entender que esse privilégio significa teoricamente que alguém, a 
saber o Juiz de Órfáos, deverá zelar para que os contratos sejam honra
dos, os índios pagos e ao fim de um tempo, batizados. Essa prote~o espe
cial aplicava-se também no século XIX aos escravos libertos de qualquer 
origem, e notadamente aos africanos livres, ou seja africanos que, decla
rados livres pela esquadra britinica que patrulhava as costas brasileiras 
após as primeiras proibi~es de tráfico negreiro, eram no entanto desem
barcados no Brasil. Aqui chegados, ''bo~", ou seja, ainda incapazes de 
falar portugues, eram presas fáceis de aproveitadores que os faziam passar 
por escravos (M. Cunha 1985). Sobre eles tam.bém devia o Juiz de Órfáos 
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velar. A ele cumpria em suma evitar que se escravizasse de fato gente livre 
que tinha poucos meios de se defender por ignorar a língua e os costumes 
do país: este era o caso dos africanos livres e dos índios náo aldeados. 

De tudo isto, resulta que a tutela orfanológica náo se aplicava, a par
tir de 1798, a todos os índios e sim apenas aos que, nos termos da época, 
eram recém-"amansados" ou "domesticados". Mas o que isso indica 
também é que em 1798 se passa a admitir na prática que, A revelia de 
qualquer administrador oficial (e apenas sob a vigilancia de um juiz), ín
dios livres possam ser usados diretam.ente por particulares: é, no fundo, 
um sistema que vigorou costumeira, mas náo legalmente, em Sáo Paulo, 
de cerca de 1570 a 1730, e privilégio com que os moradores do Maranháo 
e Gráo-Pará haviam sonhado durante dois séculos. 

Algo semelhante ocorre em 1831, quando a lei de 27 de outubro de
clara -0s índios equiparados aos órfáos. É verdade que a reda~o desta lei 
náo é absolutamente explícita. A meu ver, ela se aplicava aos índios de 
Sáo Paulo e Minas Gerais que, escravizados com fundamento nas Cartas 
Régias que lhes declaravam guerra justa (05/11/1808, 13/05/1808, 
02/12/1808), eram agora declarados libertos: como todos os libertos, fica
vam sob a jurjsdi~o do Juiz de Órfáos que os devia distribuir como traba
lhadores livres11• Mas a lei podia também ser entendida como se aplicando 
a totalidade dos índios, o que náo me parece plausível até por razóes gra
maticais - o sujeito do Art. 4ª que fala da tutela é o mesmo do Art. 3ª 
que fala da liberta~o dos índios escravos. 

Até agora, tratamos essencialmente de uma tutela que se destina A 
garantia da liberdade de indivíduos: tutela pessoal que náo se estende, 
evidentemente, aos descendentes.' A questáo da garantia dos bens é de ou
tra natureza. Os índios sao reputados incapazes da administra~o de seus 
bens (vide por oxemplo Officio de 25/02/1858). Por isso o Estado vela so
bre os bens dos índios e principalmente sobre as terras dos aldeamentos, 
incumbindo a princípio os ouvidores das comarcas (até 1832) e transito
riamente os Jllfzes de Órfáos (a partir de 1833) da administra~o dos bens 
das aldeias e, em particular dos arrendamentos das terras das aldeias 
(18/10/1833 e 13/08/1834), cujos beneficios devem reverter aos índios 
(18/10/1833) embora nem sempre assim ocorra (16/11/1833). Com o 
Regulamento das Missóes, em 1845 (24/07 /1845), o arrendamento de ter
ras das aldeia8 passa a ser da al~da do diretor geral de índios para cada 
província e a administra~o dos outros bens dividida entre ele e os direto
res de aldeias. A eles competia também designar índios dos aldeamentos 

11. Era sabido que o oficio de Juiz de Órfios, pelo poder que tinha de distribuir b'bertos para trabalba

- ·enriquecía rapidamente seus incumbentes: táo notório era isto que nio se permitía a ningu6m 
· deter esse cargo pot mais de quatro anos. É interessante tamb6m nesse sentido a dilposi~o da Lei 

Provincial da Babia de 05/03/1836 que profbe aos Juízes de Paz serem t&mb6m diretores de aldeias. 
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para servi~os públicos (na aldeia ou fora dela) e zelar para que fossem 
remunerados. ~as nao lhes competia, embora o fizessem, ajustar contra
tos de índios com particulares. Nisto claramente diferiam dos Juízes de 
Órfáos que tinham essa incumbencia para todos os seus tutelados. 

O Regulamento das Missóes reinstitui portanto uma administra~o 
dos índios das aldeias que havia sido abandonada em 1798. Comentando o 
projeto no Conselho de Estado, José Antonio da Silva Maia observa que 
este náo declarava "quando e como as aldeias se háo de haver emancipa
das da curadoria e administra~o dos diretores" (Ata do Conselho de Es
tado 29/05/1845). De fato, só em 1854 (Decreto 1318 de 30/01/1845) se 
preve que, conforme o Estado de civiliza~ao dos índios, o governo impe
rial, por ato especial, lhes concedería o pleno gozo das terras. Refirma-se 
isso em 20/11/1855, mas tudo o que vimos acima em rela~o a liquida~o 
das terras das aldeias mostra que nao foi o que ocorreu: as aldeias cujas 
terras sao cobi~adas sao extintas e os índios mais uma vez espoliados. 

Resistencia ao Trabalho 

Uma coisa era sedentarizar os índios, ou seja, "domesticá-los" e 
"amansá-los" para que náo mais atacassem os moradores; outra, muito di
ferente, era conseguir que trabalhassem para os colonos. Os índios 
recém-sujeitos recusavam-se ao trabalho (Dec. 24/05/1823): eram "man
sos" mas ainda náo "civilizados". A deser~o das aldeias, como nos sécu-
los anteriores, era constante: em Pernambuco ou no Rio Grande do Nor
te, por exemplo, os aldeados "fugiam para os centros de gentilidade bra
vía" (L. Naud 1971: 334). Outros, como os índios de Itapicuru, na Babia, 
nao se curvavam a vida agrícola e continuavam, nos aldeamentos, sua vida 
de ca~adores. 

Sabia-se, no entanto, da sobreexplora~áo dos índios pelos diretores e 
pelos que os empregavam. Em geral, pagava-se-lhes menos do que aos ou
tros trabalhadores, comprava-se mais barata sua produ~o e vendiam-se
lhes mais caras as mercadorias. 

O cliche da indolencia dos índios ganha terreno nessa época. No en
tanto, José Bonifácio. havia feito um.a análise cuja primeira parte Marshall 
Sahlins poderla ter assinado, um. século e meio mais tarde: 

Com effeito o homem no estado selvatico, e mormente o índio bravo do Brazil, devc 
ser pregui~oso; porque tem poucas, ou nenhumas necessidades; porque scndo vagabundo, 
na sua mao está arranchar-se successivamente em terrenos abundantes de ca~ ou de pesca, 
ou ainda mesmo de fructos silvestres, e espontaneos; porque vivendo todo o día exposto ao 
tempo nao precisa de casas, e vestidos commodos, nem dos melindres do nosso luxo; por
que finalmente nao tem idéia de propriedade, nem desejos de distinc~óes e vaidades so
ciaes, que sao as molas poderosas, que póem cm actividade o homem civilisado (1823: 19). 
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As conclusóes que se tiram de tais análises sao que, se se querem su
jeitar os índios ao trabalho, se devem ampliar suas necessidades e restrin
gir simultaneamente suas possibilidades de satisfaze-las. Diminuir seu ter
ritório e intrusá-lo, "tirar-lhes os coutos", ou seja confiná-los de tal manei
ra que nao possam mais subsistir com suas atividades tradicionais é, como 
vimos quando tratamos de terras, uma das medidas preconizadas. Além 
da dependencia que assim se cria, o desejo de instrumentos de ferro, 
quinquilharias, roupas - sem falar da proscrita mas onipresente cacha
~ª -, inicialmente oferecidos para criarem os hábitos e posteriormente 
vendidos, devem induzi-los ao trabalho e ao comércio. 

A Disputa pelo Trabalho Indígena 

O trabalho indígena será disputado, como em séculos anteriores, 
pelos particulares e pelo Estado, em seus vários níveis. Se o trabalho 
compulsório foi proibido várias vezes, a proibi~o dirige-se sobretudo 
a particulares que a burlam (por exemplo 23/03/1825, Pernambuco). 
Quanto ao Estado, serve-se abundante e compulsoriamente dos índios 
que consegue, e seus prepostos desviam constumeiramente esse privilé
gio em seu próprio benefício. Dentro do próprio Estado, o poder lo
cal, as camaras das vilas, dominadas pelos proprietários, tenta por 
vezes contestar ao poder central a jurisdi~ao sobre aldeias de índios 
(20 /03 /1823). 

O trabalho para particulares enquanto tal, contrariamente ao que 
afirma Perdigáo Malheiro (1976 [1867), vol. 1: 239), jamais é proibido. Só , 
os intermediários variam: diretores de aldeias ou Juízes de Orfáos. Koster, 
que lavrava cana em Pernambuco na década de 1810, conta que contratava 
o trabalho dos índios, remunerado abaixo de outros, através de seu diretor 
(H. Koster 1816, Cap. VIII). O Regulamento das Missóes (24/07 /1845 
Art. 1 o & 28) preve expressamente trabalho remunerado para particula
res, desde que náo seja for~ado. Os abusos sao notórios e daí a um mes e 
meio, o Ministro da Justi~ expede circular aos Juízes de Órfáos para que 
verifiquem se os índios estáo trabalhando constrangidos para particulares 
e para que se estabele~ contratos de trabalho (Circ. 02/09/1845). Mas 
nove anos mais tarde, em 1854 (Av. de 05/01/1854) permite-se no ~ara
nháo o recrutamento (nominalmente náo compulsório) de trabalhadores 
índios nas aldeias, por tres anos consecutivos que só seriam pagos ao tér
mino do período! Isto, quanto aos índios das aldeias. Quanto aos índios 
recém-contactados, os de Santa Catarina por exemplo, sao distribuídos di
retamente para trabalharem com particulares (Aviso n. 8 Império 
20/03/1855). A entáo recém-criada província do Amazonas, em sua pri
meira lei indigenista de setembro de 1852, restaura a livre negocia~o de 
índios com chef es de "na~óes selvagens". Os índios assim adquiridos se-
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riam "educados" durante dez anos pelos seus adquirentes para depois po
derem ser restituidos as suas aldeias (J. R. Bessa 1983). Esta era aliás uma 
prática tradicional: em décadas anteriores, particulares que aldeassem ín
dios as suas próprias expensas ganhavam título de beneméritos 
(03/08/1819, 09/05/1823). Igualmente tradicionais eram os abusos. 
Saint-Hilaire comenta, a propósito de sua visita a Minas Gerais nos anos 
vinte, a Carta Régia de D. J oáo VI 

concedendo aos cultivadores dez anos de vida daqueles botocudos que abrigarem para ins
truí-los. Este decreto, como era fácil de se prever, deu margcm aos mais horrfvcis abusos. 
Mulatos e mesmo brancos compram crian~as a seus pais, por bagatelas, ou mesmo rap
tam-nas pela fori;a para vende-las em seguida nas diversas vitas de Minas-Novas. Quando 
estive nas margens do Jequitinhonha, já náo havia criant;as nas tribus que maior comuni
ca~áo tinham com os portugueses e, para poder vender ainda, cssas tribus travavam guerras 
com outras, mais distantes (A. Saint-Hilaire 1823: 13 n. 2). 

Oficios de fndios. O Estado 

Era opiniáo generalizada no come~ do século XIX - e Azeredo 
Coutinho, no fun do XVIII, a compartilha - que os índios teriam aptidóes 
naturais para a navega~o. Um grande número de avisos e circulares re
crutam assim índios para a Marinha12• Em 1827 por exemplo, é mandada 
urna circular a todas as províncias para que remetam indios para o Arse
nal de Marinha na Corte (05/09/1827). 

Por outra parte, os índios das aldeias eram, como os forros e negros 
livres, compulsoriamente recrutados (29 /12/1837, 30/08/1865). Por isso 
os Coroados aldeados, quando da visita de Spix e Martius que o narram, 
escondiam-se com medo de um recrutamento (Spix e Martius vol. I: 222, 
241). Em 1850, Ewbank cita o envio ao Rio de J aneiro de índios alistados 
a for~ no Rio Grande do Norte (Th. Ewbank 1850: 210). No Regulamen
to das Missóes de 1845, preve-se treino militar a ser dispensado aos índios 
e cogita-se da possibilidade de cria~o de Companhias de fndios, com or
ganiza~o especial (Art. 2, & 13). Novamente em 1875, declaram-se os ín
dios alistáveis no exército e na armada (30/07 /1875 e 17 /09/1875). 

Na realidade, os índios, alistados regularmente ou náo, eram usados 
em várias expedi~óes bélicas: havia primeiro uma explora~o de parte a 
parte de antigos antagonismos. A política indígena e a política indigenista 
serviram-se assim mutuamente. Os Coroados (nome que designava generi
camente diferentes grupos que usavam o que se entendia como coroas de 

u. Assim 04/08/1808, 18/08/1808, 08/11/1808, 22/11/1808, 19/0S/1809, 31/07/1837, 14/08/1837, 
18/09/1837, 2.5/11/1844, entre outros. 
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plumas), foram usados, por exemplo, para dizimar os Puris, em Minas 
Gerais (Spix e Martius 1823-31, vol. 1: 240). Pode-se dizer que, na pers
pectiva desses grupos Coroados, os colonos foram instrumentais. 

Mas em vários outros casos, o uso bélico dos índios se estendeu a al
vos náo tradicionais: índios "mansos" eram parte das tropas que, em 1808, 
iam combater os Botocudos em Minas Gerais, no Espírito Santo e Sul da 
Babia, e recebiam metade do soldo dos outros pedestres (13/05/1808). 
Havia, na época de Debret, aldeias de "índios ca~dores" em Curitib~, in
cumbidos pelo governo de combater os "selvagens" e recha~-los das ter
ras cultivadas (J. B. Debret 1940 [1834-9], tomo 1, p. 53, prancha 20). No 
Pará e no que é boje o Amazonas, os Mundurucu foram extensamente uti
lizados para combater desde os Mura até aos cabanos (J. Hemming 1987, 
C. Moreira Neto 1988). Quanto ao uso de índios para combater os qui
lombos, é bem conhecido (por exemplo, no Rio de Janeiro, J. B. Debret 
1940 [1834-39], vol. I: 53). 

Menos conhecido talvez foi o uso que os portugueses fizeram de ín
dios, armados de arcos e flechas, em alguns episódios da época da Inde
pendencia: em 1817, entraram no Recife índios aldeados do Ceará, Per
nambuco e Paraioa (L. F. Tollenare 1956 [1818]); parecem aliás ter rece
bido por seus feítos isen~o de vários impostas (Decr. 25/02/1819). Na 
Babia, os índios foram usados na época da Independencia. Quanto aos 
Kadiweu ou Guaicurus, foram, em 1830, armados pelos habitantes e auxi
liados pela tropa para roubarem gado no Paraguai. Algumas déca<l:as mais 
tarde, sua participa~o inicial em apoio aos brasileiros na Guerra do Pa
raguai valeu-lhes a demarca~o de terras por ordem de D. Pedro Il. 

Outro uso freqüente dos índios era, como vimos quando tratamos de 
terras, o apoio a instala~óes militares e as novas rotas comerciais entre as 
várias províncias. Nessas rotas estabeleciam-se aldeias das quais se espe
ravam que abrissem e mantivessem estradas, fomecessem canoeiros, fizes
sem lavouras capazes de abastecerem os viajantes, e servissem em geral de 
apoio e de máo-de-obra. Sáo fundadas, por exemplo, oito colonias indíge
nas para facilitar a navega~o na hacia dos rios Paraná e Paranapanema 
(31/01/1849 e 25/04/1857) e outras para a rota de Sáo Paulo a Mato 
Grosso (21/05/1850). 

Um caso excepcional foi o uso "revolucionário" de índios e "ta
puias" (termo genérico para designar índios igualmente genéricos que 
formavam a base da popula~o amazünica do século XIX) na cabanagem 
que sacudiu o Pará e o atual Amazonas, da Independencia até 1840, apro
ximadamente (R. Anderson 1985, C. Moreira Neto 1988). Neste vasto mo
vimento, índios e tapuias foram primeiro usados pelas elites como hucha 
de canháo para as suas querelas faccionais que opunham os conservadores 
aos "philantrópicos" ou liberais. Mas os cabanos revoltosos apoiaram-se 
nos despossuídos e acabaram por fazer eclodir uma revolta de que ne-
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nhum dos líderes iniciais parecía ter mais controle. V árias guerras particu
lares parecem,..ter-se travado no bojo da cabanagem, sem que se fonnasse 
realmente um movimento revolucionário identificável, nem entre as elites 
nem entre as suas tropas. Entre essas guerras figuram revoltas de indios, 
com os Maués, por exemplo, tomando para o lado cabano a vila de 
Luzéia, a atual Maués, ou os Mura combatendo os habitantes de Manaus, 
emAutazes. 

Enfim, de forma genérica, o Estado usava ainda os indios como po
voadores (06/07 /1832), em lugares remotos: tradi~o antiga que, em sécu
los anteriores, favorecera as rela!;óes com grupos nas fronteiras, e talvez 
também reminiscencia da política pombalina que quisera formar com os 
fndios o povo de que o Brasil carecía. Seja como for, em 1809, após ter 
declarado guerra aos índios de Guarapuava, D. J oáo VI acrescenta: 

Náo 6 conforme aos meus princípios religiosos, e políticos o querer estabelecer mi
nha autoridade nos Campos de Guarapuava, e territorio adjacente por meio de mortanda
des e crueldades contra os Indios, extirpando as suas ra~, que antes desejo adiantar, por 
meio da religiio e civilisa~o, at6 para náo ficarem desertos tio dilatados e imensos Sertóes, 
e que s6 desejo usar da fo~ com aquelles que offendem os meus vassallos, e que resistem 
aos brandos meios de civilisa~o que lhes mando offerecer (01/ 04/ 1809). 

Os Índios e as Leis Indigenistas 

Mencionamos, no início desta introdu~o, o hiato que se sabe existir 
entre a lei e o real. De saída, a legisla~o indigenista já era a lei do mais 
forte, a lei do lobo sobre o cordeiro: mas como o lobo da fábula se via 
compelido a expor suas justas razóes de comer o cordeiro, os mais fortes 
tinham também de proclamar sua razao e os mais fracos podiam invocar, 
por sua vez, as regras violadas. Há assim alguns casos conhecidos de in
dios que recorrem a justi~. 

Em 1815, os indios da aldeia dos Aramaris de Inhambupe de Cima, 
na Babia, encaminham uma longa representa~o protestando contra a es
polia~o das terras de sua aldeia, que ocupavam, afirmam eles, havia mais 
de cem anos. Em 1821 e 1822, o principal dos índios Gamela de Viana lo
gra da Justi~ do Maranháo a demarca~o judicial das terras da aldeia 
(Arquivo do Tribunal de Justi~ do Maranháo Pacote 005 /TI /1986 apud 
M. P. Andrade 1990). Um indio Xukuru, o capit~o-mor da Vila de Cim
bres em Pernambuco, denuncia em 1825 os abusos cometidos aparente
mente pelo diretor da aldeia e obtém uma decisáo favorável do Imperador 
(23/03/1825). E em 1828 (20/11/1828) é o capitáo-mor da vila de Atalaia, 
nas Alagoas, quem protesta contra as violencias e a invasáo das terras das 
aldeias. 

O autogoverno dos indios, que vigorou em princípio de 1798 a 1845, 
foi freqüentemente ridicularizado pelos contemporaneos, que viam nele 
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náo mais que um simulacro de autogestáo, sem qualquer poder real. O 
capitáo-mor indígena de uma aldeia do Ceará, com sua bengala de cimo 
de ouro, era desprezado, enquanto seu homólogo branca, escolhido entre 
os proprietários mais ricos, e. com poderes civis e militares, era temido: 
"pois é ridículo no Brasil o título sem a propriedade da terra" (H. Koster 
1816, Cap. VII). A caricatura mais acabada dos preconceitos vigentes tal
vez se ache no autor pemambucano do início do século XIX, citado por 
Capistrano de Abreu: 

Os Indios tem villas e cameras; e sáo ncllas juizes, sem saberem nem ler, nem escre
ver, nem discorrer! tudo supre o escriváo; o qual, náo passando muitas vezes de um mulato 
sapateiro, ou alfaiate, dirige a seu arbitrio aquellas cameras de irracionaes quasi, pelo for
mulario seguinte: Na vespera do dia, cm que hade haver na aldeia verea~áo, parte o es
criváo da sua moradia, si 6 longe; e neste caso sempre a cavaUo; e vem dormir, nessa noite, 
em casa do senhor juis, o qual immediatamente se encarrega do cavallo do senhor escriváo, 
... Fica entretanto o escriváo descansando, senhor aliás da casa, molher e filhas do officioso 
juis, que na volta lhe cede o melhor lugar na choupana, para dormir e passar a noite. logo 
em amanhecendo comC? o juis a ornar-se com os velhos e emprestados arreios da sua dig
nidade, e a horas competentes marcha para um pardieiro, com alcunha de casa da camera, 
aonde lidas as peti~óes, que o escriváo fez na véspera, sáo despachadas pelo mesmo es
criváo cm nome do senhor juis ordinário; e pouco depois se desfaz o venerando senado, e 
apprecem os senadores de camisa, e ceroulas, e de caminho para as suas tarcfas. (C. de 
Abreu 1907: 171). 

Apesar de tantos preconceitos, pelos poucos indícios que acabamos 
de mencionar, mesmo sem poder real, alguns líderes indígenas parecem 
ter levado o cargo com responsabilidade e até certa eficácia. Coincidencia 
ou nao, o fato é que náo se conhecem processos em defesa dos direitos 
indígenas ap6s 1845, quando os diretores das aldeias passam a exercer a 
fun~o de procuradores dos índios. 

Deixei para o fim desta introdu~o reflexoes que se costumam fazer 
no seu início: fi-lo porque creio que sáo a moral e a razáo de ser última 
desta livro. 

Até agora, o conhecimento que se tinha da legisla~o indigenista do 
século XIX limitava-se a um índice de leis, uma cole~o muito sumária 
embora importante de textos coligidos por Leda Naud (1971) e comentá
rios, dos quais os principais se devem a Joao Mendes Jr. (1912), e a Per
digáo Malheiro (1976 [1867]). Muito superficial é a obra de Rodrigo Otá
vio, embora deva ser citada. 

Em 1987, as vésperas da Assembléia Constituinte, publiquei um 
livro, Os Direitos do indio, que reunia sumariamente, e em tomo de só 
dois temas - terra e tutela - questoes levantadas nesta introdu~o com 
muito maior profundidade, embora para um século ~penas. Estáo aqui 
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apresentados agora os documentos que apóiam o que entáo afirmei sobre 
o período. Há iµsso um motivo academico, que reputo importante, pois os 
comentários a legisla~áo padecem em geral de se apoiarem uns nos outros 
sem um retorno consciencioso as fontes. Mas há também outro motivo: o 
de reavivar a memória brasileira, lembrar-lhe as injusti~s que já se prati
caram e que nao se devem repetir. O Brasil vai novamente legi:slar em 
breve sobre as sociedades indígenas. 
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Antonio e Alma, S. Bento e S. Vicente, no Bispado do Maranháo, e 
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ria das terras da Aldea de Valen~ destinada para villa dos Indios Co
roados. 

• Provisáo de 8 de julho de 1819 - Nomea Miguel Dias da Costa director 
dos Indios Coroados da Aldea de Valen~. 

• Provisáo de 3 de agosto de 1819 - Mesa do Desembargo do Pa~ -
Concede a Caetano José Teixeira licen~ para erigir á sua custa urna 
villa em terras de sua propriedade na capitania do Maranháo. 

• Provisáo de 28 de setembro de 1819 - Mandou-se demarcar as terras 
da Aldea de S. Louren~o. 

• Provisáo NU 56 de 16 de dezembro de 1819 - Guerra - Provisáo do 
Conselho Supremo Militar - Sobre o provimento de capitáes-móres, 
capitáes e alferes das Aldeas dos Indios. 

ÍNDICE GERAL CRONOLÓGICO 17 



• Decreto de 6 de abril de 1820 - Sobre a congrua dos Parochos das Igre
jas dos Indios, no Pará. 

• Provisáo de 13 de abril de 1820 - Indios: seus juizes conservadores in
quiriáo testemunhas, contaváo e distribuiáo tanto no civel como no . 
cnme. 

• Carta Régia de 12 de setembro de 1820 - Crea mais uma divisáo de 
tropa paga, denominada a oitava do rio Doce, na provincia de Minas 
Geraes. 

• Decreto de 27 de fevereiro de 1822 - Sobre os Parochos das Igrejas de 
Indios no Pará. 

• Portaria de 18 de abril de 1822 - Sobre o injusto captiveiro dos Indios 
na comarca do rio das Mortes. 

• Decisáo Nº 22 de 20 de fevereiro de 1823 - Imperio - Dá providencias 
sobre o aldeamento e civilisa~o dos Indios, na provincia do Espirito 
Santo. 

• Provisáo de 20 de mar~ de 1823 - Annexa á Portaria de 26 de novem
bro de 1824 - Ordenou-se que fosse respeitada a demarca~o dos limi
tes do aldeamento dos Indios da Aldea de S. Fidelis. 

• Portaria de 14 de abril de 1823 - Annexa á Portaria de 22 de setembro 
de 1829 - Aldeamento dos Indios das margens do Araguaia e Tocan
tins em Goyaz. 

• Provisáo de 9 de maio de 1823 - Ordenou-se auxilio pecuniario a favor 
do Govemo Provisorio de Minas Geraes para obter e manter a civili
sa~áo dos Indios Botocudos. 

• Decisáo Nº 85 de 24 de maio de 1823 - Imperio - Determina a manei
ra por que devem ser tratados os indios da Provincia do Espirito Santo. 

• Portaria de 3 de junho de 1823 - Sobre os Botocudos de Minas Geraes. 
• Portaria de 21 de agosto de 1823 - Sobre empreendimentos nos sertóes 

das Provincias de Minas Geraes e Goyaz. 
• Alvará de 17 de outubro de 1823 - Eleva a freguezia de Valen~ á cate

goria de villa, marca os seus limites, e crea os logares de goveman~ e 
os officios que lhe sao necessarios. 

• Lei de 20 de outubro de 1823 - Dá nova fórma aos Govemos das Pro
vincias, creando para cada uma dellas um Presidente e Conselho. 

• Provisáo 21 de 23 de novembro de 1823 - Indios: nas suas povoa~óes 
era prohibida a entrada de bebidas espirituosas. 

• Decreto N° 31 de 28 de janeiro de 1824 - Imperio - Dá regulamento 
interino para o aldeamento e civilisa~o dos Indios do rio Doce, e or
dena concessáo de sesmarias aos individuos civilisados que as pedirem. 

• Decreto de 28 de janeiro de 1824 - Manda supprir pelo Thesouro as 
despezas com o aldeamento e civilisa~o dos Indios Botocudos do rio 
Doce, na Provincia do Espirito Santo. 
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• Resolu~o de 7 de fevereiro de 1824 - Anexa A Resolu~o 11 de 19 de 
janeiro de 1826 - Sobre o requerimento do padre J oáo Bernardes 
Vieira. 

• Portaria de 5 de maio· de 1824 - Aldeamento de Indios dorio Doce. 
Para elle se nomeou cirurgiáo, e com que vencimento e obriga~óes . 

• Decreto Nº 102 de 5 de maio de 1824 - Imperio - Declara que as ses
marias, que se mandam conceder a bem de facilitar a civilisa~o dos 
indios do rio Doce, só devem ser nas margens deste rio. 

• Provisáo de 13 de agosto de 1824 - Sobre o aldeamento de Indios do 
rio Doce. Autorisa despezas com a sua civilisa~o. 

• Decreto de 26 de novembro de 1824 - Desmembra da villa de Canta
gallo a aldea de S. Fidelis e da Pedra e incorpora-a novamente ao ter
mo da de S. Salvador dos Campos. 

• Portaria 21 de 11 de mar~o de 1825 - Indígenas de Matto-Grosso: se 
mandou exclusivamente empregar no Jardim botanico de Cuyabá. 

• Decisáo Nº 72 de 23 de mar~o de 1825 - Império - Dá providencias a 
bem dos indios da villa de Cimbres, da Provincia de Pernambuco. 

• Resolu~o 31 de 19 de abril de 1825 - Sobre concessáo de sesmarias. 
• Portaria de 2 de maio de 1825 - Recommenda o progresso dos aldea

mentos de diversas na~óes de Indios em Minas Geraes .. 
• Portaria 21 de 25 de maio de 1825 - Indios de S. Pedro do Sul: sobre 

meios empregados para sua catechese conforme a Lei de 20 de outubro 
de 1823; recommendou-se brandura. 

• Portaria de 13 de julho de 1825 - Autorisando o estabelecimento de in
dividuo com negocio no aldeamento de Sáo Pedro de Alcantara do rio 
Doce no Espirito Santo. 

• Decisáo Nº 155 de 20 de julho de 1825 - Imperio - Recommenda a 
remessa ao Museu Nacional e Imperial dos productos dos tres reinos 
da natureza com que convier enriquecel-o, e bem assim os artefactos 
dos indios. 

• Portarla 21 de 17 de agosto de 1825 - Botocudos: pensáo diaria conce
den-se a um prejudicado pelos seus excessos em Minas. 

• Portaria de 26 de agosto de 1825 - Approvando providencias no al
deamento de Atalaia em S. Paulo por ocasiáo da aggressáo cometida 
pelos Indios Cayerés contra os Camés e Votorons. 

• Portaria de 27 de agosto de 1825 - Remo~o dos Indios da Aldea de 
Agua Azeda para a Villa de Thomar. 

• Portaria de 22 de setembro de 1825 - Approvando o aldeamento dos 
Indios Naknenuks. 

• Decisáo Nº 210 de 26 de setembro de 1825 - Guerra - Sobre a no
mea~o de Commandante e for~ das Bandeiras contra os Indios selva
gens a respeito do transito pela provincia de corpos de Ordenan~ ar
mados. 
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• Decisáo Nª 242 de 18 de outubro de 1825 - Imperio - Prohibe os 
meios violentos contra os indios. 

• Portaria de 8 de novembro de 1825 - Indios da provincia dorio Negro: 
sustenta~áo de seus direitos e liberdade recommendou-se, para os reu
nir e tratar com modera~áo e humanidade. 

• Provisáo de 8 de novembro de 1825 - Ordena supprimento para com
pra de fornecimentos necessários ao Aldeamento dos Indios da Colonia 
de S. Miguel do Jequitinhonha na Babia. 

• Decisáo Nª 284 de 20 de dezembro de 1825 - Marinha - Approva a 
crea~áo de urna companhia de Indios para o servi~o do Arsenal da Ma
rinha do Maranháo, e dos navios da Armada. . 

• Resolu~áo 11 de 13 de abril de 1826 - Indios: sobre a erec~áo de urna 
parochia em Sáo Miguel de Jequitinhonha em Minas como meio efficaz 
par civilisa~áo daquelles. 

• Resolu~áo Nª 175 de 20 de dezembro de 1826 - Provisáo da Mesa do 
Desembargo do Pa~o - Providencia sobre a restitui~áo da posse das 
terras dos Indios da provincia do Rio Grande do Norte ordenada pela 
presidencia da mesma provincia. 

• A viso de 1 o mar~o de 1827 - Aldeamento de Indios da Vereda-Sobre 
auxilio a elles prestado por um particular, quando abandonáráo o seu 
domicilio por molestias que o infestáráo. 

• Decisáo Nª 82 de 5 de setembro de 1827 - Marinha - Recommenda a 
remessa de indios para serem empregados no Arsenal da Marinha da 
Corte, e nos navios a Armada Nacional e Imperial. 

• Portaría de 22 de fevereiro de 1828 - Sobre incursóes de indios selva
gens na Villa de ltapetininga. 

• Resolu~ao de 17 de julho de 1828 - Indios Maconiz: gratifica~áo annual 
de 200 $ ao seu director. 

• Portaría de 20 de novembro de 1828 - Aldeamento dos Indios da Villa 
de Atalaia - Sobre queixas por usurpa~ao de terras, a elles feita e ve
xa~óes por ocasiao de recrutamento. 

• Portaría de 22 de setembro de 1829 - Medidas para aldeamento e cate
chese. 

• Portaria 2ª de 22 de setembro de 1829 - Mandando promover aldea
mento de Indios Bugres em Lages. 

• Decisáo Nº 59 de 1° de mar~ de 1830 - J usti~ - Declara que os in
dios devem ser governados pela legisla~o geral, e que aos Juizes terr¡.:. 
toriaes compete o conhecimento da demarca~áo de sesmaria requerida 
por elles ou quem direito tiver. 

• Aviso 1º de 9 de mar~o de 1830 - Indios barbaros: sobre haverem habi
tantes de Matto-Grosso auxiliado-os com armas, soldados, muni~es; e 
providencias a atalhar os latrocinios e correrías por elles praticados. 

• Resolu~áo do Senado de 3 de novembro de 1830 - Aboli~áo da Escra
vidao dos Indios Selvagens Prisioneiros de Guerra. 
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• Decreto de 7 de dezembro de 1830 - Habilita diversas villas da provin
cia de S. Paulo para estabelecer commercio com os indios . 

• Leí de 15 de dezembro de 1830 - Or~a a receita e fixa a despeza para o 
anno financeiro de 1831-1832. 

• Aviso de 22 de agosto de 1831 - Providencias para restituir animaes 
roubados da Republica do Paraguay. 

• Provisáo 11 de 5 de setembro de 1831 - Supprime vencimentos dos di
rectores, escriváes e procuradores. 

• Lei de 27 de outubro de 1831 - Revoga as Cartas Régias que manda
ram fazer guerra, e por em servidáo os indios. 

• Decreto de 6 de julho de 1832 - Crea na provincia de Minas Geraes, 
um collegio de educa~áo, destinado á instruc~áo da mocidade indiana 
de um e outro sexo. 

• Decreto de 6 de julho de 1832 (2) - Manda estabelecer no lago dos Ti
gres, na provincia de Goyaz, um porto de embarque para o Pará, e 
formar alli com os indios náo civilisados, uma povoa~áo com a denomi
na~o de - Porto Vermelho. 

• Decisáo Nº 156 de 21 de mar~o de 1833 - Justi~ - Sobre os Indios, 
tem os Juizes de Paz a mesma jurisdic~áo que a respeito dos outros ci
dadáos. 

• Decreto de 3 de julho de 1833 - Encarrega da administra~o dos bens 
dos Indios, aos Juizes de Orpháos dos municipios respectivos. 

• Decreto N2 4 de 18 de junho de 1833 - Isenta de pagar dizimos e mais 
tributos os individuos que se estabelecerem nas margens do rio Arinos, 
e manda supprir com gados e instrumentos agrarios o aldeamento do 
Salto Augusto e outros, que se fundarem nas margens do mesmo rio. 

• Decisao Nº 586 de 8 de outubro de 1833 - Manda cumprir a ordem de 
pagamento de uma despeza com a conduc~áo de indios, independen
temente da· falta de verba na lei do or~ento. 

• Decisáo Nº 614de18 de outubro de 1833 - Justi~ - .Resolve duvidas a 
respeito da administra~o dos bens dos Indios. 

• Decisáo Nº 702 de 16 de novembro de 1833 - Justi~ - Manda reco
lher ao Thesouro o dinheiro existente no cofre da Conservadoria dos 
Indios, até ulterior delibera~o da Assembléa Geral. 

• Lei Nº 16 de 12 de agosto de 1834 (Acto Addicional) - Faz algumas al
tera~óes e addi~es á Constitui~o Politica do Imperio, nos termos da 
Lei de 12/ 10/ 1832. · 

• Decisáo N° 275 de 13 de agosto de 1834 - Justi~ - Pertence á juris
dic~o administrativa do J uiz de Orpháos a decisáo sobre rumos e titu
los· dos arrendatarios dos terrenos pertencentes aos Indios. 

• Lei Provincial N° 2 de 13 de maio de 1835 - Provincia do Ceará -
Ficáo supprimidas as villas dos Indios de Soure e Arranches. 

• Lei Provincial Nº 25 de 31 de julho de 1835 - provinci~ de Goyaz - O 
presidénte da provincia fica authorisado para organizar uma for~ de 
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cem até duzentos Cidadáos armados, afim de explorar o territorio habi
tado pelo indigena Canoeiro. 

• Resolu~o Provincial de 27 de fevereiro de 1836 - provincia de Goyaz 
- Sobre destacamentos contra Indios Cherentes. 

• Lei Provincial N2 32 de 5 de mar~o de 1836 - provincia da Babia - So
bre pagamento ao missionario parocho por seu emprego no servi~o da 
civilisa~o e catechese dos Indios. 

• Lei Provincial N2 16 de 13 de mar~ de 1837 - provincia de Sáo Paulo 
- Sobre a congrua dos parochos da Freguezias da provincia. 

• Lei Provincial N2 63 de 25 de abril de 1837 - provincia da Babia - Au
torisando o governo da provincia a manter destacamentos de Infantaria 
para proteger os habitantes contra os assaltos das Tribus Selvagens. 

• Decisáo Nª 370 de 31 de julho de 1837 - Marinha - Circular aos presi
dentes de provincia, para evitar as enormes despezas com o transporte 
de recrutas e Indios para esta Corte, que sejáo elles depositados a bor
do de algum navio da Armada ahi estacionada, até que se offere~ oc
casiáo de os enviar para aqui. 

• Decisáo N12 400 de 14 de agosto de 1837 - Marinha - Dando providen
cias para que no Arsenal da Marinha da Corte se estabele~ huma ac
commoda~o para os Indios empregados no mesmo, e ordenando que 
se lhes abonem ra~óes e vestuario como se pratica com as pra~ de 
bordo. 

• Decisáo N12 479 de 18 de setembro de 1837 - Marinha - Elevando a 
seiscentos e quarenta réis diarios o vencimento dos remadores dos es
caleres do Min. da Reparti~o, da Inspec~o do Arsenal, e do Quartel 
General; preferindo, em igualdade de circunstancias, os Indios para es
te servi~o. 

• Decisáo N12 650 de 29 de dezembro de 1837 - Declarando ao presidente 
da provincia das Alagóas que o contracto de engajamento dos Indios, 
deve ser feito pelo tempo que elles quizerem, e quando se nao queiráo 
prestar voluntariamente, deverá entáo proceder ao recrutamento. 

• Lei Provincial N12 85 de 2 de julho de 1839 - provincia do Maranháo -
Authorisa o estabelecimento de tres Missóes, ou Aldeias de Indigenas, 
duas no Alto Mearim, e urna no Alto Grajahú. 

• Lei Provincial N12 28 de setembro de 1839 - provincia do Gram Para -
Cria a missáo de S. Joaquim no Rio Branca, e authorisa o govemo a 
criar outra no Xingú. 

• Lei Provincial N12 188 de 22 de dezembro de 1839 - provincia do Ceará 
- Supprime a villa de Mecejana. 

• Lei Provincial N12 188 de 4 de maio de 1840 - provincia do Rio de Ja
neiro - Pica extincta a freguezia de Nossa Senhora do Desterro de 
Tamby, e o curato dos Indios da extincta Villa Nova de S. José de El
Rey. 
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• Lei Provincial N12 52 de 11 de fevereiro de 1841 - provincia de Sergi
pe - Sobre a demarca~o do terreno pertencente aos Indios do Tho
mar do Gerú. 

• Lei N2 261 de 3 de dezembro de 1841 - Reformando o Código de Pro
cesso Criminal. 

• Regulamento N2 143 de 15 de mar~o de 1842 - Regula a execu~o da 
parte civil da Lei N12 261de3 de dezembro de 1841. 

• Resolu~o Provincial N2 7 de 10 de novembro de 1842 - provincia do 
Ceará - Pica authorisado o governo da provincia a sollicitar Missiona
rios Capuchinos Italianos, que se occupem na Catechese dos Indios. 

• Lei Provincial N2 182 de 29 de abril de 1843 - provincia de Santa Ca
tharina - Estabelecimento de huma Missáo, a bem da Catechese, e ci
vilisa~o dos indigenas. 

• Decreto N2 285 de 21 de junho de 1843 - Autorisa o governo para 
mandar vir da Italia Missionarios Capuchinos, distribuil-os pela~ pro
vincias em Missóes; e concede seis Loterías para aquisi~o ou edifi
ca~áo de predios, que sirváo de Hospicios aos ditos Missionarios. 

• Decreto Provincial N12 298 de 1 a de agosto de 1843 - provincia do 
Ceará - Restabelece o Directorio dos Indios de 3 de maio de 1757. 

• Lei N2 317 de 21 de outubro de 1843 - Fixando a despeza e or~do a 
receita para os exercicios de 1843-1844, e 1844-1845. 

• Lei Provincial N2 160 de 22 de outubro de 1843 - provincia do Mara
nháo - o presidente da provincia fica authorizado a comprar ao ci
dadáo Manoel Lopes de Magalháes as terras, de que he proprietario no 
lugar denominado Itaqui, onde acha-se situada a colonia dos Guajajá
ras, no rio Pindará. 

• Lei Provincial N2 127 de 18 de mar~o de 1844 - provincia de Sergipe -
Despesa provincial. 

• Decreto N2 173 de 30 de julho de 1844 - Fixando as regras que se de
vem observar na distribui~o pelas provincias dos Missionarios Capu
chinhos. 

• Ministerio do Imperio - 25 de novembro de 1844 - Fixando providen
cias para o aldeamento dos indios em S. Matheus e para seu transporte 
á Corte, para servirem nos arsenaes e marinha de guerra. 

• Lei Provincial N2 146 de 18 de mar~ de 1845 - provincia de Sergipe -
Despeza da provincia. 

• Decreto Nª 426 de 24 de julho de 1845 - Contém o regulamento ácerca 
das Missóes de catechese, e civilisa~o dos Indios. 

• Aviso de 9 de agosto de 1845 - Sobre a compra dos filhos dos Indios. 
• Avisos de 2 de setembro de 1845 - Min. da Justi~a - Sobre o trabalho 

dos indios em casas de particulares e outras providencias. 
• Leí Provincial Nº 359 de 3 de setembro de 1845 - provincia do Ceará -

Approvando artigos de posturas da camara municipal da Villa-Vi~osa. 
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• Lei NQ 369 de 18 de setembro de 1845 - Fixando a despeza, e or~do a 
receita para o Exercicio de 1845-1846. 

• Lei Provincial Nª 422 de 19 de agosto de 1847 - provincia do Ceará -
Revoga a Lei de 4/1/1840. 

• Resolu~áo Provincial Nº 4 de 8 de janeiro de 1849 - provincia de Go
yaz - Medidas para crear huma Aldeia de Indios Caraós. 

• Ministerio do Imperio - 29 de janeiro de 1849 - 31 Sec~o - Sobre 
navega~o fluvial dos ríos Araguaya e Tocantins. 

• Ministerio do Imperio - 31 de janeiro de 1849 - 31 Se~o - Sobre 
abertura de estrada da provincia de S. Paulo á de Matto Grosso. 

• Aviso de 30 de junho de 1849 - Ministerio da Fazenda - Sobre os bens 
dos Indios que compunháo os Sete Povos das'Missóes Brasileiras. 

• Ministerio do Imperio - 21 de maio de 1850 - Sobre nova via de com
munica~o entre S. Paulo e Matto Grosso. 

• Aviso N2 40 de 15 de junho de 1850 - Ministerio do Imperio - Repro
va as hostilidades empregadas pelo presidente da provincia de Matto 
Grosso contra os Indios selvagens, e recommenda-lhe a absten~o des
se meio como contrario a catechese, e civilisa~o dos mesmos Indios. 

• A viso de 30 de agosto de 1850 - Ministerio do Imperio - Declara que 
náo tem fundamento as duvidas suscitadas por J oaquim de Souza Bor
ges Accioli, sobre as portarlas que a presidencia da provincia do Rio de 
J aneiro expedir a em cumprimento do decreto regulamentar n. 426 de 
24 de julho de 1845; e ordena que sejáo taes portarlas executadas. 

• Aviso de 31 de agosto de 1850 - Ministerio do Imperio - Approva os 
Estatutos da Sociedade contra o trafico dos africanos, e promotora da 
colonisa~áo e civilisa~o dos indigenas, fundada na Corte. 

• Lei N2 601 de 18 de setembro de 1850 - Dispóe sobre as terras devolu
tas do Imperio, e ácerca das que sáo possuidas por titulos de Sesmaria 
sem preenchimento das condi~óes legaes, bem como por simples titulos 
de posse mansa e pacifica: e determina que, medidas e demarcadas as 
primeiras, sejáo ellas cedidas a titulo oneroso assim para emprezas par
ticulares, como para o estabelecimento de Colonias de nacionaes, e . de 
estrangeiros, authorisado o governo a promover a colonisa~o estran
geira na fórma que se declara. 

• Decisáo N2 92 de 21 de outubro de 1850 - Ministerio do Imperio -
Manda encorporai aos Proprios Nacionaes as terras dos Indios, que já 
náo vivem aldeados, mas sim dispersos e confundidos na massa da po
pula~o civilisada; e dá providencias sobre as que se acháo occupadas. 

• Aviso N2 21de16 de janeiro de 1851 - Ministerio do Imperio - Decla
ra que nenhuma providencia se torna necessaria ácerca das terras habi
tadas pelos Indios da Povoa~o de S. Benedicto, na provincia do Ceará. 

• Aviso de 5 de fevereiro de 1851 - Ministerio da Guerra - Sobre defen
sa contra incursóes dos selvagens. 
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• Lei Provincial N2 3 de 25 de junho de 1852 - provincia do Espirito San
to - Providencias para o Aldeamento Imperial Affonsino. 

• Lei Provincial Nº 6 de 5 de julho de 1852 - provincia do Espirito Santo 
- Providencias para o Aldeamento Imperial Affonsino. 

• Decisáo N2 270 de 13 de dezembro de 1852 - Ministerio da Fazenda -
Sobre terrenos de extinctas Aldeas de Indios que revertem ao Dominio 
Nacional. 

• Decisáo N2 273 de 18 de dezembro de 1852 - Ministerio da Fazenda -
Sobre a posse de terras de extinctas Aldeas de Indios. 

• Decreto N2 1.139 de 6 de abril de 1853 - Extingue a Directoria Geral 
dos Indios na provincia de Sergipe. 

• Lei Provincial Nº 274 de 19 de novembro de 1853 - provincia de Sáo 
Pedro do Rio Grande do Sul - Autorisa o presidente da provincia a 
promover a cathequeze, civiliza~áo e aldeamento dos indigenas por 
meio dos padres missionarios auxiliados de for~ armada. 

• Aviso add. de 5 de janeiro de 1854 - Minsiterio do Imperio - Provi
dencia ácerca do engajamento de Indios para o servi~o de particulares. 

• Decreto N2 1.318 de 30 de janeiro de 1854 - Manda executar a Lei N2 
601 de 18 de setembro de 1850. 

• Regulamento de 11 de abril de 1854 - provincia do Maranháo - Das 
Missóes do Pindaré e Alto Mearim. 

• Decisáo N2 110 de 31 de maio de 1854 - Ministerio da Fazenda - In
corpora~áo aos Proprios Nacionaes das terras dos patrimonios das ex
tinctas Villas de Indios de Arouches, Soure e Mecejana. 

• Regulamento de 25 de julho de 1854 - provincia do Maranháo - Para 
abertura, concerto e conserva~o de tres vias de communica~o terres
tres, partindo da Villa de Barra do Corda. 

• A Viso NQ 4 de 14 de fevereiro de 1855 - Ao presidente da provincia do 
Maranháo, approvando as medidas tomadas para conter os Indios sel
vagens. 

• Aviso Ng 8 de 20 de mar~o de 1855 - Ao presidente da provincia de 
Santa Catharina, providenciando a respeito de alguns Indios, que appa
receráo na Villa de Lages. 

• A viso N2 6 de 22 de setembro de 1855 - Ao presidente da provincia de 
Goyaz, approvando a mudan~ dos Indios da Aldea de Pedro 32 do 
Carretáo para a margem direita dorio de S. Patricio. 

• Decisao Ng 364 de 20 de novembro de 1855 - Ministerio da Fazenda -
Sobre o aforamento dos terrenos pertencentes aos Indios de Mecejana. 

• Aviso N2 1 de 7 de janeiro de 1856 - Ao presidente da provincia do Es
pirito Santo, respondendo á differentes topicos relativos ao Aldeamen
to Imperial Affonsino. 

• Decisáo N2 44 de 21 de janeiro de 1856 - Ministerio da Fazenda - So
bre assentamento de Proprios N acionaes, e be ns das extinctas Aldeas 
de Indios. 
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• Decisáo N2 118 de 17 de mar~o de 1856 - Ministerio do Imperio -
Aviso circ~ar aos presidentes de Pernambuco e Sáo Pedro, providen
ciando a respeito da medi~o das terras das Aldeas de Indios. 

• Lei Provincial N2 537 de 11 de abril de 1856 - provincia de Sáo Paulo 
- Crea na povoa~o da extincta aldea da Senhora da Escada, munici
pio de Mogy das Cruzes, uma cadeira de primeiras lettras para o sexo 
masculino. 

• Aviso N2 18 de 2 de abril de 1857 - Reparti~áo Geral das Terras Publi
cas - Autorisa a remover para lugar salubre e fertil o Aldeamento in
digena de Nossa Senhora do Loreto no Jatahy. 

• Aviso N2 67 de 21 de abril de 1857 - Ministerio do Imperio - Manda 
incorporar aos terrenos nacionaes as terras pertencentes a huma aldea 
de Indios, creada pelo Missionario Freí Angelo Mauricio de Niza, e bo
je extincta. 

• Regula.mento das Colonias Indígenas de 25 de abril de 1857 - provin
cias do Paraná e Mato Grosso. 

• A viso N2 166 de 30 de abril de 1857 - Fazenda - Manda incorporar 
nos nacionaes meia legua de terras pertencentes á huma Aldea de In
dios extincta. 

• Aviso N2 8 de 2 de maio de 1857 - Fazenda - Ao presidente da pro
vincia do Amazonas, marcando a gratifica~o de 400$000 annuaes para 
a viagem, que tem de fazer aos Aldeamentos o Director Geral dos In
dios naquella provincia. 

• Decreto N2 2.105 de 13 de fevereiro de 1858 - Declara da al~da dos 
Juizes Commissarios do Art. 30 do Regulamento de 30 de janeiro de 
1854 as questóes dos limites de todas as posses e sesmarias, que con
fiam com terras devolutas. 

• Decisáo N2 55 de 15 de fevereiro de 1858 - Fazenda - Circular - De
clarando que estáo sujeitos á multa do Art. 95 dop Regulamento de 30 
de janeiro de 1854 os possuidores de terras nas sesmarias dos Indios 
por titulo de foro. 

• Officio Provincial de 25 de fevereiro de 1858 - Provincia de Minas Ge
raes - A Miguel Martins Chaves, Membro da Junta de Qualifica~o 
da Parochia da Ponte Nova a respeito da inclusáo na lista dos votantes 
do nome de um individuo, que é filho natural de Indio, e do de outro, 
que é Africano liberto. 

• Aviso N° 160 de 21 de julho de 1858 - Reparti~o Geral das Terras 
Publicas - Acerca das terras da extincta Aldea dos Indios da Baixa 

· Verde, municipio de Villa Bella. 
• Aviso Nº 131 de 7 de dezembro de 1858 - Reparti~o Geral das Terras 

Publicas - Ao presidente do Espirito Santo, a respeito de aforamentos 
feítos pela Camara Municipal da Villa de Nova Almeida de terrenos 
pert~ncentes a sesmarias de Indios. 
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• Leis Provincial Nº 10 de 14 de julho de 1859 - Provincia do Espirito 
Santo - Pica creada uma freguezia no Aldeamento Imperial Affonsi
no, com a denomina~áo de S. Pedro de Alcantara. 

• Circular Nº 232 de 6 de setembro de 1859 - Reparti~o Geral das Ter
ras Publicas - As presidencias de provincia, resolvendo duvidas acerca 
das terras que se acháo em poder dos primeiros sesmeiros ou conces
sionarios, sem cultura e morada habitual, &c. 

• Lei N2 1.114 de 27 de setembro de 1860 - Fixa a despesa e or~a a re
ceita para o exercicio 1861-1862. 

• Decreto N2 2.747 de 16 de fevereiro de 1861 - Dá execu~o ao Decreto 
N2 1.067 de 28 de julho de 1860. 

• Aviso N2 29de19 de maio de 1862 - Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas - Manda extinguir aldeamentos, dando diversas providencias. 

• A viso N2 68 de 9 de fevereiro de 1863 - Agricultura, Com.mercio e 
Obras Publicas - Recommenda o emprego de meios brandos para re
duzir os indígenas. 

• Portaría Provincial N2 40 de 12 de novembro de 1863 - Provincia de 
Goyaz - Mudando provisoriamente a Aldea de Jamimbú para S. José 
do Araguaya. 

• A viso NQ 320 de 28 de outubro de 1864 - J usti~ - Ao presidente da 
provincia do Amazonas, approvando a decisáo que declara que os Di
rectores dos Indios devem ser julgados no fóro commum. 

• Aviso de 21 de junho de 1865 - Ministerio dos Negocios da Agricultu
ra - Govemo Imperial manda medir as terras dos antigos aldeamen
tos de Sergipe. 

• Lei Provincial Nº 140 de 1º de agosto de 1865 - Provincia do Amazo
nas - Autorisa o presidente da provincia a contratar com o missiona
rio frei Samuel Luciani os servi~os por elle offerecidos, para catechese 
dos indios do rio J auapery, com a gratifica~o annual de um conto de 
réis. 

• Aviso Nº 375 de 30 de Agosto de 1865 - Justi~ - Ao presidente da 
provincia de Pernambuco - Declara que podem ser soltos por habeas 
corpus os Indios aldeados, quando a prisáo correccional exceda a mais 
de seis dias. 

• Delibera~o Provincial de 26 de janeiro de 1866 - Provincia do Rio de 
J aneiro - Sobre a extin~o do aldeamento denominado Sáo Louren~. 

• Lei Provincial Nº 772 de 2 de 1866 - Provincia do Maranháo - Aucto
risa o govemo da provincia a contractar para a Colonia Leopoldina um 
missionario nacional ou estrangeiro, que exercerá cumulativamente as 
fun~es de cura d'almas e mestre escola. 

• Decisáo Nº 405 de 18 de novembro de 1867 - Fazenda - Os títulos de 
aforamento dos terrenos pertencentes ao extincto aldeamento dos In
dios de S. Louren~o em Nichteroy, devem ser passados pelo Thesouro 
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na fórma dos de marinhas, e os foros, pensoes e laudemios escriptura
dos nas rubricas competentes da lei do or~ento. 

• Lei Provincial N2 1.468 de 12 de janeiro de 1868 - Provincia de Minas 
· Geraes - Autorisa o presidente da provincia a mandar construir, desde 

já, uma pequena capella nas margens do Urupuca, na barra do ri
beiráo - Pontarat - para a catecheze dos Indios Aranans e Nakne
nuks. 

• Delibera~o Provincial de 4 de agosto de 1869 - Provincia do Rio de· 
J aneiro - Sobre desapropria~o de edificio em aldea.mento extincto. 

• Contracto de 7 de junho de 1870 - Provincia de Alagoas - Termo de 
contracto firmado pelo exm. snr. presidente da provincia dr. José Bento 
da Cunha Figueiredo Junior e o agrimensor Manoel Candido Rocha de 
Andrade .para a media~áo, divisáo, demarca~o e descrip~o das terras 
dos Indios da aldeia de J acuhype. 

• Decisáo N12 156 de 13 de junho de 1870 - Fazenda - Declara a Admi
nistra~o Provincial do Rio de Janeiro sujeita ao foro annual de 12$800 
de um terreno de Indios, que comprara, da extincta Aldea de S. Lou
ren~o. 

• Decisáo N12 163 de 17 de junho de 1870 - Fazenda - As medi~óes e 
plantas de terrenos de marinhas já aforados, inclusive os da extincta 
Aldea de S. Louren~o, podem ser feitas por qualquer Engenheiro apre
sentado pela parte e aceito pelo · Collector; mas as dos terrenos devolu-
tos só o podem ser pelo Engenheiro designado pela presidencia. · 

• Resolu~o Provincial N12 692 de 3 de agosto de 1870 - Provincia do 
Piauhy - Crea trez cadeiras de inztruc~o primaria, uma do sexo femi
nino na Villa da Batalha e duas do sexo masculino nas povoa~es de 
Peripiry e Missóes dos Aruazes. 

• Decisóes N2 275 de 21 de setembro de 1870 - Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas - Crea um collegio para meninos indigenas. 

• Decisáo Nº 276 de 21 de setembro de 1870 - Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas - Crea no Araguaya um estabelecimento sob a de
nomina~o de - Collegio Isabel - destinado a instru~o religiosa e 
profissional dos meninos das diversas tribus daquella regiáo. 

• Decisáo Nº 2n de 21 de setembro de 1870 - Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas - Dá providencias para o estabelecimento de uma 
missáo encarregada da catechese da tribu Cambioás. 

• Decisáo N12 283 de 26 de setembro de 1870 - Fazenda - Manda pro
ceder contra os individuos que tem invadido as terras pertencentes ou
tr' ora ás Aldeas de Mecejana, Arrouches e Soure, na parte em que náo 
estiverem occupadas por afora.mento, ou em virtude de posse mantida 
pelo govemo. 

• Decisáo Provincial de 5 de agosto de 1871 - Provincia do Maranháo -
Auctoriza a crea~o de uma directoria parcial de indios~ a qual se de
nominará - Cabe~ Branca. 
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• Decisáo Provincial de 11 de setembro de 1871 - Provincia do Mara
nháo - Auctoriza a crea~o de uma directoria parcial de indios, que se 
denominará - Amarante - e sob o número 19. 

• Lei Provincial N2 675 de 22 de setembro de 1871 - Provincia do Pará 
- Auxilia com a quanatia de 12:000$000 de réis annuaes, o servi~o da 
catechese e civilisa~o dos indios da provincia. 

• Lei Provincial N2 9 de 15 de novembro de 1871 - Provincia do Espirito 
Santo - Pica nova.mente creada uma freguezia no Aldea.mento Impe
rial Affonsino com a denomina~áo de Nossa Senhora da Concei~o. 

• Decisáo Nº 119 de 16 de abril de 1872 - Fazenda - Indefere o pedido 
de alguns Indios do aldea.mento existente em Cabo Frio, relativamente 
á educa~áo superior de seus filhos. 

• Lei Provincial N12 239 de 25 de maio de 1872 - Provincia do Amazo
nas - Autorisa o presidente da provincia á contractar até 15 sacerdo
tes de qualquer ordem religiosa, que_ se incumbam da catechese dos in
dios selvagens da provincia. 

• Decisáo Provincial de 18 de julho de 1872 - Provincia do Maranháo -
Cabe aos directores das aldeas a nomea~o de indios para qualquer 
servi~o publico das mesmas. 

• Decisáo Provincial de 10 de julho de 1873 - Provincia do Maranháo -
Eleva a colonia, sob a denomina~o de Aratauy Grande, a 41 directoria 
parcial dos indios da foz do Grajahu. 

• Decisáo Provincial de 4 de agosto de 1873 (1) - Provincia do Mara
nháo - Eleva a colonia denominada "Dous Bra~os" a 11 directoria 
parcial de indios denominada Barra do Corda. 

• Decisáo Provincial de 4 de agosto de 1873 (2) - Provincia do Mara
nháo - . Crea uma directoria parcial de indios no logar Presidio, com 
seis aldeias de indios Guajajaras. 

• Decisáo Provincial de 4 de agosto de 1873 (3) - Provincia do Mara
nháo - Crea uma directoria parcial de indios no lugar Bananal, reu
nindo os indios Guajajaras. 

• Decisáo Provincial de 4 de agosto de 1873 ( 4) - Provincia do Mara
nháo - Crea uma directoria parcial de indios composta dos indios Ca
nellas. 

• Decisáo Provincial de 5 de agosto de 1873 - Provincia do Maranháo -
Nas colonias Aratauy Grande e. Dous Bra~os deve ser observado o Re
gulamento de 11 de abril de 1854. 

• Lei Provincial Nº 709 de 17 de abril de 1874 - Provincia de Sant~ Ca
tharina - Autorisa o presidente da provincia a estebelecer tres ou 
mais aldea.mentas para catechese e civilisa~o dos indios nos munici
pios de Sáo Francisco, Joinville e Itajahy. 

• Lei Provincial Nº 926 de 8 de maio de 1874 - Provincia de Sio Pedro 
do Rio Grande do Sul - Crea na povoa~o de Nonohay uma escola de 
instruc~o primaria para os menores filhos dos indigenas. 
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• Acto Provincial N2 1.921 de 11 de junho de 1875 - Provincia de Go
yaz - Creando escolas nos aldeamentos de S. José do Araguaya, 
Chambioás é Pedro Affonso. 

• Acto Provincial N2 1.922 de 11 de junho de 1875 - Provincia de Go
yaz - Transfere para S. Maria do Araguaya a escola de S. Jozé do 
Ar agua ya. 

• Decisáo N2 272 de 8 de julho de 1875 - Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas - Remette cópia das lnstruc~óes expedidas ao enge
nheiro Galdino Alves Monteiro para proceder, nos aldeamentos da 
provincia da Bahía, á verifica~o dos terrenos, pertencentes ao respec
tivo patrimonio e mais trabalhos que lhe sáo correlativos. 

• Decisáo NQ 273 de 8 de julho de 1875 - Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas - Remette cópia das Instruc~es expedidas ao enge
nheiro Luiz José da Silva para proceder, nos extinctos aldeamentos da 
provincia de Pernambuco á verficia~o de terrenos pertencentes aos 
respectivos patrimonios e mais trabalhos que lhe sáo correlativos. 

• Decisáo N2 310 de 30 de julho de 1875 - Guerra - Declara que os 
empregados de Justi~ e os Indios devem ser incluidos no alistamento 
para o servi~o do Exercito e da Armada, porém náo os Officiaes da 
Guarda Nacional, que estáo isentos, enquanto conservaremos respecti
vos postos. 

• Decisáo N2 401 de 17 de setembro de 1875 - Guerra - Declara que os 
cidadáos estabelecidos nos aldeamentos de Indios, situados em diversas 
provincias, estáo sujeitos ao servi~o militar, salvo se tiverem algumas 
das isen~óes legaes. 

• Acto Provincial N2 1.981 de 18 de outubro de 1875 - Provincia de Go
yaz - Declarando que fica a cargo dos directores dos aldeamentos a 
inspec~áo das escolas n'elles creadas. 

• Decreto N2 2.672 de 20 de outubro de 1875 - Autoriza o governo a 
alienar as terras das aldeas extinctas que estiverem aforadas. 

• Decisáo N2 472 de 30 de outubro de 1875 - Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas - Declara incompativel o lugar de Director de colonias 
de indios com o de J uiz de Paz. 

• Decisáo N2 546 de 29 de novembro de 1875 - Justi~ - Ha incompati
bilidade no exercicio dos cargos de Juiz de Paz e Director de Aldea de 
Indios. 

• Decisáo Provincial de 4 de setembro de 1876 - Provincia do Mara
nháo - Crea urna directoria parcial de indios composta de nove al
deias de indios Guajajaras, denominada Burity-Pucú, sobo n. 22. 

• Decisáo Provincial de 3 de outubro de 1876 - Provincia do Mara
nháo - Altera os limites da 101 directoria parcial de indios, no Alto 
Pin daré. 
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• Decisáo Nº 127 de 8 de mar~o de 1878 - Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas - Trata da extin~o de aldeamentos e do ulterior des
tino das terras por elles occupadas. 

• Decisáo Nº 306 de 17 de maio de 1878 - Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas - Declara náo convir a compra das terras das fazendas 
da Atalaia e Sepultura, por conta do Estado, para estabelecimento de 
indios. 

• Officio Provincial de 16 de julho de 1878 - Provincia do Amazonas -
Chamando a atten~o das autoridades para o tratamento menos conve
niente .que se dá aos indios nos rios Juruá, Purus e outros da provincia. 

• Officio Provincial de 6 de setembro de 1878 - Provincia do Amazo
nas - Approvando a funda~áo de urna missáo no río Uaupés e adian
do a do río I~a para mais tarde. 

• Decisáo NQ 46 de 6 de outubro de 1880 - Agricultura, Commercio e 
Obras p_ublicas - Autoriza a funda~o de urn aldeamento á margem 
esquerda dorio Tocantins. 

• Decreto Nº 6.129 de 23 de fevereiro de 1876 - Organiza a Inspectoria 
Geral das Terras e Colonisa~áo. 

• Decisáo N2 115 de 7 de maio de 1883 - Autoriza o aforamento das ter
ras do extincto aldeamento da Escada, na provincia de Pernambuco, e 
dá outras providencias acerca das mesmas terras. 

• Decisáo Provincial de 25 de junho de 1884 - Provincia do Maranháo -
Crea a colonia de indios Nova Olinda na comarca da Barra do Corda e 
nomeia director. 

• Lei Provincial Nº 124 de 12 julho de 1886 - Provincia de Sáo Paulo -
Fixa a despeza e or~ a receita para o exercicio de 1886-1887. 

• Lei Provincial Nº 32 de 19 de novembro de 1886 - Provincia do Espiri
to Santo - Autorisa o presidente da provincia a despender a quantia de 
dois contos de réis para auxiliar a construc~o da igreja no Aldeamento 
Imperial Affonsino. 

• Lei Provincial N2 68 de 2 abril de 1887 - Provincia de Sáo Paulo -
Autorisa o govemo da provincia a despender no exercicio de 1887-1888 
até a quantia de 12:000$ com colonias de indigenas e servi~o de cate-
chese nessas mesmas colonias. . 

• Lei Nº 3.348 de 20 de outubro de 1887 - Or~ a receita geral do Impe
rio para o exercicio de 1888 e dá outras providencias. 

• Decisáo Nº 118 de 12 de dezembro de 1887 - Fazenda - Determina 
que as Thesourarias de Fazenda remattam ás presidencias das respecti
vas provincias as rela~óes dos foreiros dos terrenos de marinhas e ac
crescidos, e dos que pertenceram ás extindas aldeas de indios. 

• Lei Provincial N2 54 de 21 de mar~o de 1888 - Provincia de Sáo Pau
lo - Sobre concessáo de loterías. 

• Decisáo N2 32 de 4 de abril de 1888 - Fazenda - As Camaras Munici
paes só podem aforar as terras devolutas das extinctas aldeas de indios 
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depois que o Ministerio da Agricultura declarar-lhes náo precisar dellas 
para os fins d,a Leí de 18 de setembro de 1850. 
Decisáo Nº 8 de 14 de mar~ de 1889 - Imperio - Agente de colonia 
de indios pode accumular as fun~óes de vereador. 
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TEXTOS DE LEIS 



ABREVIATURAS NA INDICAí;ÁO DAS FONTES 
UTILIZADAS 

ANRJ = ~quivo Nacional do Rio de Janeiro 
APES - Arquivo Publico do Estado de Sergipe 
CAL - Compila~o das Leis Provinciaes das Alagoas 
CCE - Compila~o das Leis da Provincia do Ceará 
CD - Collec~o das Decisoes do Governo do Imperio do Brasil 
cose - Collec~áo das Decisoes da Presidencia de Santa Catharina 
CI.AM - Collec~o das Leis da Provincia do Amazonas 
CLCE - Collec~o das Leis, Decretos e Resolu~óes da Provincia do 

Ceará 
CLI - Collec~o das Leis do Imperio do Brasil 

CLMA - Collec~o das Leis, Decretos e Resolu~oes da Provincia do Ma-
ranháo 

CLPA - Collec~áo das Leis da Provincia do Gram-Para 
CLPI - Codigo das Leis Piauhyenses 

CLRJ - Collec~o das Leis, Decretos e Regulamentos da Provincia do 
Rio de J aneiro 

CLRS - Collec~o das Leis e Resolu~oes Provinciaes de Sáo Pedro do 
Rio Grande do Sul 

CLSC - Collec~o das Leis da Provincia de Santa Catharina 

CN - J. P. de F. Nabuco de Araújo, "Legisla~o Brazileira" 

CP - Codigo Philipino 
CRMA - Collec~o dos Regulamentos e Decisoes expedidas pelo Gover-

no da Provincia [do Maranháo] cr-



DRJ - Diario do Rio de J aneiro 
JC - Jornal do Commercio 
IABA - Leis e Resolu~óes da Assembleia Legislativa da Provincia da 

Bahia 

lAMG - Collec~o das Leís e Resolu~óes da Assembleia Legislativa da 
Provincia de Minas Geraes 

IASP - Collec~o das Leis e Resolu~óes decretadas pela Assembleia 
Legislativa da Provincia de Sáo Paulo 

LLES - Livro das Leis da Provincia do Espirito Santo 
LLGO - Livro da Lei Goyana 
LLSE - Livro de Lei Sergipana 
LPSP - Collec~áo das Leis (e Posturas municipaes) promulgadas pela 

Assembleia Legislativa Provincial de Sáo Paulo 
OF - Ordena~óes Filipinas 
ROMA - Regulamentos Expedidos pelo Govemo Provitlcial para Exe-

cu~o das Leis da Assembleia da Provincia do Maranháo 
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TEXTOS DE LEIS 

13/05/1808: Carta Régia ao Govemadore Capitáo General da capitania de 
Minas Gerais sobre a gue"a aos Indios Botecudos 

Pedro Maria Xavier de Ataide e Mello, do Meu Conselho, Gover
nador e Capitáo General da Capitania de M4tas Geraes, Amigo. Eu o 
Príncipe Regente vos Envio muito saudar. Sendo-Me presentes as graves 
queixas que da Capitania de Minas Geraes tem subido á Minha Real Pre
sen~a sobre as invasóes, que diariamente estáo praticando os Indios Bote
cudos, Antropophagos em diversas, e muito distantes partes da mesma 
Capitania, particularmente sobre as margens do Rio Doce, e rios, que no 
mesmo desagoáo, e onde náo só devastáo todas as Fazendas sitas naquel
las visinhan~, e tem até for~do muitos Proprietarios e abandonallas 
com grave prejuizo seu, e da Minha Real Coroa, mas passáo a praticar as 
mais horriveis, e atrozes scenas da [ilegível] barbara Antropophagia, ora 
assassinando os Portuguezes, e os Indios mansos por meios de feridas, de 
que sorvem depois o sangue, ora dilacerando os corpos, e comendo os 
seus tristes restos; tendo-se verificado na Minha Real Presen~ a inutili
dade de todos os meios humanos, pelos quaes Tenho Mandado que se 
tente a sua civilisa~o, e os reduzillos a Aldear-se, e a gozarem dos bens 
permanentes de huma Sociedade pacifica, e doce debaixo das justas, e 
humanas Leis, que regem os Meus Povos; e até havendo-se demonstrado, 
quáo pouco útil era o sistema de Guerra defensivo, que contra elles Tenho 
Mandado seguir, visto que os Pontos de defeza em huma táo grande, e ex
tensa linha náo podiam bastar a cobrir o Paiz: Sou Servido por estes, e ou-



tros justos motivos, que ora fazem suspender os effeitos de Humanidade, 
que com elle~ Tinha Mandado praticar, Ordenar-vos em primeiro lugar: 
Que desde o momento, em que receberdes esta Minha Carta Régia, de
veis considerar como principiada contra estes Indios Antropophagos huma 
Guerra Offensiva, que continuareis sempre em todos os annos nas Es
ta~óes secas, e que náo terá fim, senáo quando tiverdes a felicidade de vos 
senhorear das suas Habita~óes, e de os capacitar da Superioridade das 
Minhas Reaes Armas de maneira tal, que movidos do justo terror das 
mesmas pe~áo a Paz, e sugeitando-se ao doce jugo das Leis, e prometten
do viver em Sociedade, possáo vir a ser V assallos uteis, como já o sáo as 
immensas Variedades de Indios, que nestes Meus vastos Estados do Brazil 
se acháo Aldeados, e gozáo da felicidade, que he consequencia necessaria 
do Estado Social: Em segundo lugar Sou Servido Ordenar-vos, que for
meis logo hum Corpo de Soldados Pedestres escolhidos, e commandados 
pelos mesmos habeis Commandantes, que vós em parte propuzestes, e 
que váo nomeados nesta mesma Carta Régia, os quaes teráo o mesmo 
soldo, que os Soldados Infantes; e sendo Indios domesticos, poderá dimi
nuir-se o soldo a quarenta reis, como se faz na Guarni~áo dos Presidios 
dos Barretos, e da Serra de Sáo J oáo; e para que náo cres~o as despezas 
da Capitania, Ordeno-vos, que deis logo baixa a todos os Soldados Infan
tes, que ora existem nessa Capitania, ficando os Officiaes agregados ao 
Regimento de Cavallaria Regular, donde sucessivamente passaráo a effec
tivos, logo que haja Vaga: Em terceiro lugar Ordeno-vos, que fa~ dis
tribuir em seus Districtos, ou partes, todo o Terreno infestado pelos In
dios Botecudos, nomeando seis Commandantes destes Terrenos, a quem 
ficará encarregada pela maneira, que lhes parecer mais proficua, a Guerra 
Offensiva, que convem fazer aos Indios Botecudos; e estes Commandan
tes, que teráo as Patentes, e soldos de Alferes agregados ao Regimento de 
Cavallaria de Minas Geraes, que logo lhes mandareis passar com venci
mento de soldo dessa nomea~áo, seráo por agora Antonio Rodrigues Ta
borda, já Alferes; Joáo do Monte da Fonseca; José Caetano da Fonseca;_ 
Lizardo José da Fonseca; Januario Vieira Braga; Arruda, morador na 
Pomba; e se denominaráo Commandantes da primeira, segunda, terceira, 
quarta, quinta e sexta Divisáo do Rio Doce. A estes Commandantes ficará 
livre o poderem escolher os Soldados, que julgarem proprios para esta 
qualidade de duro, e aspero Serví~, e em numero sufficiente para forma
rem diversas Bandeiras, com que hajáo constantemente todos os annos na 
Esta~o seca de entrar nos Matos; ajudando-se reciprocamente náo só as 
Bandeiras de cada Commandante, mas todos os seis Commandantes com 
as suas respectivas for~s, e concertando entre si o Plano mais proficuo 
para a total redu~o de huma semelhante, e atroz Ra~ Antropophaga: Os 
mesmos Commandantes seráo responsaveis pelas funestas consequencias 
das Invasóes dos Indios Botecudos nos Sitios confiados á sua Guarda, logo 
que contra elles se prove omissáo, ou descuido: Que sejáo considerados 
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como prisioneiros de Guerra todos os Indios Botecudos, que se tomarem 
com as armas na máo em qualquer ataque; e que sejáo entregues para o 
servi~o de respectivo Commandante por dez annos, e todo o mais tempo, 
em que durar sua ferocidade, podendo elle empregallos em seu serví~ 
particular durante esse tempo, e conservallos com a devida seguran~ 
mesmo em ferros, em quanto náo derem provas do abandono da sua atro
cidade, e Antropophagia: Em quarto lugar Ordeno-vos, que a estes Com
mandantes se lhes confira annualmente um augmento de soldo proporcio
nal ao bom Servi~o, que fizerem, regulado este pelo principio, que terá 
mais meio soldo aquelle Commandante, que no decurso de hum anno 
mostrar náo somente, que no seu districto náo houve invasáo alguma de 
Indios Botecudos, nem de outros quaesquer Indios bravos, de que resul
tasse morte de Portuguezes, ou destrui~o de suas Planta~óes; mas que 
aprisionou, e destruio no mesmo tempo maior numero, do que qualquer 
outro Commandante; conferindo-se aos demais hum argumento de soldo 
proporcional ao Serví~ que fizeráo, servindo de base para maxima re
compensa o augmento de meio soldo: Em quinto lugar Ordeno-vos, que 
em cada tres mezes convoqueis huma Junta, que será por vós prezidida, e 
composta do Coronel do Regimento da Linha, do Coronel Inspector dos 
Destacamentos da Capitanía, do Tenente Coronel, do Major, do Ouvidor 
da Comarca na qualidade de Auditor do Regimento, e do Escriváo Depu
tado da Junta da Fazendo, na qual fareis conhecer do resultado de táo im
portante Serví~; e Me dará conta pela Secretaria de Estado de Guerra, e 
Negocios Estrangeiros de tudo, o que tiver acontecido, e for concemente a 
este Objecto, para que se consiga a redu~o, e civiliza~o dos Indios Bote
cudos, se possivel for, e a das outras Ra~ de Indios, que muito vos Re
commendo; podendo também a Junta propor-Me tudo, o que julgar con
veniente para táo saudaveis, e grandes fins, particularmente tudo o que to
car á pacifica~o, civiliza~áo e Aldea~o dos Indios; Declarando-vos tam
bem, que por este trabalho os Ministros da Junta náo teráo paga, ou ven
cimento algum, Reservando-Me o Dar-lhes aquellas demonstra~óes do 
Meu Real Agrado, e Generosidade, de que os seus Servi~os demonstrados 
pelas suas contas, e resultado favoravel para a Capitanía, os fizerem dig-
nos. 

Propondo-Me igualmente por motivo destas Saudaveis Providencias 
contra os Indios Botecudos, preparar os meios convenientes para se esta
belecer para o futuro a Navega~o do Rio Doce, que fa~ a felicidade des
sa Capitania, e Desejando igualmente Procurar com a maior Economia da 
Minha Real Fazenda meios para táo saudavel empreza; assim como Favo
recer os que quizerem ir povoar aquelles preciozos Terrenos auríferos 
abandonados hoje pelo susto, que cauzáo os Indios Botecudos; Sou Servi
do Ordenar-vos nesta conformidade que na Junta, que vos Mando organi
zar, fa~s propor, e executar todos os tres mezes os meios de Explora~o 
do Rio Doce, seja para o exame das Cachoeiras, que impedem que elle se-
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ja totalmente navegavel, seja para fazer mais facil a sua Navega~o, sendo 
possivel abrev;ialla; e que seguindo este trabalho de hum modo fixo, e 
permanente, Me deis sucessivamente conta do que resultar das mesmas 
Explora~óes, para que Eu Resolva o que deve seguir-se em tao importante 
matéria: Igualmente vos Ordeno que em todos os Terrenos do Rio Doce 
actualmente infestados pelos Indios Botec~dos estabele~ de accordo 
coma Junta da Fazenda; que os Terrenos novamente cultivados, e infes
tados pelos Indios ficaráo izentos por dez annos de pagarem Dizimo a fa
vor daquelles, que os forem por em Cultura de modo, que se possa repu
tar permanente: que igualmente fique estabelecida por dez annos a livre 
exporta~o, e importa~ao de todos os Generas de Commercio, que se na
vegarem pelo mesmo Rio Doce, seja descendo para a Capitania do Espiri
to Santo, seja subindo da mesma para a de Minas Geraes, fazendo com 
tudo as competentes declara~oes, para que se náo confundáo as fazendas 
importadas, e exportadas pelo Rio Doce, com as que forem para a Capi
tania pela via de terra: que finalmente fique declarado; que Concedo a to
dos os Devedores da Minha Real Fazenda, que forem fazer semelhantes 
estabelecimentos de Cultura, e de trabalhos auríferos, a especial Gra~ de 
huma Moratoria, que baja de durar seis annos da data desta Minha Carta 
Regia, em cujo periodo náo poderio ser inquietados por dividas, que te
nháo contrahido com a Minha Real Fazenda, e que só ficaráo obrigados a 
pagar no fim do mesmo periodo. Ordeno-vos finalmente que para poder
des executar táo uteis Objectos sem gravame da Minha Real Fazenda, in
troduzais na Administra~o de tudo, o que diz respeito á mesma, a maior 
Economia, e Me proponhais tudo o que possa contribuir para o mesmo 
fim pelas Reparti~oes competentes, como a Supressáo do Posto de Ca
pitáo Mór Regente da Campanha, o excessivo ordenado de Thesoureiro 
da lntendendia de Villa Rica, de muitos Fieis de Registro, que nao podem 
ser pagos pelo rendimendo dos mesmos Registros: E sobretudo vos Orde
no que desde logo deixeis de prover Postos Milicianos com soldo, voltando 
neste ponto ao que antigamente se praticava na Capitania, e assim proce
dereis logo com os que fordes propondo, pois com aquelles, que já tem 
soldo, nada Mando alterar, excepto se· forem promovidos a Postos Supe
riores: E igualmente vos Ordeno que fa~ logo supprimir o pagamento 
da Musica dos Regimento Milicianos, que Me consta montar ao enorme 
pre~o de muitos contos de reis, o que he um abuso intoleravel e de que 
Me devieis ter proposto a suppressáo. O que assim tereis entendido, e fa
reis executar, como nesta vos Ordeno~ Dada no Palácio do Rio de J aneiro 
em treze de Maio de mil oitocentos e oito = PRINCIPE = Para Pedro Ma
ria Xavier de Ataide e Mello. 

CLI 1808 (1811): 1-8 
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18/ 08/ 1808: Oficio - Indios Botocudos: ordenou-se fossem remettidos pa
ra servi<;o de esca/eres do Arsenal da Marinha 

Sua Alteza o Sereníssimo Sr. Infante Almirante General, He servido · 
ordenar que Vm. logo que receber este, fa~ remeter para o arsenal da 
Marinha desta Capital, o número de fndios que era costume serem man
dados no tempo dos Vice Reis deste estado, homens capazes para o servi
~o dos escaleres lanchas e mais trabalho do mencionado Arsenal, excluin
do porém velhos, doentes e de tema idade. Deus guarde Vm. Ouartel Ge
neral da Marinha 18 de Agosto de 1808 - José Esteváo de Seixas Gusmio 
e Vasconcelos - Sr. Eugenio de Almeida Pereira. 

CNI: 57 

24/ 8/ 1808: Carta Régia - Sobre a gue"a offensiva contra os Indios Boto
cudos 

Pedro Maria Xavier de Ataide e Mello, do meu Conselho, Governa
dor e Capitáo General da Capitania de Minas Geraes. Amigo. Eu o Prin
cipe Regente vos envio muito saudar. Havendo-me sido presente a carta 
que me foi dirigida pela junta que convocastes nessa Capitania, para exe
cu~o da Carta Regia de 13 de Maio de corrente anno, em que ordenei a 
guerra offensiva contra os Indios Botocudos, e outras providencias para a · 
navega~o do Rio Doce, sou ora servido de ampliar-vos, e á referida Junta 
a jurisdi~o concedida na mencionada Carta Regia, autorizando-vos por 
esta, náo só poderes augmentar o numero de soldados necessario&, em ca
da divisio, e o seu vencimento, como parecer justo, mas tambem para ac
crescentar em cada urna dellas um Sargento, que possa supprir as faltas do 
Alferes Commandante, e um Cirurgiáo que se incumba do tratamento dos 
enfermos : e sobre qualquer outro objecto de que um maior conhecimento 
deste negocio possa mostrar a nece~idade de novas providencias me in
formareis immediatamente para que eu resolva o que parecer mais conve
niente ao meu real serví~ e ao bem dos povos dessa Capitania, que tanto 
desejo promover : O que tudo assim haveis entendido, e fareis executar na 
fórma que deixo ordenado. Escripta na Palacio do Rio de Janeiro em 24 
de Agosto de 1808. 

PRINCIPE 

Para Pedro Maria Xavier de Ataide e Mello. 

CLI 1808 (1891): 107 
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05/ 11/ 1808: Carta Regia - Sobre os indios Botocudos, cultura e povoa~áo 
dfls campos geraes de Coritiba e Guarapuava 

Antonio José da Fran~ e Horta, do meu Conselho, Govemador e 
Capitáo General da Capitanía de S. Paulo. amigo. Eu o Principe Regente 
vos envio muito saudar. Sendo-me presente o quasi total abandono, em 
que se acham os campos geraes da Coritiba e os de Guarapuava, assim 
como todos os terrenos que desaquam no Paraná e formam do outro lado 
as cabeceiras do Uraguay, todos comprehendidos nos limites dessa Capi
tanía e infestados pelos indios denominados Bugres, que matam cruel
mente todos os fazendeiros e proprietarios, que nos mesmos paizes tem 
procurado tomar sesmarias e cultival-as em beneficio do Estado, de ma
neira tal que em todo o terreno que fica ao oeste da estrada real, desde a 
Villa da Faxina até a Villa das Lages, a maior parte das fazendas, que 
estáo na dita estrada, se váo despovoando, umas por terem os Indios Bu
gres morto os seus moradores, e outras com o temor que sejam igualmen
te victimas, e que até a mesma estrada chega a náo ser vadeavei senáo pa
ra viajares que váo em grande número e bem armados, quando antes náo 
havia memoria, que os Indios atravessassem a estrada para a parte da Ser
ra, e que as fazendas a leste da estrada se consideravam seguras e livres, 
chegando agora até a atacar o Registro que está em cima da Serra no ca
minho que vai da Villa das Lages para Santa Catharina, e mostrando-se 
dispostos a querer atacar a mesma Villa, em cujas visinhan~ tem chega
do a matar povoadores: e constando-me que os sobreditos campos e ter
renos, regados por infinitos rios, sáo susceptiveis náo s6 da cultura de tri
gos, cevadas, milhos e de todas as plantas cereais e de pastos para os ga
dos, mas de linhos canhamos e de toda a qualidade de linho, assim como 
de muitas outras preciosas culturas, além de que se acham no mesmo ter
ritorio terras nitrogeneas e muitas minas de metaes preciosos e de outros 
náo menos interessantes; sendo-me tambem igualmente presentes os lou
vaveis fructos que tem resultado das providencias dadas contra os Botocu
dos, e fasendo-se cada dia mais evidente que náo ha meio algum de civili
sar povos barbaros, senáo ligando-os a uma escola severa, que por alguns 
annos os force a deixar e esquecer-se de sua natural rudez.a e lhes fa~ co
nhecer os bens da sociedade e avaliar o maior e mais solido bem que re
sulta do exercicio das faculdades moraes do espirito, muito superiores ás 
physicas e corporaes: tendo-se verificado na minha real presen~ a inutili
dade de todos os meios humanos, pelos quaes tenho mandado que se ten
te a sua civilisa~o e o reduzil-os a aldear-se e gosarem dos bens perma
nentes de uma sociedade pacifica e doce, debaixo das justas e humanas 
leis que regem os meus povos, e até mostrando a experiencia quanto inutil 
é o systema de guerra defensiva: sou servido por estes e outros justos mo
tivos que ora fazem suspender os effeitos de humanidade que com elles ti
nha mandado praticar ordenar-vos: Em primeiro logar que logo desde o 
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momento em que receberdes esta minha Carta Regia, deveis considerar 
como principiada a guerra contra estes barbaros Indios: que deveis orga
nisar em carpos aquelles Milicianos de Coritiba e do resto da Capitanía de 
S. Paulo que voluntariamente quizerem armar-se contra elles, e com a 
menor despeza possivel da minha Real Fazenda, perseguir os mesmos In
dios infestadores do meu territorio; procedendo a declarar que todo o Mi
liciano, ou qualquer morador que segurar algum desses Indios, poderá 
consideral-os por quinze annos como prisioneiros de guerra, destinando
os ao servi~o que mais lhes convier; tendo porém vós todo o cuidado em 
fazer declarar e conhecer entre os mesmos Indios, que aquelles que se 
quizerem aldeiar e viver debaixo do suave jugo das minhas Leis, cultivan
do as terras que se lhe approximarem, já náo só náo ficaráo sujeitos a se
rem feitos prisioneiros de guerra, mas seráo até considerados como ci
dadáos livres e vassallos especialmente protegidos por mim, e por minhas 
Leis: e fazendo praticar isto mesmo religiosamente com todos aquelles 
que vierem offerecer-se a reconhecer a minha autoridade e se sujeitarem 
a viver em pacifica sociedade debaixo das minhas Leis, protectoras de sua 
seguran~ individual e de sua propriedade. Em segundo lugar sou servido 
que á propor~o que fardes libertando náo só as estradas de Coritiba, mas 
os campos de Guarapuava, possais alli dar sesmarias proporcionaes ás 
for~s e cabedais dos que assim as quizerem tomar com o simples onus de 
as reduzir a cultura, particularmente de trigo e mais plantas cereais, de 
pastos para os gados, e da essencial cultural dos linhos canhamos e outras 
especies de linho. Em terceiro logar ordeno-vos que assistais como com
petente ordenado a Joáo Floriano da Silva que me tem servido como Pro
fessor Publico, que fui servido nomear Intendente da cultura dos campos 
de Guarapuava por Decreto desta mesma data, e a quem encarrego o 
exame dos mesmos terrenos, o propor tudo o que julgar conveniente para 
o adiantamento da sua boa cultura; a conserva~o da estrada que vai da 
Faxina a Lages, e aquelle caminho, que deve existir no melhor estado para 
a communica~o da Coritiba com algum porto de mar á serra, parecendo 
que o mais proprio será o de Pemaguá; e assim a elle como a seu irmáo 
José Telles da Silva, ao Tenente Coronel Manoel Gon~ves Guimaráes, e 
ao Tenente Coronel Francisco José de Sampaio Peixoto, dareis as sesma
rias, que puderem cultivar; e este Intendente poderá com o seu exemplo 
justificar a bondade dos principios que propuzer para melhoramento da 
cultura dos mesmos campos de Guarapuava, devendo vós ouvil-o em tudo 
o que ordenardes; mas náo lhe sendo permittido obrar por vías de facto, 
senáo quando vós o autorizardes para o mesmo fim. Em quarto logar: de
termino que sendo possivel que nos terrenos que ora se mandam abrir, 
appare~ diamantes, e que possa assim soffrer a minha Real Fazenda, 
fa~ publicar que· todo o diamante que casualmente apparecer, deve ser 
logo entregue na Junta da minha Real Fazenda, onde sempre receberá al
guma recompensa o que o apresentar: que toda a lavagem de terras para 
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tirar diamantes fora prohibida; e que os que assim obrarem, ficam expos
tos a maior sev,eridade das Leis já estabelecidas para conservar este direi
to privativo da minha Coroa; e que o ouvidor de Pemaguá deverá anual
mente tirar urna rigorosa devassa contra todo e qúalquer individuo que 
contravier a estas minhas reaes ordens. 

Finalmente, ordeno-vos que destineis o Engenheiro Joáo da Costa 
Ferreira, e para o futuro, o que seu logar exercer, a que proceda a levan
tar successivamente o plano dos mesmos campos; e que sendo sempre ou
vido nas sesmarias que derdes juntamente com o novo Intendente que fui 
servido crear, e alguns Officiaes, que nomeareis para esse fim, me dem 
por vosso meio annualmente conta de todo o progresso que resultar desta 
minha paternal providencia em beneficio da cultura e augmento da po
voa~o, ficando muito a vosso cargo e dando-vos toda a responsabilidade 
sobre a obriga~áo, de que vos incumbo, de fazer subir todos os annos á 
minha real presen~ esta conta pela reparti~o de Guerra e pela da Fa
zenda, com todas aquellas reflexóes que a vossa inteligencia e zelo pelo 
meu real servi~o puder suggerir-vos. O que assim tereis entendido e fareis 
executar como nesta vos ordeno. Escripta no Palacio do Rio de J aneiro 
em 5 de Novembro de 1808. 

PRINCIPE 

Para Antonio José da Fran~ e Horta. 

CLI 1808 (1891): 156-159 

08/11/1808: Ordem-Diaria de 200 rs foi mandada abonar aos Botocudos 

O vice almirante da Real Marinha fique na inteligencia de que, para 
mais bem se proporcionar o estado relativo do pagamente dos diferentes 
operários do Arsenal, e por ser tal a vontade soberana do Principe Regen
te meu mui amado, venerado, Senhor e Tio, mando, que de boje em dian-

~" 

te fa~ abona.rb os Indios que servem no dito Arsenal, a ra.z.áo de 200 réis 
por dia sem outro algum vencimento, seja de que qualidade for, estabele
cendo para os marinheiros que servirem no tro~o, os salários taes quaes 
agora se costumam pagar, além destes os de mais hum vintem, dois vin
tens, tres vintens diários que seráo conferidos como premios ou gratifi
ca~o correspondente ao merecimento daqueles que mais se distinguirem, 
e que táo somente servirem como tais marinheiros do referido tro~, ob
servando-se a esse respeito as formalidades do Alvará de 26 de outubro de 
1796, título do Inspetor do Arsenal, artigo 53. Quartel General da Mari
~ªlt.~ de novembro de 1808 ~om a rúbrica do Sereníssimo Senhor Infante 
~~te General. • . _ / 

1.¡ . 
CNI: 100 
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10/ 11/ 1808: Aviso - Indios no Arsenal da Marinha 

Ilm. e Exm. Sr. - O Serenissimo Senhor Infante Almirante General 
ordena que V. Ex. contemple os dous tostóes dados aos Indios, pela ma
neira seguinte, a saber: seis vintens como jornal, e quatro como comedo
rias, á maneira do que se pratica com os Algarves. Deos guarde a V. Ex. 
Quartel General da Marinha, em 10 de Novembro de 1808. - José Maria 
Dantas Pereira. - Sr. José Caetano de Lima. 

CNI: 101 

22/11/1808: Aviso - Indios no Arsenal da Marinha 

Ilm. e Exm. Sr. - O Serenissimo Senhor Infante Almirante General 
manda-me dizer a V. Ex. que lhe foi agradavel o parecer de V. Ex. relati
vamente á Junta interina da Fazenda, quando náo póde deixar de lhe ser 
penosa a correspondencia dos Inglezes as repetidas contempla~óes que 
Sua Alt~za tem praticado para com elles, chegando algumas vezes a prefe
ri-los pelo modo mais especial e extraordinario relativamente ás actuaes 
circunstancias; com effeito omittindo mesmo tudo quanto póde parecer 
táo sómente pessoal, ve-se que em vez de nos acudirem com o pedido em 
todo ou em parte, e em vez de nos restituirem a nossa gente passáo a 
prende-la, sem que ao menos passassem no acto da entrada pelo Pa~o 
com espadas nuas apóz esta gente, pois effectivamente tem proseguido na 
prisáo della; o que Sua alteza sente extremamente, e a este respeito deseja 
que V. Ex. se entenda com Sidney Smith, pela maneira mais efficaz que 
f ór possivel. 

No concernente ao Governador da Fortaleza do Registro, já Sua Al
teza-poz de acordo o Vice-Almirante Intendente da Marinha, e o Mare
chal Govemador das Armas; ocasiáo esta porque me manda dirigir a V. 
Ex. com o fim de se experimentar se será possivel remediar a escassez de 
remeiros, estabelecendo acerca dos Indios mais distantes huma pratica 
semelhante aquella que se observa em Lisboa relativa aos Algarves; prati
ca que talvez se estabelecerá, ordenando V. Ex. aos Govemadores da Ba
bia, Pernambuco e Ceará que das Aldeas dos seus districtos enviem ao to
do 200 Indios destinados a servir hum ou dous annos no Arsenal, voltando 
depois aos seus lares, com as viagens pagas, e vestidos assim á vinda, como 
quando voltarem por conta da Real Fazenda; sem que se lhes descante 
cousa alguma no seu actual vencimento, meio este que junto ás recom
menda~óes mais expressas, para que tratem bem esta gente, talvez conse
guir afei~oa-la mais aos nossos costumes e habilita-la para formar mais 
promptamente hum só todo com a nossa na~o, o que náo póde ser-nos 
prejudicial. Tratandc)' agora das amostras das madeiras, certifico a V. Ex 
que se está cuidando em aprompta-las, náo só das que vem de Pernambu-
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co, mas tambem das do Rio Grande, onde as matas existem menos derru
badas; e pelo tocando ao soldado Adriáo Gomes que faz rep:tidas faltas 
na Jmpressáo Regia, manda-me Sua Alteza qual dos dous partidos lhe pa
rece preferível; o de castiga-lo V. Ex. como bem lhe parecer, ou o de lhe 
dar baixa para ficar mais immediatamente dependente do Administrad~r 
da mesma Impressáo. Ultimamente respondendo Sua Alteza, pelo que diz 
respeito ao escaler do Intendente do ouro, pondera ~· E~ que h~a falta 
neste caso equivale a nenhuma, e que toda a gente dispomvel , assun como 

0 actual emprego della podem constar da copia inclusa. Deos guarde a V. 
Ex. Quarter General da Marinha, 22 de Novembro de 1808. - José Maria 
Dantas Pereira. - Sr. D. Rogrigo de Souza Coutinho. 

, 

CNI: 107 

02/12/1808: Carta Régia - Sobre a civilisa~áo dos Indios, a sua educ~áo 
religiosa, navega~áo dos rios e cultura dos te"enos 

Pedro Maria Xavier de Ataide e Mello, do meu Conselho, Governa
dor e Capitáo General da Capitania de Minas Geraes. Amigo. Eu o Prin
cipe Regente vos envio muito saudar. Sendo-me presente tudo o que a 
Junta que fui servido crear para a conquista e civiliza~o dos Indios e na
vega~áo do Rio Doce, fez subir á minha real presen~ como fructo das 
suas observa~óes, e do que lhe constou pelos Commandantes da for~ ar
mada em conformidade das minhas reaes ordens, pedindo-me com muito 
louvavel zelo e grande conhecimento de causa algumas providencias mui 
saudaveis tanto para promover a civilisa~o dos Indios que tem mostrado 
querer viver pacificamente aldeiados debaixo da prote~o de minhas leis, 
logo que viram cessar a tyrannia dos Indios Botocudos, como tambem pa
ra favorecer o estabelecimento de alguns sujeitos que tem concorrido para 
erigir fabricas de minera~o e trabalhos de agricultura nestes terrenos no
vamente restaurados, o que muito desejo promover: sou servido, confor
mando-me comas propostas da mesma Junta, determinar-vos, para que 
assim o fa~ immediatamente executar, em primeiro logar: que no terri
torio novamente resgatado das incursóes dos Indios Botocudos, ou ainda 
outros quaesquer, considereis como devolutos todos os terrenos que, ten
do sido dados em sesmarias anteriormente, náo foram demarcados, nem 
cultivados até a presente epoca, e que fa~ executar o que para seme
lhantes casos dispóe a Ordena~o Liv. IV, tit. 43 e as ordens reaes poste
riores. Em segundo logar: que daqui em diante permittais a cada urn dos 
Commandantes nas suas respectivas Divisóes que possam demarcar e as
signalar terrenos proporcionaes ás fabricas dos que forem entrando, fi
cando depois estes novos proprietários que entrarem de posse, obrigados 
a procurar o titulo legitimo das sesmarias, intervindo a necessaria infor
ma~o dos mesmos Commandantes para evitar toda a fraude em seme
lhantes reparti~óes, no que tambem vigiareis, fazendo que os mesmos 
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Commandantes dem a vós e á Junta, conta de todo o terreno que forem 
assim dividindo, e da for~ e grandeza das fabricas, a que forem concedi
dos os mesmos terrenos; o que a mesma Junta deverá fazer subirá minha 
real presen~ nas contas que regularmente, e segundo se acha estabeleci
do, me devem dar. Em terceiro logar ordeno-vos: que escolhais, de accor
do com o Bispo, algum ou se necessario for, alguns Ecclesiasticos virtuo
sos, intelligentes e zelosos do servi~o de Deus e meu, a quem possam en
carregar a educa~o religiosa e civil do gentio que existe aldeiado, e do 
que for apparecendo, como aconteceu agora com mais de 500 Puris que se 
acham aldeiados, e que vieram buscar a protec~áo e suave jugo das mi
nhas leis, e a cada urn destes Ecclesiasticos fareis dar pela Junta da minha 
Real Fazenda náo só a pensáo de 200$000 annuaes, mas lhe deixareis de 
accordo coma Junta da minha Real Fazenda pelo espa~o de 12 annos, o 
gozo dos dizimos das novas culturas, que os mesmos Indios fiurem, e que 
só faráo parte da minha Real Fazenda depois de passados os sobreditos 12 
annos, fazendo vós demarcar a cada povoa~o de Indios novamente crea
da aquella por~o de terreno que se julgar conveniente e necessario para a 
cultura dos generos precisos para a sua subsistencia, e para os do com
mercio, por cujo meio, e por urna troca bem entendida poderáo haver os 
outros artigos que lhes sejam necessarios para satisfazer ao seu commodo 
pessoal, ficando tambem a vosso cargo de accordo com a Junta da minha 
Real Fazenda o levantar as Igrejas que forem necessarias para inspirar 
maior respeito aos Indios para o culto e servi~ de Deus, que tanto deve 
tambem concorrer para a sua mais prompta civilisa~o, havendo seme
lhante e táo util despeza de fazer-se com o menor peso de minha Real Fa
zenda, devendo tambem a experiencia do que tem acontecido em qual
quer materia estar sempre presente aos olhos do legislador para obviar 
aquelles inconvenientes, que tem resultado de estabelecimentos que nada 
na theoria mostraram que fosse defeituosos, e de que só a pratica depois 
fez ver os inconvenientes; e havendo a experiencia mostrado que as Al
deias ou Povoa~óes de Indios náo tem igualmente prosperado, antes váo 
em decadencia, já pela natural indolencia e pouco amor delles ao traba
lho, já pela ambi~o das pessoas que com o titulo de Directores, ou outro 
qualquer, só tem em vista tirar partido de gente grosseira, rustica e pouco 
civilisada, para absorverem á sua sombra os soccorros dados pela minha 
Real Fazenda, que, tendo sido muito consideraveis, tem sido em parte in
fructíferos; sou servido ordenar-vos, que só procureis aldeiar os Indios que 
buscam a minha real protec~o, quando elles pelos seu grande numero 
houverem de fazer urna grande povoa~o, e náo puderem ser distribuidos 
pelos fazendeiros e agricultores dessa Capitania, e que os mesmos fazen
deiros se nao quizerem prestar a recebel-os com as seguintes condi~, 
debaixo das quaes vos autorizo a que sendo pequeno o numero de indios; 
que se vierem offerecer, procureis que os fazendeiros se encarreguem de 
os instruir, e possam tambero aproveitar-se do util do seu trabalho, como 
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compensa~o do ensino e educa~o que se encarregam de dar-lhes: pri
meiro: que po,ssam os sobreditos fazendeiros servir-se gratuitamente do 
trabalho de todos os Indios que receberem em suas fazendas, tendo so
mente o onus de os sustentarem, vestirem o instruirem na nossa Santa Re
ligiáo, e isto pela espa~o de 12 annos de idade, e de 20, quanto aos que ti
verem menos de 12 annos, podendo deste modo indennirn-se das despe
zas que hao de fazer com o seu tratamento, educa~o e curativo nas en
fermidades, vindo também assim a ter urna remunera~áo do seu trabalho 
e vigilancia, emquanto os mesmos Indios lhes náo podem prestar nenhum 
servi~o, ou pela idade, ou pela sua rusticidade e ignorancia da lingua Por
tugueza; segunda: que havendo os mesmos fazendeiros satisfeito a estas 
condi~óes, nada mais lhes possa ser pedido pelos' mesmos Indios, e que se
ja prohibido a qualquer pessoa desencaminhar Indios assim estabelecidos, 
e acolhel-os em qualquer fazenda antes do prazo estabelecido, findo o 
qual poderáo ajustal-os pelo jornal que lhes convier, tendo sempre a pre
ferencia o fazendeiro que os civilisou, em igualdade de jornal; e ficando os 
transgressores destas minhas reaes ordens obrigados a pagar prompta
mente ao fazendeiro que civilisou os Indios que se lhe desencaminharem, 
aquella indemnisa~áo, que lhe for justamente arbitrada e julgada pelo 
Magistrado territorial, a cujo districto pertencer a mesma fazenda, e a cu
jo cargo ficará náo só dar todo o auxilio que requererem os fazendeiros 
sobre tal objecto, mas seráo obrigados nas devassas annuaes denominadas 
J aneirinhas a perguntarem pelos que desencaminham Indios, ou os indu
zem a fugir para os bosques, e a subtrahir-se á civilisa~áo que se lhes pre
tende dar, para serem punidos com as justas penas corporaes de Policia, 
que parecerem proporcionaes ao mesmo delicto; terceiro: ordeno-vos que 
attendais mui particularmente, e me fa~s propostas para os postos de 
Officiaes de Ordenan~, ou Milicias, áquelles dos fazen:deiros que mais se 
distinguirem no bom tratamento e progresso de civilisa~o dos Indios, 
preferindo os que mostrarem em igual intervalo de tempo um maior nu
mero de casamentos e nascimentos de Indios em sua fazen'das; quarto: en
carrego-vos de publicar, e fazer constar a todos, como por esta minha Car
ta Régia vos encarrego de o fazer, que ten des ordem minha para me dar 
conta de todo e qualquer fazendeiro, ou pessoa rica que á sua custa for
mar alguma povoa~o de Indios, e cuidar na sua civilisa~o, e instruc~óes 
na Religiáo, bons costumes, e trabalho em agricultura, ou em qualquer 
ramo de industria, e que se achem unidos e incorporados na sobredita 
forma pelos menos 1.200 casaes de indios adultos, e que por sua diligencia 
e persuasáo se achem misturados com os mesmos, vivendo em paz, e da
dos ao trabalho 100 casaes de Portuguezes ou Europeus; e finalmente que 
para o culto religioso dos mesmos Indios e Portuguezes, houver erigido 
uma Igreja, onde se celebrem os officios divinos; porque é minha real in
ten~o em semelhante caso crear o fazendeiro ou individuo rico que tiver 
satisfeito a táo louvaveis fins religiosos e patrioticas vistas, senhor e dona-
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tario da sobredita povoa~o que em tal caso tambem crearei Villa com to
das as prerogativas annexas a semelhantes estabelecimentos. Tendo assim 
providenciado os meios com que podereis utilmente empregar os Indios 
que em pequeno numero se vierem aggregando ao estado de civilisa~o. 
que desejo promover em seu favor, tambem son servido ordenar-vos, que 
quanto aos que vierem em maior numero, e forem aldeiados que procu
reis que no meios delles se estabele~ familias morigeradas e industrio
sas de Portuguezes, que possam viver com elles, empregando-os em traba
lhos, e chamando-os assim ao conhecimento das utilidades que lhes háo 
de resultar de viver em uma regular sociedade, e de gozarem dos socorros 
que os homens mutuamente se podem auxiliar, e procurar um maior grao 
de commodidades que fazem a felicidade da vida humana. Finalmente, 
desejando mostrar á Junta da Conquista e Civilisa~o dos Indios barbaros, 
e da Navega~o do Rio Doce, quanto apre~ fa~ do incansavel e activo 
zelo com que tem em táo poucos mezes promovido este negocio politico, 
de que a encarregue~ sou servido, attendendo á sua representa~o, orde
nar-vos que, para maior estabilidade e regularidade das sessóes da Junta, 
fixeis para logar das suas sessóes a sala que serve para as da Junta da Fa
zenda, ·em dias proprios; e que o Secretario do Regimento, e os Officiaes 
que trabalham na Secretaria, igualmente sejam e fiquem encartegados do 
servi~o desta reparti~o, ficando na dita Secretaria todos os papeis e livros 
concernentes a este respeito debaixo da vista e ordens do Deputado da 
Junta Commandante do Regimento, em cuja casa está actualmente a Se
cretaria. Assim o cumprireis e fareis executar, náo obstante quaesquer or
dens e regimentos em contrario, que todos hei aqui por derogados, como 
se delles fizesse expressa men~o. Palacio do Rio de Janeiro em 2 de De
zembro de 1808. 

PRINCIPE 

Para Pedro Maria Xavier de Ataide e Mello. 

01/04/1809: Carta Régia - Approva o plano de povoar os Campos de 
Guarapuava e de civilisar os indios barbaros que infestam 
aquel/e territorio. 

Antonio Joseph da Franca e Horta, do meu Conselho, Govemador e 
Capitáo General da Capitanía de S. Paulo. Amigo. Eu o Princlpe Regente 
vos envio muito saudar. Sendo-me presente o vosso offi~o, e o da Junta 
que segundo as minhás reaes ordens convocastes para dar principio ao 

· grande estabelecimento do povoar os Campos de Guarapuava, de civilisar 
os indios barbaros, que infestam aquelle territorio, e de por em cultura 
todo o paiz que de uma parte vai confinar com o Paraná, e da outra forma 
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as cabeceiras do Uruguay que, depois rega o paiz de Missóes, e communi
ca assim com 'J. Capitania do Rio Grande; e tendo em considera~o tudo o 
que lhe expuzestes e os votos dos Deputados da mesma Junta: hei por 
bem conformar-me com os acertados e bem fundados votos dos Coroneis 
Joáo da Costa Ferreira, e Joseph de Arroche Toledo Randon, que vos or
deno e a Junta sirvam de base ao plano que deveis seguir e organisar para 
realizardes as minhas paternaes vistas, e portanto considerando que nao é 
conforme aos meus principios religiosos, e políticos o querer estabelecer a 
minha autoridade nos Campos de Guarapuava, e territorio adjacente por 
meio de mortandades e crueldades contra os Indios, extirpando as suas 
ra~as, que antes desejo adiantar, por meio da religiáo e civiliza~o, até pa
ra náo ficarem desertas táo dilatados e immensos sertóes, e que só desejo 
usar da for~ com aquelles que offendem os meus Vassallos, e que resis
tero aos brandos meios de civilisa~o que lhe mando offerecer: sou servido 
ordenar-vos que prescreveis no meu real nome, ao Commandante que se
gundo vossa proposta tive por bem nomear para dirigir esta expedi~o que 
nos primeiros encontros que tiver com os bugres, ou outros quaesquer in
dios fa~ toda a diligencia para aprisionar alguns, os quaes tratará bem, e 
vestirá de camisas e outros vestuario, e fazendo-lhes persuadir pelos lin
guas que se lhes náo quer fazer mal, e antes se deseja viver em paz com 
elles e defendel-os de seus inimigos, que entáo os largue e deixe ir livres 
para que váo dizer isso mesmo aos indios da sua espécie com quem vivem, 
que dando-se o caso de encontrar os seus arranchamentos náo lhes deite 
fogo nem fa~ violencia ás mulheres e crian~ que nos mesmos se acha
rem antes lhes dem camisas, e fa~ persuadir pelos linguas que nenhum 
mal de hade fazer ao indio pacifico habitador do mesmo territorio: que ao 
mesmo Commandante seja muito recommendado o vigiar que a sua tropa 
náo tenha communica~áo com as indias, nem saiam de noite fora do recin
to, castigando severamente todos os que desobedecerem a estas minhas 
reaes ordens, e vierem assim a serem a causa de desordens, e desgra~as; 
tendo o Commandante sempre presente que deve tratar os indios como fi
lhos a respeito do castigo que merecerem, porém náo se fiando nunca, 
nem descuidando, visto que a experiencia tem mostrado que os povos bar
baros, oti por um mal entendido, ou por qualquer accidente cahem em ac
tos de violencia náo esperados, e levam entáo sem motivo a sua crueldade 
e vingan~a a um ponto superior a toda a expecta~o. Será vosso cuidado 
recommendar ao Commandante da expedi~o que tome todos estes meios 
antes de vir aos da for~ que só praticará depois que experimentar a inuti
lidade destes, tendo também todo o cuidado em que as casas das po
voa~óes que for erigindo de novo sejam espa~das urnas das outras para 
que se os indios lan~em fogo a algumas dellas, as outras se possam sal
var, cobertas quanto possivel for de telhas, e sempre rodeadas de algum 
fosso ou trincheira de madeira que assuste o indio roubador. Ao mesmo 
Commandante ordenareis que quando seja obrigado a declarar a guerra 
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aos indios, que entáo proceda a fazer e deixar fazer prisioneiros de guerra 
pelas bandeiras que elle primeiro autorisar a entrar nos campos, pois sem 
essa permissáo nenhum bandeira, poderá entrar, nem fazer prisioneiros os 
indios que encontrar, bem entendido que esta prisáo ou captiveiro só du
rará 15 annos contados desde o dia em que forem baptisados e desse acto 
religioso que se praticará na primeira freguezia por onde passarem se lhes 
dará certidáo na qual se declare isso mesmo exceptuando porém os pri
sioneiros homens e mulheres de menor idade pois que nesses o captiveiro 
dos 15 annos se contará ou principiará a correr aos homens da idade de 14 
annos, e nas mullieres da idade de 12 annos, declarando tambem que o 
proprietario do indio guardará sempre a certidáo para mostrar o tempo de 
captiveiro que elle deve soffrer, e. ficará exposto a declarar-se livre o indio, 
si acaso perder a certidáo e náo puder tirar outra, bem entendido que os 
servi~os do indio prisioneiro de guerra poderáo vender-se de uns a outros 
proprietarios pelo espa~o de tempo que baja de durar o seu captiveiro, e 
segundo mostrar a certidáo que sempre o deve acompanhar. Os prisionei
ros de guerra feitos pela tropa se distribuiráo pelos Officiaes e soldados da 
mesma tropa á excep~o daquelles que for necessario deixar para o meu 
real servi~o, no que recommendareis ao Commandante se baja com a 
maior modera~o, pois que desejo que esta náo sirva para desanimar a 
Tropa de Linha e Miliciana do bom servi~o que espero me fa~ nesta im
potante expedi~o. 

Muito vos hei por recommendado que fazendo partir o Comman
dante com a Tropa de Linha e Arti1haria de calibre tres, que julgardes, e 
comvosco a Junta, proporcional á expedi~o intentada além da Tropa Mi
liciada, fa~ juntamente partir dous religiosos ou sacerdotes de zelo 
exemplar, e de luzes que sejam encarregados nao só de catechisar, bapti
sar e instruir os indios, mas de vigiar que com elles se náo pratique violen
cia alguma, senáo aquella que for necessaria, para repelir a sua natural 
rudeza e barbaridade. Autorisareis ao Commandante para que além das 
sesmarias concedidas ao Govemo possa repartir os terrenos devolutos cm 
propor~ pequenas pelos povoadores pobres, pois que estes náo tem 
for~ para obterem sesmarias, e que reserve sempre uma legua de campo 
e mattos ao redor das povoa~óes que for estabelecendo para commum lo
gradio. Sendo muito util a communica~o das Capitanias de S. Paulo e 
Rio Grande pelos campos que vertem para o Uruguay, e passam perto do 
Paiz de Missóes; ordeno-vos que vos entendais com o Govemador do Rio 
Grande, como tambem lhe mando directamente significar, para que am
bas as Capitanias nos seus respectivos territorios e dentro dos limites do 
rio das Pelotas, ou pelo alto da Serra como dantes era, concorram com os 
meios necessarios a fazer esta estrada quanto antes transitave~ de maneira 
que se consiga assim uma mais facil communica~o das duas Capitanias, e 
por esse meio com esta Capitania que assim communicará com ambas 
mais facilmente. Náo sendo possivel distrahir cousa alguma das rendas da 
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Capitanía de S. Paulo, que todas se acham applicadas a objectos de maior 
urgencia, sou ~ervido ordenar, que pelo espa~ de 10 annos se cobre no 
RegÍstro de Sorocaba um novo tributo de 200 réis nos primeiros cinco 
annos sobre toda a cabe~ de gado vaccum e cavallar que passar pelo 
mesmo Registro, vindo do disctrito da Itapetinga inclusive para o Sul, e 
findos os primeiros cinco annos, de 100 réis, que continuara assim só por 
metade nos ultimos cinco annos, a qual será applicada pura e simplesmen
te á nova expedi~áo que tenho ordenado, e para esse fim ordenareis á Jun
ta da Fazenda que procedendo logo a estabelecer esta imposi~o, e a fa
zel-a arrecadar de modo que julgar mais util á minha Real Fazenda, para 
entregar o producto da mesma á nova Junta de Guarapuava de que vos 
creei Presidente, para que ella proceda a fazer a ·devida applica~o para as 
sobreditas despez.as. Conformando-me com a vossa proposta fui servido 
nomear a Diogo Pinto de Portugal para Commandante desta expedi~o, e 
por este motivo o nomeio Tenente Coronel do Regimento de Milicias do 
que era Sargento-Mór, como soldo de Sargento-Mór de Cavallaria, espe
rando que se distinga pelo zelo · com que hade Promover a grande com
missáo de que o encarregareis e ao mesmo ordenareis que fa~ concorrer 
os fazendeiros da Coritiba e Campos Geraes proporcionalmente ás suas 
for~ com alguns escravos para a abertura da estrada, que obrigue tam
bero a esse trabalho todas as pessoas, que náo tiverem estabelecimentos 
fucos de cria~o ou lavoura, isto porém por seu turno, temporariamente 
com a devida modera~áo devendo tambem os Fazendeiros concorrer se
gundo suas posses com gados para os trabalhadores, e os lavradores com 
farinha e feijé>es, mas tudo isto com tal modera~o que náo de logar a 
queixa alguma. Igualmente fareis declarar que toda a pessoa que quizer ir 
povoar os Campos de Guarapuava náo será constrangida pelo espa~o de 
seis annos a pagar divida alguma que deva á Fazenda Real, e que pelo 
tempo de 10 annos náo pagará dizimo das terras novas que rotear, nem 
outro direito parochial, se náo o que for necessario para o mantenimento 
e trato dos Curas, que alli se estabelecerem. Igualmente vos ordeno que 
fa~ais remetter para os Campos de Guarapuava todos os criminosos e 
criminosas que forem sentenciados a degredo, cumprindo alli todo o tem
po do seu degredo. Assim o cumprireis e fareis executar náo obstante 
quaesquer leis e regimentos em contrario que todos hei aqui por deroga
dos, como se delles fizesse expressa men~o. Escripta no Palacio do Rio 
de J aneiro em o 1 a de Abril de 1809. 

PRINCIPE 

Para Antonio Joseph da Franca e Horta. 

CLI 1809 (1891): 36-39 
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19 /05 /18f1J: Aviro - Mandando promover o engajamento dos Indios ~o-
tocudos 

O Sereníssimo Senhor Infante Almirante General, vendo a Repre
senta~o de V. S. tendente a concorrer para o Arsenal seja provido de In
dios para o servi~ dos escaleres e da Ribeira, manda-me responder, que 
convém no imediato fomecimento de camisas e cal~ pela forma que V. 
S. propé>e, e ainda mesma, em que pela Pagadoria da Marinha lhes sejam 
pagos comedorias durante o seu transporte para esta capital, onde lhes 
será dado um quartel e teráo os vencimentos do estilo, com tanto que se 
obriguem a servir por espa~ de dois ou mais anos, e nunca por menos; 
pena de serem tratados como desertores se o contrário praticarem. Deos 
guarde a V. S. Quartel General da Marinha 19/05/1809 José Maria Dan
tas Pereira, Sr. José da Silva Loureiro Borges. 

CNI: 171 

20/05/1809: NI' 16 - BRAZIL - Resolu'áo de Consulta da Mesa do De
sembmgo do P~o. Crla uma cadeira de primeiras letras na 
Capel/a Curada da nova aldea :dos Indios Coroados do presi
dio de S. loáo Baptista 

Poi ouvida a Mesa do Desembargo do Pa~o sobre o requerimento 
do povo da Capella Curada da Aldea dos Indios Coroados, do Presidio . de 
S. Joáo Baptista na Capitania de Minas Geraes, pedindo a crea~o de uma 
cadeira de primeiras letras na mesma Capella. 

"Parece á Mesa que o requerimento merece ser deferido á vista da 
popula~o que existe naquella Capella, e a necessidade de dar instru~o . 
aos seos moradores. Rio de Janeiro cm 18 de Maio de 18f1J. 

RESOLU<;ÁO 
Como parece. - Palacio do Rio de Janeiro cm 20 de Maio de 1809. 

- com a rubrica de Sua Alteza Real. 

CD 18(1) (1891): 18 

13/07 /1809: Carta Regia - Marca o prazo .tJe dez annos para distribui'áo 
por sesmarias dos terrenos resgatados das incursóes dos Boto
cudos 

Pedro Maria Xavier de Atayde e Mello, Govemador e Capitáo Ge
neral da capitanía de Minas Geraes, do meu Conselho. Amigo. Eu o Prín
cipe Regente vos envio muito saudar. Havendo ordenado pela minha Car-
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ta Régia de 2 de Dezembro do anno proximo passado entre outras dispo
si~óes que fui entáo servido dar, em virtude do que mui zelosa e acerta
damente me tmha representado a Junta da conquista e civilisa~o dos In
dios; que dos terrenos resgatados das incursóes dos Botocudos, se fossem 
logo distribuindo sesmarias aos novos Colonos, que entrass~m na tentativa 
de os povoar, e cultivar, como o principal objecto de saudaveis providen
cias, que já tinha ordenado, e continuaria a dar em beneficio dos Povos 
dessa capitania: considerando agora as difficuldades que estes Colonos 
teráo na immediata demarca~áo de suas sesmarias, na dilligencias de tirar 
a sua competente Carta, e nas mais formalidades estabelecidas sobre este 
objecto; e querendo por todos os modos auxiliar os seus trabalhos e ani
mar quanto ser possa os seus estabelecimentos; sou servido declarar-vos 
que lhes fica concedido o prazo de 10 annos, para aquellas mencionadas 
diligencias no fim dos quaes seráo impreterivelmente abrigados a satisfa
zel-os, sob pena de perdimento das mesmas sesmarias: O que assim por
tanto havereis entendido, e fareis executar, náo obstante quaesquer leis e 
regulamentos em contrario. Escripta no Palácio do Rio de Janeiro aos 13 
de julho de 1809. - PRINCIPE - Para Pedro Maria Xavier de Atayde e 
Mello. 

CLI 1809 (1891): 92 

28/07 /1809: Carta Régia - Sobre o aldeamento dos Puris e Xamexunas, 
na Capitanía de Minas Geraes 

Pedro Maria Xavier de Athayde e Mello, Govemador e Capitáo 
General da capitania de Minas Geraes, do meu Conselho. Amigo. Eu o 
Principe Regente vos envio muito saudar. Havendo tomado em conside
ra~áo o officio que a Junta da Conquista e Civilisa~o dos Indios dirigiu á 
minha real presen~ na data de 27 de Junho do corrente anno, submetten
do á minha real approva~o as instruc~óes, que provisionalmente se clis
punha dar aos Directores dos Aldeamentos, que se fossem formando do 
Puris e Xamexunas, e tendo eu encontrado nos clifferentes artigos, que el
les contem indicadas todas as providencias, que por ora aprecem necessa
rias para que aquelles estabelecimentos se fa~o na boa ordem, que con
vem, afim de que tenham os uteis e vantajosos resultados, que me propuz 
obter pelas disposi~óes das Cartas Régias de 13 de Maio e de 2 de De
zembro do anno passado; sou servido approvar as ditas Instruc~óes, que 
com esta vos envio, e determino que ellas se cumpram litteralmente em 
quanto eu náo mandar o contrario, devendo a mesma Junta depois coma 
experiencia, e trato do tempo propor-me todas as altera~óes, ou addicio
namentos, que se houverem por necessarias, afim de que eu resolva o que 
melhor julgar que convenha ao meu real servi~o e utilidade dessa Capita-
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nia, que tanto desejo prover. O que me pareceu participar-vos para vossa 
intelligencia e da mesma Junta que se regulará nesta conformidade. Es
cripta no Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Julho de 1809. 

PRINCIPE 

Para Pedro Maria Xavier de Atayde e Mello. 

CLI 1809 (1891): 125 

04/08/1809: Ordem - Sobre os Indios no Arsenal da Marinha 

O Chefe da Divisáo Vice-Intendente da Real Marinha fique na 
intelligencia de mandar abonar aos Indios do Arsenal mais 40 réis dia
rios das comedorias. Quartel General da Marinha, em 4 de Agosto de 
1809. - Coma rubrica do Serenissimo Senhor Infante Almirante Gene
ral. 

CNI: 197 

19/02/1811: Aviso - Approvando as medidas tomadas sobre funda~áo de 
novas colonias nas te"as ocupadas.pelos Indios barbaros 

Ilm. e Ex. e Sr. - Com a maior satisfa~áo tive a honra de levar á 
Real Presen~ do P.R.N.S. o Officio de V. Ex. na data de 29 de janeiro 
passado, em que me participa os rapidos progressos, que felizmente tem 
f eito as Divisóes estabelecidas para con ter, e civilisar os Indios Botocudos 
Antropophagos, e que brevemente chegaráo aos confins da Capitania, tan
to pela parte da Babia, como da do Espírito Santo, e dando SA.R. o maior 
apre~o, e valor aos interessantes Estabelecimentos feitos pelos trez mil 
Colon.os, que entraráo nos terrenos livres da invasáo dos Indios Barbaras. 
Approva, e authorisa a V. Ex. para annuir as suplicas dos novos colonos, 
tanto na erec~o da Igreja, como no levantamento do Corpo de Ordenan
~s, ficando o Mesmo Augusto Senhor na persuasáo de que, em breve se 
veráo ·os mais preciosos resultados dos trabalhos de V. Ex. nestes Estabe
lecimentos, pois que as suas grandes luzes, infatigavel zelo, e conspicua 
atividade nada deixam a SA.R. a duvidar dos seus bons effeitos, e como 
SA.R. deseja por todos os modos ver realisada aquella grande obra, Orde
na a V. Ex. que pela Secretaria de Estado do Brazil baja de dar tambem 
conta de semelhante empreza para por alli se darem todas as providencias 
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de Fazenda. Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de J aneiro em 19 de 
Fevereiro de 1811. - Conde de Linhares - Sr. Conde de Palma. 

CLI 1811 (1835): 28 

08/05/1811: Alvará - Crea a Villa de Marajó na llha de Joannes da Capi
tania do Pará 

Eu o Príncipe Regente fa~o saber nos que o presente Alvará com 
for~a de lei virem, que havendo ordenado por meu Real Decreto que bai
xou ao Conselho Ultramarino, e que foi participádo ao Governador e Ca
pitáo General da Capitania do Pará, por Provisáo de 11 de Maio de 1799, 
que se erigisse uma Villa no centro e logar mais commodo da Ilha de 
J oannes ou Marajó da mesma Capitania, e se creasse, para nella adminis
trar justi~, um Juiz de Fóra do Civel, Crime e Orpháos, com jurisdi~ 
nas aldeias dos Indios estabelecidos nas costas da referida Ilha; e sendo 
esta minha real determina~o fundada em motivos de utilidade publica e 
particular, por haver crescido alli a agricultura e a povoa~o por maneira 
que era evidente a necessidade desta crea~o para bem e interesse dos 
habitadores e da minha Real Fazenda, náo se tem até agora verificado, 
com manifesto detrimento do augmento e prosperidade da mesma Ilha, e 
querendo que por esta falta nao deixe de prosperar e florescer esta parte 
dos meus Estados e se augmente a lavoura, popula~o e commercio, ha
vendo seguran~ pessoal e dos direitos de propriedade por meio de regu
lar administra~o de justi~a civil e criminal, e fazendo-se amar e respeitar 
as leis da monarchia, do que muito depende o bem publico: hei por bem 
crear uma Villa, que se denominará do Marajó, e que se erigirá no lugar 
mais commodo da Ilha, segundo as informa~es e planta que já subiram á 
real presen~; ordenando o Govemador e Capitáo General ao Ouvidor da 
Comarca passe logo a erigil-a, fazendo-se os necessarios estabelecimentos 
publicos á custa da minha Real Fazenda, designando-se o competente 
termo, creando-se os Officiaes da Camara e Almotacés na fórma da Lei 
do Reino, e provendo-se pela maneira praticada naquella Capitania os 
serventuarios dos officios de Escriváo dos Orpháos, outro de Almotaceria 
e Camara, e dous do Publico, Judicial e Notas, um Meirinho, um Alcaide 
e seus competentes Escriváes, que sou servido crear: e hei outrosim por 
bem, que na dita Villa baja um Juiz de Fóra do Civel, Crime e Orphaos, 
com jurisdi~o nas aldeias dos Indios existentes nas costas da Ilha que 
vencerá o ordenado, propinas e emolumentos, que vence o Juiz de Fóra 
da Cidade do Pará. 

Pelo que mando á Mesa do Desembargo do Pa~; Presidente do 
meu Real Erario; Conselho da minha Real Fazenda; Regedor das Justi
~, e mais Tribunaes; Ministros de Justi~; e todas as pessoas a quem 
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pertencer o cumprimento deste Alvará, o cumpram e guardem. E valerá 
como carta passada pela Chancellaria, posto que por ella nao ha de pas
sar, e que o seu effeito baja de durar mais de um anno sem embargo da lei 
em contrario. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Maio de 1811. 

PRINCIPE com guarda. 

Conde de Aguiar. 

Alvará com for~ de lei, pelo qual Vossa Alte7.a Real ha por bem 
crear uma Villa com a denomina~o de Marajó na Ilha de Joannes da Ca
pitania do Pará, e um Juiz de Fóra do Cive~ Crime e Orpháos para nella 
administrar justi~ com o ordenado, emolumentos e propinas, que vence o 
Juiz de Fóra do Pará; na forma acima exposta. 

Para Vossa Alte7.a Real ver. 

J oáo Baptista do Alvarenga Pimentel o fez. 

CLI 1811(1891):50 

24/05/1811: Decisdo nll 22 - Brazil - Declara que as Directorias dos In
dios foram abolidas pela Carta Régia de 12 de Maio de 1798 
dirigida ao Govemador e Capitáo General do Pará 

Illm. Sr. - Sendo presente ao Príncipe Regente Nosso Senhor a in
f?rma~o .e #parecer de V.s .. sobre o requerimento de Juvenal Pereira Bap
tISta, Cap1tao-M6r dos Indios da Villa de S. José de Mipibú, como tam-

-bem. as inform.a~5es que deu o Ouvidor da respectiva Comarca a respeito 
do dito requerunento e dos outros dous dos Indios da mesma Villa, e veri
ficando-se por ellas, que o Director delles J oao Luis da Silva, nao obstante 
os conservar em disciplina rigorosa, e ter augmentado a Villa com novas 
casas, e evitado desordens e roubos, tem algumas qualidades que náo sáo 
boas, e que os Indios vivem descontentes e desgostosos: é servido ordenar, 
que se remova esta Directoria para outra PesM>a, contra a qual nao baja 
tanta preven~o; a julgar-se preciso haver taes Directorias, que foram abo
li~ p~l~ ~arta Régia de. 12 de Maio de 1798, sobre a civiliu~o dos In
dios, dirigida a D. FranCJSco de So\17.a Coutinho, Govemador e Capitáo 
General do Pará, e remettida por cópia ao Vice-Rei do Estado e a mim . ' 
com aVJSO de 29 de Agosto do mesmo anno, estando govemando a Capi- . 
tania da Babia, e creio que tambem aos mais Govemadores e Capitáes 
Generais do Brazil, para que executassem em tudo a que pudesse ser ap
plicável. 
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Deos guarde a V.S. - Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Maio de 
1811 - COND~ DE AGUIAR. Sr. Governador e Capitáo General de Per
nambuco. 

CLI 1811 (1891): 18 

09 /07 /1811: Decreto - Manda organisar um Regimento de Milicias Gua
ranys a cavallo e tres Companhias de Cava/aria Miliciana, na 
Provincia de Miss6es 

Sou servido approvar o plano, que com este baixa, assignado pelo 
Conde de Linhares, do Conselho de Estado, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra, de organisa~o de um Re
gimento de Milicias Guaranys a cavallo, que mandei formar na Provincia 
de Missóes; e de tres Companhias de Cavallaria Miliciana, de homens 
brancas, que devem servir de casco para outro Regimento completo na 
mesma Provincia, quando a popula~áo dos respectivos districtos o permi
tir, approvando outrossim os figurinos, que igualmente baixam com estes, 
para os uniformes dos ditos Regimentos. O Conselho Supremo Militar o 
tenha assim entendido. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Julho de 1811. 
Com a rubrica do Principe Regente N osso Senhor. 

CLI 1811 (1891): 67 

15 /07 /1811: Carta Régia - Marca o ordenado de Director dos Indios da 
Aldea de Queluz, na Capitania de S. Paulo 

Antonio José da Fonseca e Horta, do meu Conselho Governador e 
Capitáo General da Provincia de S. Paulo. Amigo. EU o Príncipe Regente 
vos envio muito saudar. Sendo-me presente a vossa informa~o sobre a 
qualidade da gratifica~áo, que se deverá conceder ao Capitáo das Orde
nan~as, José Joaquim do Nascimento, pelo exercício que tem de Director 
dos Indios da Aldea de Queluz, e conformando-se com o vosso parecer: 
Sou Servido autorisar-vos, para que lhes mandeis satisfazer o ordenado de 
120$000 por anno, emquanto servir o dito emprego, devendo vós, e os Go
vemadores e Capitáes Generais que vos hajam de succeder, fiscalisar o 
seu bom servi~o e exacto cumprimento das ordens existentes do Senhor 
Rei D. José, meu Augusto Avo, de gloriosa memoria, e minhas, relativas 
ao arranjo e estabelecimento dos ditos Indios, e ficando elle obrigando a 
executar todas as mais ordens, que sobre este objecto vós e os referidos 
Governadores e Capitáes Generais hajam de expedir-lhe. Assim o tereis 
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entendido e fareis executar. Escripta no Palacio do Rio de J aneiro em 15 
de Julho de 1811. PRINCIPE. Para Antonio José da Fonseca e Horta. 

CLI 1811 (1891): 74 

05/09/1811: Carta Régia - Approva o plano de uma Sociedade de com
mercio entre as Capitanias de Goyaz e Pará e concede 
isen<;6es e privilegios em favor da mesma sociedade 

Femando Delgado Freire de Castilho, do meu Conselho, Governa
dor e Capitáo General de Goyaz. Amigo. Eu o Príncipe Regente vos envio 
muito saudar. Tendo subido á minha Real Presen~ o vosso officio datado 
no 1° de Fevereiro deste anno, com o qual remettestes a memoria, [ ... ], 
sobre os obstaculos que existem para o augmento e prosperidade do 
commercio entre essa Capitania e a do Pará, e sobre os meios de remmo
ver os mesmos obstaculos a beneficio do dito commercio; [ ... ]. 

Em primeiro logar, sou servido approvar o plano proposto para o es
tabelecimento de uma Sociedade de commercio entre essa Capitania e o 
Pará [ ... ]. 

E porque a verifica~o deste estabelecimento, attendendo ás atuaes 
circumstancias das duas Capitanias, náo pode deixar de encontrar grandes 
dificuldades, como v6s [ ... ] ponderais, por isso mesmo se faz tanto mais 
necessaria neste particular toda a vossa efficacia e diligencia, para dispor 
os animos dos negociantes e capitalistas dessa Capitania para esta empre
za, fazendo-lhes sentir as vantagens que della lhes rezultaráo; e que eu me 
proponho proteger e auxiliar em tudo a Sociedade, mandando desde já 
por em pratica todas as providencias que as circumstancias permittirem, 
para tornar mais facil a communica~o entre as duas Capitanias, procu
rando que a navega~o dorio Tocantins e Maranháo seja menos arriscada 
e trabalhosa, náo so por meio das obras á que se vai proceder para a lim
peza dos rios e encanamentos necessarios desde Arroyos até Porto Real, 
mas pelo que mando praticar para impedir que as na~óes gentias conti
nuem a cometter os insultos e depreda~óes que infelizmente ainda fazem 
em algumas paragens, e para remover os outros obstaculos, que difficul
tam aquella navega~o. 

Portanto, querendo prover a estes importantes objectos, sou servido 
mandar declarar a concessáo dos seguintes privilegios a favor da Socieda
de e do Commercio e navega~o dessa Capitania. 

[ ... ] 
4Q Que a todos os que se forem estabelecer nas margens e sertóes 

dos ditos rios [Tocantíns, Maranháo e Araguaia], senáo franqueadas as 
mesmas gra~as e privilegios que fui servido conceder aos povos da Capita
nia de Minas Geraes pela minha Carta Régia de 13 de Maio de 1808, diri-

TEXTOS DE LEIS 79 



gida ao Govemador e Capitáo General daquella Capitania, relativamente 
ao rio Doce, tanto a respeito da isen~o dos dizimos de seus cWturas, e 
dos direitos de ~ntrada dos generos de commercio nessa Capitania de Go
yaz, sendo navegados pelos mencionados rios, como tambem a respeito da 
moratoria concedida aos devedores da minha Real Fazenda, e do tempo 
de servi~o que poderáo haver daquelles Indios, que náo querendo, pelos 
meios brandos e suaves, de que com elles tenho mandado usar, e que ago
ra novamente recommendo, viver tranquillos e sujeitos ás minhas leis, 
commetterem hostilidades contra os meus fieis vassallos. 

[ ... ] 
Quanto ao procedimento com os Gentios: sou servido determinar

vos que com aquellas na~óes que náo commettem hostilidades, mandeis 
usar de toda a modera~o e humanidade, procurando convencel-as da uti
lidade que lhes resultará de se conservarem em boa intelligencia e amiza
de com ~ses povos; para o que parece conveniente empregar algumas da
divas, e até introduzir com elles alguns ~hristáos que lhes ensinem a agri
cultura e os officios mecanicos mais necessarios, como aponta o § 19 da . 
memona. 

Igualmente parece que será util tentar por meio do perdáo, o que o 
desertor do Pará, que vive com a Na~o Canajá, tem exigido para ella, 
promettendo que assim tomará á boa fe e antiga harmonia. Acontecendo 
porém que este meio náo corresponda ao que se espera, e que a na~o 

· Canajá continue nas suas correrlas, será indispensavel usar contra ella da 
for~ armada; sendo este também o meio de que se deve lan~ máo para 
conter e repellir as na~óes Apinage, Chavante, Cherente e Canoeiro; por
quanto, supposto que o·s insultos que ellas praticam tenham origem no 
rancor que conservam pelos máos tratamentos que experimentaram da 
parte de alguns Commandantes das Aldeias, náo resta presentemente ou
tro partido a seguir senáo intimidal-as, e até destruil-as se necessario for, 
para evitar os damnos que causam. Neste intento vos hei por muito re
commendado, náo só o enviar os convenientes refor~s de Pedestres para 
o Destacamento do Porto Real, mas toda a vigilancia em dar as providen
cias que tenderem ao desempenho destas minhas reaes ordens. 

Finalmente, quanto aos ultimos obstaculos de que trata a memoria, 
determino que mandeis proceder ao estabelecimento de presidios em dis
tancias proporcionaes, [ ... ). 

[ ... ] 
Escripta no Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Setembro de 1811. 

- PRINCIPE - Para Femando Delgado Freire de Castilho. 

CLI 1811 (1835): 101 
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23/ 10/ 1811: Resolu,ao Jíl - Providencias para o pagamento dos Indios 
Botocudos no Arsenal Real do Exercito 

Senhor - Em observancia do. A viso expedido pela Secretaria de Es
tado dos Negocios Estrangeiros e da guerra, com data de 19 de julho deste 
anno, procede esta junta ao exame de despeza annual do Arsenal Real do 
Exercito, Fabricas e fundi~óes, Fortaleza e casas das Armas, da Concei~áo 
e dos escaleres, para formar o or~ento dos fundos com que deve assis
tir o Real Erario para as mesmas despezas. 

Para este fim se coligiráo as rela~óes de despezas que com esta so
bem a augusta presen~a de Vossa Alteza Real das quais se infere serem 
necessarios 110.000$000 de réis, para um anno. 

Desta quinta faz-se indispensavel que em cada um mes entregue de 
1.400$000 réis, para as despezas miudas dos Arsenais do Exercito e Forta
leza de Concei~áo, mantimentos dos escravos e pagamentos dos indios 
empregados nos escalares, despezas estas, que, por urgentes devem ser 
pagas mensalmente e sem falencia. 

Resolu,ao - Como parece, e mando remeter a junta o que o meu 
Erário se propóe fazer em consequencia das minhas reais ordens. 

Palácio do Rio de Janeiro 23/10/1811 com a rubrica do Príncipe 
Real Nosso Senhor. 

CN I: 417 

11/ 12/ 1811: Aviso - Sobre as reflex6es a respeito das Divisóes do Rio Do
ce, especialmente da 7 a. e civiliza~áo dos Botocudos 

111mo. e Exlllº· Sr. - Recebi e levei a Augusta Presen~ de SA.R. O 
Príncipe Regente N.S. os Officios de V. Ex. de 25 e 30 de Novembro em 
que V. Ex. remette as suas sabias reflexóes sobre a Mem6ria que deu Mr. 
de Eschewege a respeito dos Botocudos, e dos principios que se seguiáo 
no Estabelecimento, e dire~o das Divisóes Militares que lhe fazem a 
Guerra, .e igualmente as reflexóes do habil Escriváo da Fazenda sobre a 
sobredita memoria, assim como a muito interessante rela~o do zelozo e 
intelligente Commandante da 7a. Divisáo estabelecida contra os Botocu
dos, que deixa justamente esperar grande adiantamento para a futura, e 
táo dezejada civilisa~o ·dos Indios particularmente dos Botocudos. SA.R. 
náo s6 vio todos estes trabalhos com o maior interesse,e justamente esti
mou as bem apropriadas reflexóes de V. Ex., mas Ordenou Sua Alteu R. 
que de tudo se fizesse hum extracto, e se publicasse juntamente com a 
Gazeta, para que a tódos os seus Vassallos constasse os esfor~os que 
SA.R. tem mandado fazer para refrear os excessos dos Indios Botocudos, 
e para igualmente accellerar a sua civilisa~o, sendo tudo dirigido por V. 

TEXTOS DE LEIS 81 



Ex. com o seu incansavel zelo, e deixando se agora ver o fructo das reso
lu~óes tomadas,.e a esperan~ que pode haver de que se consiga com os 
meios fortes acompanhados dos de brandura o effeito tao dezejado de sua 
prompta civilisa~o. SA.R. vio táo bem com particular gosto, a rela~o que 
V. Ex. remetteo do Commandante da 7a. Divisáo, e muito recommenda o 
mesmo Augusto Senhor que V. Ex. auxilie por todos os modos para captar 
a amizade e Allian~ dos Botocudos mansos, e para por seu modo princi
piar a fazer Aldeas, a que depois possam vir sucessivamente incorporar-se 
os Botocudos bravos, continuando a fazer-se-lhes hwna dura Guerra em 
quanto náo quizerem pacificar-se, e viver debaixo da protec~áo das Leis 
de SA.R. Tudo espera SA.R. do zelo, intelligencia e luzes de V. Ex. e con
sola-me infinitamente o ver o quanto as Paternaes vistas de SA.R. execu
tadas por V. Ex. principiáo a ser aben~oadas pelo Ente Supremo, cujo cul
to e propaga~áo da nossa Santa Religiáo entre os Botocudos muito Manda 
recommendar o mesmo Augusto Senhor a V. Ex., sendo também o modo 
mais conveniente para civilisar Povos Barbaros que só a Religiáo pode 
domar. Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 11 de De
zembro de 1811 - Conde de Linhares - Sr. Conde de Palma. 

CLI 1811 (1835): 137 

09 /01/1812: Decreto - Faz merce a D. Anna Francisca Maciel da Costa 
dos te"enos que f aziam parte da sesmaria dos Indios da Villa 
de Siio losé d'El-Rei 

Attendendo ao que me representou D. Anna Francisca Maciel da 
Costa, viuva e cabe~ do casal do Coronel Braz Carneiro Leáo: hei por 
bem fazer-lhe merce da propriedade de todo o terreno que tem arrendado 
e que fazia parte da sesmaria dos Indios da Villa de Sáo José d'El-Re~ pa
ra se verificar na sua pessoa, e de seus herdeiros, o dominio pleno, puro e 
irrevogavel do mesmo terreno, com faculdade de o alienar como bem lhes 
parecer, entrando no meu Real Erario com vinte vezes a importancia ae 
todos os arrendamentos parciaes que se mostraram feítos por cert1ááo 
passada pela Escriváo da Conservatoria dos mesmos Indios, extrahida dos 
livros dos termos dos arrendamentos, e passando-se no mesmo Real Era
rio o competente titulo para ficar annualmente percebendo a Conservato
ria dos Indios da Villa de Sáo José d'El-Rei, a importancia que a mesma 
D. Anna Francisca Maciel da Costa era obrigada a satisfazer annualmen
te, e de que por este modo ti.cara desonerada. A Mesa do Desembargo do 
Pa~o o tenha assim entendido, e nesta conformidade mandará passar a 
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competente carta. Palacio do Rio de J aneiro em 9 de J aneiro de 1812. 
Coma Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. 

CLI 1812 {1890): 1 

23/01/1812: Nfl 3 - BRASIL - ProvistJo da Mesa de Consciencia e Ordens. 
Manda erigir uma Cape/la na Aldeia de Nossa Senhora da 
Gloria de V alen,a 

D. Joáo por gra~ de Deus, Principe Regente de Portugal e Algar
ves, etc. Fa~ saber que representando o Padre Manoel Gomes Leal, Ca
pelláo dos Indios Coroados no sertáo da Aldeia de Nossa Senhora da Glo
ria de Valen~ o muito que contribuiria para a catechi7.a~o daquelles In
dios a ere~o de uma Capella dedicada a Nossa Senhora da Gloria no lo
gar do Cemiterio da Aldeia, aonde possa com mais decencia administrar 
os sacramentos aquelles habitantes que diariamente se multiplicam, para 
que me pedia fosse servido conceder-lhe licen~ para que A custa de es
molas erigir a dita Capella. O que visto a resposta do Procurador Geral 
das ordens, que tudo subiu á Minha Real presen~ em consulta do Tribu
nal da Mesa de Consciencia e Ordens fui servido por minha Real Reso
lu~o de 16 de Agosto de 1810, tomada na mesma consulta conceder li
cen~ para o sobredito Padre erigir a Capella mencionada com Pia Bap
tismal na fórma da Constitui~o do Arcebispado da Babia nº 37, obrigan
do-se os moradores daquelle lugar o decente guisamento da mesma Ca
pella. Esta se cumprirá, sendo passada pela Chancellaria da Ordem. O 
Principe Regente Nosso Senhor o mandou pelos Ministros abmo assig
nados do seu Conselho e Deputados do Tribunal da Mesa de Consciencia 
e Ordens. Joáo Gaspar da Silva Lisboa o fez em o Rio de Janeiro em 23 
de Janeiro de 1812. Joaquim José Magalháes Coutinho o subscrevi. Tho
maz Antonio de Vilianova Portugal - Monsenhor - Miranda. · 

CLI 1812 (1890): 5 

13/05/1812: Alvará - Manda crear uma Rel~áo na Cidade de S. Luiz da 
Capitania do Maranhdo 

Eu o Principe Regente fa~ saber aos que este alvará com for~ de 
lei virem, que havendo, por bem dos habitantes das Capitanias do Mara
nháo e do Pará, mandado crear uma Rela~o na cidade de S. Luiz do Ma
ranháo, pelas minhas Reaes Resolu~s de 23 de Agosto de anno proximo 
passado, e de 5 do corrente mez de Maio, tomadas em consulta da Mesa 
do Desembargo do Pa~ do Estado do Brazil; com o parecer das quaes fui 
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servido conformar-me, annuindo á representa~o que a este respeito me 
fizeram os moµdores da dita cidade, e ao requerimento que me fez tam
bem o Procurador da minha Real Coroa, por for~ dos urgentes e noto
rios motivos que recresceram: o que tudo me foi presente nas ditas con
sultas, e fez excitar os desejos que tenho de que todos os meus vassallos 
sejam soccorridos com a mais prompta, imparcial e recta administra~o 
da justi~: hei agora por bem dar á sobredita Rela~o este Regimento, or
denado em conformidade da referida ultima consulta e sua resolu~o, pa
ra que se regule por elle a mesma Rela~o, fazendo-se por conta da minha 
Real Fazendo todas as despezas que forem necessarias para a sua crea~o 
e estabelecimento na fórma abaixo declarada. 

[ ... ] 
Título 11 - Do Govemador da Rela~o 
( ... ] 
XV. (O Governador] Favorecerá os Gentios do Districto da Rela~o 

que estiverem em paz, náo consentindo por modo algum que sejam mal
tratados, ou obrigados a servi~os e trabalhos alguns por pre~os e tempos 
arbitrarios, que náo sejam estipulados por mutuas, conven~óes; 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 possam sustentar e viver junto das povoa~s dos 
Portuguezes, ajudando-se dellas, de maneira que os que habitam no 
Sertáo folguem de vir para as ditas povoa~es, e entendam que tenho 
lembran~a delles; guardando-se para este effeito inteiramente a le~ que 
sobre esta materia ordeno u o Senhor Rei D. Sebastiáo, no anno de 1570, e 
todas as mais leis, provisoes, e ordens expedidas sobre a mesma materia, e 
muito especialmente as que foram promulgadas e expedidas pelo Senhor 
Rei D. José, meu Senhor e Avo. 

[ ... ]. 

CLI 1812 (1890): 10-33 

21/ 10/ 1812: Avizo do Exmo. Conde das Galveas no que mostra querer 
S.A.R. que se continue no tratamento dos indios, e atrac<;áo da 
nossa amizade, e que a Junta /~a subir a Real Present;a o 
meio de se requerir quanto seja necessario para a sustent~áo 
e tratatorio de novos numeros de Indios, que venháo concor
rendo. 

Ilustrissimo, Excelentissimo Senhor - Sendo prezente ao Pirncipe 
Regente Nosso Senhor o Officio, que cm data de 28 de Setembro proxi
mo, passado, me dirigio a Junta da Real Expedi~o e Conquista de Gua
rapuava. Foi Sua Alteza Real servido approvar as medidas, que a mesma 
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Junta refere haver tomado para serem aldeados, e arranjados os Bugres, 
que mostráo querer unirse a nossa amizade e catheqnirarse, e posto que a 
experiencia tenha mostrado quam pouco dignas de confian~ sejáo em ge
ral as Na~ns Selvagens, e que he necessario haver com ellas a maior vi
gilancia, e cautella para que náo illudáo a no~ boa fé,com tudo quer Sua 
Alteza Real que se continue no mesmo Sistema de as tratar bem, e atrair 
á nossa amiz.ade, a ver se afinal se consegue a sua siviliza~o, como tanto 
convem. - Pelo que respeita aos meios necessarios para a sustenta~o, e 
trato do maior numero de Indios, que venháo concorrendo, náo sendo 
pocível, que aqui se conhe~o quaes sáo para esse effeito os mais proprios 
e menos pez.ados á Real Fazenda, e ás Povoa~ens, deverá a Junta fazer 
subir á Real Presen~ o que a tal respeito julgar mais conveniente, afim de 
que Sua Altera Real Haja de Ordenar a vista disso o que for do seu Real 
Agrado. O que V. Ex. fará constar na Junta para a sua intelligencia, e para 
que assim se execute. Deos guarde a V. Ex. Palácio do Rio de Janeiro em 
21 de Outubro de 1812. - Conde das Galveas - Senhor Marquez d'Ale
grete. 

ANRJ/Cód. 458, vol. 1, fls. 18-18v. 

05/ 12/ 1812: Decreto - Faz merce á Condessa de Linhares dos foros que 
pagam os colonos da Sesmarias ·da Aldeia de Santo Antonio 
dos Indios Garulhos, sitos nos Campos de Goytacazes da Ca
pitania do Rio de laneiro 

Attendendo ao que me representou a Conde~ de Linhares, viuva 
do Conde de Linhares, D. Rodrigo de Souza Coutinho, que me serviu com 
muita distin~o, exemplar honra e desinteresse: hei por· bem fazer-lhe 
merce dos foros que pagam os colonos da sesmaria da Aldeia de Santo 
Antonio dos Indios Guarulhos, sita no Campo de Goytacazes desta Capi
tania do Rio de Janeiro, e que por Decreto de 12 de Junho de 1806 ha
viam sido dados a Pedro de Almeida, que foi Marquez de Aloma, ficando 
encarregada de fazer á sua custa as despezas que se faziam pelos rendi
mentos dos mesmos foros com o Indios que habitam na Aldeia de Santo 
Antonio, chamada Aldeia Velha, cabe~ da mesma sesmaria: e hei outros
sim por bem conceder-lhe a faculdade e poder necessario para convencio
nar e effectuar a remissáo de qualquer dos mesmos foros com os seus ac
tuaes possuidores, ou que pelo tempo adiante o forem, passando-se-lhes 
por essa conven~o titulo de sesmaria na forma do estylo para como tal fi
car gozando o colono e seus herdeiros ou successores, na conformidade 
das mais sesmarias desta Capitania, sem foro algum e sómente sugeitas 
aos dizimos e aos direitos reaes. O Conselho da Fazenda o tenha assim 
entendido e fa~ executar com os despachos necessarios. Palacio do Río 
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de Janeiro em 5 de Dezembro de 1812. Coma Rubrica do Principe Re
gente Nosso Seuhor. 

CLI 1812 (1890): 72 

04/ 06/ 1813: Provisao - Indios: suas causas pertencido, e por qu,e, á Junta 
daFazenda 

O conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. 

Fa~o saber a junta da Administra~áo da Capitania de Sáo Paulo, que 
sendo Presente ao Principe Regente nosso Senhor, o requerimento de 
Thimótio e outros, que se diziam escravos pertencentes ao sequestro feito 
aos denominados jesuitas nessa capitania, em que se queixavam de lhes 
náo haver dado cumprimento ao acordo que tinham obtido na rela~o 
desta corte em favor de sua liberdade e tendo o mesmo Augusto Senhor 
considera~o ao referidos ao dito respeito e as razóes alegadas em favor 
dos Suplicantes, pelo juizo dos feitos da Coroa e Fazenda, que foi ouvido 
sobre esse negocio, e em ultimo lugar o Desembargador Procurador Re
gio, vendo-se das suas respostas a inaurialidade com que a mesma junta, 
sobre náo cumprir o referido acordo, mal e indevidamente, em sua repre
senta~áo ou consulta de 16 de setembro de 1812, obstara ao julgamento 
com o fundamento de náo dever competir o conhecimento de semelhantes 
causas, isto e, causas pertencentes aos Indios, como se presume a dos su
plicantes por descenderem deles, senáo á junta, sendo ordenado pela lei 6 
de junho de 1755 e depois pelo Alvara de 18 de setembro de 1784 que to
dos os objetos da Real Fazenda só podem ser tratados e julgados no juízo 
dos Feitos da Coroa, com audiencia e assistencia fiscal, e isto alem de náo 
se entender concedido um previlegio contra a prerrogativa e independen
cia da mesma coroa em tais casos para indecorosamente se excluirem do 
juizo da mesma coroa estas e outras dependencias: acrescendo mais 
achar-se tambem determinado pelo decreto de 17 de agosto de 1729, que 
urna vez passado em julgamento a senten~ do tribunal superior, ela se 
náo pode suspender com pretexto de consulta: foi o mesmo senhor servi
do, por todos os motivos sobreditos, mandar extranhar muito á mesma 
junta um tal procedimento, como injusto, pressivo e oposto ás leis do Rei
no e ordena~óes da Fazenda, e ordenar ao mesmo tempo que sem demora 
mande por inteiro cumprimento ao referido acordo, a fim de que de urna 
vez fique ultimada a causa dos suplicantes e possam gozar da sua liberda
de como lhes foi julgada. 

O que assim terá atendido a mesma junta e cumprira esta real de
termina~áo sem mais duvida alguma, como lhe ordena, Analcleto Venan-
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cio Valderato a fez no Rio de Janeiro aos 4 de junho de 1813. Antonio 
Mariano de Azevedo a fez escrever - conde Aguiar. 

CN 11: 76 

15 / 07 / 1813: Nº 27 - BRASIL - Resolu~do de Consulta da Mesa de Cons
ciencia e Ordens. Crea as frequ,ezias de Santo Antonio e Al
mas, S. Bento e S. Vicente, no Bispado do Maranhdo, e anne
xa á de S. Mathias da Villa de A/cantara a povoa~áo dos In
dios de S. l oáo de Cortez 

F oi ouvida a Mesa de Consciencia e Ordens sobre a proposta do 
Revm. Bispo do Maranháo para a crea~o das Freguezias de Santo Anto
nio e Almas, S. Bento e S. Vicente, e annexa~áo da povoa~ao dos Indios 
de S. Joáo de Cortez á Freguezia de S. Mathias da Villa de Alcantara, da 
qual sao desmenbradas aquellas ditas Freguezias. 

Responderam favoravelmente o Procurador Geral das Ordens e o 
Desembargador Procurador da Coroa e Fazenda. 

Parece á Mesa que a crea~o das tres Freguezias está no caso de ser 
concedida com os limites que lhe marcou o Revm. Bispo, na fórma orde
nada em Resolu~o de 25 de Outubro de 1805 tomada em Consulta da 
Mesa de Consciencia e Ordens de Lisboa; e que igualmente deve ser 
annexada a povoa~o de Indios de S. Joáo de Cortez á Freguezia do Apos
tolo S. Mathias da Villa de Alcantara, de que sao desmembradas as ditas 
tres Freguezias; dando-se aos Parochos destas novas Freguezias a congrua 
de 100$000 e a quantia de 25$000 para a fabrica de cada uma dellas. Vossa 
Alteza Real mandará o que for servido. Río 7 de Julho de 1813 

RESOLU<;ÁO 

Como parece. - Palacio do Río de Janeiro em 15 de Julho de 1813. 
- Com a Rubrica de Sua Alteza Real. 

CLI 1813 (1890): 31 

213/ 07 / 1813: Dec. nQ 33 - GUERRA - Pede urna declar~ao circunstan
ciada dos productos medicinaes indigenas de cada uma das 
Capitanias 

Ilm. Exm. Sr. O Principe Regente Nosso Senhor é servido ordenar 
que V. Ex. ouvindo o Physico Mór dessa Capitania sobre a qualidade e 
quantidade dos productos medicinaes indigenas da Capitania, baja de exi
gir delle urna declara~o circunstanciada dos mesmos; bem como do mo
do mais proprio de os haver no seu estado de perfei~o para serem appli-
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cados aos enfermos que existem no Hospital Real Militar desta Corte, e 
os pre~os que,,poderáo importar á Real Fazenda, quer mandando-se ex
trahir por conta da mesma Real Fazenda, quer comprando-se das máos 
dos individuos que nelles traficam: devendo esta declara~o ser acompa
nhada pelas observa~óes que a V. Ex. parecerem oportunas sobre esse as
sumpto para ser presente ao mesmo Real Senhor por esta: Secretaria do 
Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra. 

Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Julho de 
1813. - CONDE DOS GAL vMS. - Sr. Govemador e Capitáo General da 
Capitania de ... 

CLI 1813 (1890): 35 

27 / 09 / 1814: Aviso - Para nao se concederem datas de minera<;áo nas ter
ras dos indios 

Sendo conveniente áo Real Servi~o que se náo dividáo as Terras 
auríferas dos Indios Croatos, conforme já representou a V. S. o Baráo de 
Eschewege, SA.R. O Principe Regente Meu Sr. he Servido que V. S. passe 
as convenientes Ordens áos Guardas Mores que se náo concedáo Datas 
de Minera~o nas mencionadas Terras, em quanto o Mesmo Senhor náo 
Mandar o contrário. O que participo para que assim se execute. 

Deos Guarde á V. S. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Setembro 
de 1814 - Marquez de Aguiar - Sr. D. Manoel de Portugal e Castro. 

CLI 1814 (1890): 338 

09 / 07 /1815: Insttuc<;oens da Junta da Real Expedi<;iio e Conquista de Gua
rapoavas ao Commandante interino da mesma Real Expe-
di~iio 

Instru~oens que a Junta da Real Expedi~o e Conquista de Guara
poavas dá ao Tenente de Cavallaria de Milicias de Coritiba Antonio da 
Rocha Louvres, nomeado Commandante interino da mesma Real Expe- -
di~áo, que lhe devem servir de Regulamento para executar desde que to
mar posse do Commando, além das mais, que pela referida Junta lhe fo
rero determinad~, a saber: 

1• 

Sendo necessario conservar o estabelecimento da Povoa~o de Ata
laya, cituado nos descobertos Campos de Guarapoava náo só para conti
nuar a Catequiza~o e Civiliza~o dos Indios selvagens, que nella existem, 
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se náo também para receber os mais, que voluntariamente vierem dos 
seos recintos com o destino de regressarem aos seos lares, ou de se con
servarem cathecumenos na mesma Povoa~o até se instruirem e baptiza
rem no que pode interessar a Religiáo e o Estado, convem igualmente que 
este estabelecimento util se conserve enquanto Sua Magestade náo Man
dar o contrário com [ileg.] ditos destinados para a sua manuten~o assim 
[ileg.] dos Povos, quando estes voluntariamente se náo queiram acantonar 
como Povoadores nos férteis Campos, que estáo descubertos nesta nova 
Povoa~o. 

21 

Para se poder conseguir este bem tem a Junta deliberado que por 
hora se conserve somente a Povoa~áo de Atalaya no estado em que ac
tualmente se acha, residindo n'ella effectivamente o nomeado Comman
dante interino, hum Vigário, e seu Coadjuctor, hum Cirurgiáo, hum Fer
reiro, dois Lavradores de Madeira, trez Cabos, hum Tambor, e os Solda
dos de Tropa de Linha, que constarem do novo Plano, conservando uni
camente no Abarracamento de Linhares o pequeno destacamento, que o 
Commandante achar necessário para auxilio da Povoa~áo, commandados 
pelo referido Tenente de Milicias. 

31 

Os empregados que acima ficáo declarados venceráo os Soldos e 
Ordenados determinados no Plano, e além destes seráo socorridos com 
cinco Bois por mes, enquanto se náo estabelecerem Fazendas de Gados 
por conta da Real Expedi~o que passará [ileg.) para sustenta~áo dos Em
pregados [ileg.] entendido que os mencionados cinco Bois por mez seráo 
repartidos pelos Empregados, Tropas, Indios existentes além dos mais 
mantimentos, que as ro~as produzirem, e se costumáo repartir, segundo a 
abundancia que der a esta~o; cujas planta~oens devem ser feitas pelos 
Soldados e Indios existentes. 

41 

Todos os demais Empregados que se acharem na Povoa~o da Ata
laya ao tempo da posse do novo Commandante interino, sendo officiaes se 
recolheráo aos seos Corpos, e os mais sahiráo para fora, a excep~o de al
gum Povoador que exista, ou Ordenan~ que queira ficar na qualidade de 
Povoador, bem como os mais que quizerem entrar nas circunstancias de 
náo serem soccorridos com despesa alguma da Real Expedi~o, porque 
esta unicamente compete aos Empregados, Tropas e Indios Aldeados, e se 
lhes daráo as terras que precizarem de planta~áo e cria~o, para nellas 
formarem o patrimonio de sua subsistencia e negocio; as quaes seráo de
marcadas para depois as possuirem pelas competentes sesmarias, que de
veráo requerer. 
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Sil 

Prohibe-se ao interino Commandante todo aquele que [ileg.] algum outro 
motivo tenháo .. urgente necessidade de sair, urna vez que elles mesmos se 
conven~áo disso, e procurem pessoas que bem possáo subsituir os seus 
Empregos, e que o Commandante veja se sao capazes de os dezempenhar, 
lhes concederá, dando parte ·á Junta para o aprovar, advertindo porém que 
nenhum dos dictos Empregados poderá trazer em sua Companhia alguns 
dos Indios aldeados sem licen~a da Junta, e quanto aos Soldados s6 po
deráo sahir da Povoa~o quando forem rendidos por outro Destacamento; 
tendo em vista o mesmo Commandante o conservar sempre reunidas as 
for~as da Expedi~áo de maneira, que se nao arrisque a povoa~o a qual
quer insulto, que os Salvagens possao tentar de maons dadas com os que 
se achao domesticas, e mesmo para o augmento da Lavoura em que todos 
se devem interessar para a sua melhor subsistencia. 

6íl 

Para se conhecer o pé ·em que deve ficar a Real Expedi~ao, conservado na 
Povoa~áo da Atalaya, e a [ileg.] total importancia, haverá um livro de Re
ceita e Despesa [ileg.] Ordenados dos Empregados, Soldos das Tropas 
e Mais Despezas de Gado. Haverá outro de matricula aonde se lan~arao 
[ileg.] e tudo o que o novo Commandante recebe pertencente a Real Fa
zenda, para uzo a servi~o dos Empregados assim como do que se consu
mir no mesmo servi~o: para esta succinta Escriptura~áo e mais escripta de 
que necessitar o Commandante, se occupará hum dos Cabos de milhor in
telligencia, e letra que ali se achar destacado; outro servirá para ter a seu 
cargo os Armazens dos petrexos, e muni~oens, com cautella, e asseio, de 
baixo da inspec~ao do Commandante; e o terceiro sera ocupado na distri
bui~o das re~oens [sic] e mais fornecimentos dos Empregados, que as ti
verem, e pelo Commandante forem ordenados, de forma que no fim de 
cada seis mezes se formará huma Conta Corrente de Receita e Despeza, 
que n'elles houve, que remetterá á Junta, comas mais partes, que occor
rerem, para se conhecer do Estado em que se acha o Estabeleéimento e se 
·darem as providencias que forem necessarias á sua conserva~áo e melho
ramento. 

71 

O Commandante terá a seu Cargo mandar formar a Folha do vencimento 
dos Empregados na forma do Plano, a quem pagará todos os meses o seu 
legitimo Ordenado, passando a cada hum o competente Recibo (ileg.] Fo
lha em que tiver assento; passará juntamente Mostra do Destacamento de 
Tropas de Linha no primeiro de cada mez, a quem pagará o Soldo que 
vencerem por hum [ileg.] por elle consignado; e no cazo que nao baja di
nheiro para os sobredictos pagamentos, ficaráo existindo os mes-
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mos Presos do que legitimamente se tiver vencido, para se verificar o re
cebimento quando o houver, passando-se esta despesa ao Livro Compe
tente. 

s• 
Como na Povoa~o da Atalaya náo há actualmente Ferreiro, e nem 

Lavradores de Madeira, authoriza a Junta ao mesmo Commandante para 
que leve em sua Companhia dos que se achao residentes em Coritiba, 
hum Ferreiro, e dois Lavradores de madeira de sua escolha, a quem pa
gará mensalmente o seu ordenado determinado no Plano, além dos mais 
vencimentos como empregados da Real Expedi~o. 

91 

Para conservar reunidas as for~ da Povoa~o convem que náo 
saiao para fora d' ella os soldados destacados permittindose unicamente ao 
Commandante que quando tiver de fazer alguma participa~áo á Junta po
derá remetter os seus officios por hum ou dois Soldados [ileg.] entregar ao 
Doutor Ouvidor [ileg.] ou quem suas vezes fizer, para [ileg.] por Parda, fa
zendo imediatamente regressar para a Povoa~o de Atalaya quem os con
duzir com recibo de que ficáo entregues. 

10• 

Ultimamente recomenda se ao novo Commandante interino a exacta 
observancia das presentes instruc~oens, conservando os Empregados na 
milhor harmonia, os Soldados com disciplina e subordina~o . e os Indios 
com amor, e respeito, de maneira que conciderando a Junta por hum bem 
a subsistencia e conserva~o da Povoa~o de Atalaya, as milhores, e resta
belecimento do Reverendo Vigario Francisco das Chagas Lima, e a deli
bera~o que tomou de nesta occaziáo regressar para a sua Igrej~ a conti
nuar a missáo de que se acha encarregado, attendendo. as suas virtudes, 
luzes, e reconhecidos merecimentos, o Commandante o consultará sempre 
em todos os cazos em que possa duvidar para o milhor .acerto, e desempe
nho da Commissao de que se acha encarregado. Sáo Paulo, 9-de julho de 
1815. 

ANRJ/Cód. 458, vol. 2, tls. 79v-82v. 

09 /09 /1815: Dec. nll 26 - BRAZIL - Autorisa as despezas com o augmen
to da povoa~áo dos indios da n~do, denominados - Canella 
fina 

O Marquez de Aguiar, do Conselho de Estado, Ministro Assistente 
ao Despacho do Gabinete, Presidente do Real Erario e nelle Lugar Te· 
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nente immediato á Real Pessoa: Fa~ Saber á Junta da Real Fazenda da 
Capitania do Maranháo que havendo o Principe Real meu Senhor autori
sado ao Govemador e Capitáo General dessa Capitania, para mandar fa
zer á custa da Real Fazenda as despezas que forem absolutamente indis
pensáveis á conserva~o e augmento dos Indios da Na~o, denominada -
Canella fina - de cuja sujei~o participou o Juiz de Fóra da Villa de Ca
xias das Aldeas Altas, em atten~o á falta de meios de serem os mesmos 
Indios socorridos pelos povos daquelle Disctricto, foi o mesmo Augusto 
Senhor servido determinar que a Junta, baja de fazer o supprimento desta 
despeza até que possam os sobreditos Indios adquirirem pelo seu próprio 
trabalho a sua subsistencia, assim na 11, fazenda e povoa~o de Pastos 
Bons aonde por ora se acham pacificamente arranchados, como na Barra 
do Corrente beira do rio Tapicurú, por onde se pretende mudal-os. O que 
se participa á dita Junta para o ter assim entendido e executar sem duvida 
ou embara~o algum. Ildephonso. Joaquim Barbosa de Oliveira a fez no 
Rio de J aneiro em 9 de Setembro de 1815. Marcellino Antonio de Souza a 
fez escrever. - MARQUEZDEAGUIAR. 

CD 1815: 34 

03/ 01/ 1816: Decisáo nfl 1 - REINO - Approva as despezas coma civili
sa,ao dos Indios da Na,áo Canel/a fina 

Marquez de Aguiar, do Conselho de Estado, Ministro Assistente ao 
Despacho do Gabinete, Presidente do Real Erario e nelle lugar Tenente 
immediato á real pessoa. Fa~o saber á Junta da Real Fazenda da Capita
nia do Maranháo, que, em consequencia do officio do Governador e Ca
pitao General dessa Capitania, de 10 de Julho do anno proximo passado, 
dirigido á Secretaria do Estado dos Negocios do Brazil: foi o Principe Re
gente Nosso Senhor servido approvar as despezas já feítas, e as indispena
veis que houver de exigir a civilisa~o dos Indios da na~o Canella fina, e 
outros que se forem aldeando com os que se acham perto de Pastos Bons. 
O que se participa á dita Junta para o ter assim entendido, e nesta con
formidade continuar a prestar os auxilios que se houverem de exigir para 
o mencionado fim. Joaquim Evaristo de Campos Quaresma a fez no Rio 
de Janeiro em 3 de Janeiro de 1816 - Marcellino Antonio de Souza a fez 
escrever. - MARQUEZ DE AGUJAR. 

CLI 1816 (1890): 1 
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22/ 01/ 1816: Provisáo - Indios no Rio Grande do Norte: Manda arrendar 
em hasta publica as po~óes de temis que elles náo podessem 
cultivar 

D. Joáo por gra~ de Deus, Principe Regente de Portugal e dos Al
garves e etc. Fa~ saber a vós Govemador e Capitáo General da Capitania 
do Rio Grande do Norte que com data de 1ª de Abril do anno passado 
mandei expedir ordem aos officiaes da camara de Vila Flor, para arrendar 
em Hasta publica as por~óes de terras dos Indios que elles náo podem cul
tivar, e aplicar o producto dos arrendamentos na forma que propusestes 
na vossa informa~o tudo com audiencia e interven~o do Diretor dos 
mesmos Indios. O que mando participar-vos para fazerdes observar o bem 
delles, evitando todo o abuso que desta ordem se possa fazer. O Príncipe 
Regente Nosso Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assinados do seu 
Conselho e seus Desembargadores do Pa~o. Joáo Pedro Maynard da Fon
seca e Sá a fez no Rio de Janeiro a 22 de Janeiro de 1816. Bernardo José 
de Souza Lobato a fez escrever a Monsenhor de Almeida Bernardo José 
da Cunha Guimaráes e V asconcelos. 

CNII: 170 

29/ 04/ 1816: Decisáo n11 12 - REINO - Sobre os Indios denominados Ca
nella fina, Gaviáo e Pedra na boca dos sertóes de Pastos Bons 
na Capitania do Maranh4o 

O Marquez de Aguiar, do Conselho de Estado, Ministro Assistente 
ao Despacho do Gabinete, Presidente do Real Erario e nelle Lugar Te
nente immediato á real pessoa etc.: Fa~o saber á Junta da Real Fazenda 
da Capitanía do Maranháo que tendo subido á real presen~ de sua Ma
gestade El-Rei meu Senhor a conta dada pelo Govemador e Capitáo Ge
neral dessa Capitania de se ter conseguido a amisade e sujei~o dos indios 
denominados Canella fina - Gaviáo - e Pedra na Boca - , que infesta
vam os sertóes de Pastos Bons na dita Capitanía, e que se acham aldeados 
mais de mil, com que se tinha feíto pela mesma Junta algumas despezas: 
foi o mesmo Augusto Senhor servido approvar as despezas já feítas com 
os referidos Indios, e autorisando a sobredita Junta para todas as mais 
despezas, que para o futuro exigir o estabelecimento delles. O que se par
ticipa á mesma Junta para sua intelligencia e execu~o. Joáo José de Brito 
Gomes a fez no Rio de Janeiro em 29 de Abril de 1816. Joáo Carlos Cor
reia Lemos no impedimento do Contador Geral a fez escrever. - MAR
QUEZ DE AGUJAR. 

CLI 1816 (1890): 9 
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08/01/1818: Provisáo 3" - Indios: naturaes e habitantes em S. Pedro do 
J.üo Grande: promover sua civilisa,ao e educa,ao ordenou-se 

D. Joáo por gra~ de Deos, Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil 
e Algarves, etc. Fa~o saber a vós Govemador e Capitáo General da Capi
tania de S. Pedro do Rio Grande, que conformando-me com o parecer da 
Mesa do meu Desembargo do Pa~o, interposto em consulta que com a 
resposta do Desembargador Procurador da minha Real Coroa e Fazenda 
subio á minha real presen~ sobre a representa~o do J uiz Ordinario da 
Villa do Rio Pardo, Antonio José de Carvalho Guimaráes, com infor
ma~o vossa e do Ouvidor dessa Comarca: fui servido, por minha imme
diata resolu~o de 27 de Agosto do anno proximo passado, ordenar, como 
por esta vos ordeno, que estabele~ quanto antes todos os registos da 
inspec~áo que forem necessarios, e que estáo em uso por ordens vossas e 
dos vossos antecessores concementes aos gados; e que determineis por 
cartas circulares a todos os Commandantes dos Districtos dessa Capitania 
que conservem a maior haimonia, com as justi~ da Villa de S. Luiz da 
Leal Bragan~ que, pelo alvará de 13 de Outubro do anno preterito, hou
ve por bem erigir no Povo de S. Luiz da Provincia das Missóes, e para cuja 
crea~o mandei expedir provisáo na data desta ao Ouvidor da Comarca, e 
que fa~o respeitar como devem, as suas senten~ e detennina~óes e lhe 
prestem todo o auxilio de que necessitar para sua melhor e mais prompta 
excecu~o. E sou outrosim servido recommendar-vos que promovais 
quanto possivel for a civilisa~o e educa~o dos Indios naturaes e habitan
tes daquella Provincia, fazendo-os conformarem-se aos costumes e usos 
estabelecidos pelas minhas leis, no que dareis mais hum testemunho do 
grande zelo, prestimo, actividade e acerto com que vos empregais no meu 
real servi~. El-Rei Nosso Senhor o mandou por seu especial mandado 
pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conselho e seus Desembarga
dores do Pa~o. Joáo Pedro da Fonseca e Sá a fez no Rio de J aneiro, a 8 de 
Janeiro de 1818. - Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. - Ber
nardo José da Cunha Gusmáo e V asconcellos. - Monsenhor Miranda. -
Acha-se a fl. 59 do Liv. 20 de Reg. de Ordens expedidas pela Mesa do De
sembargo do Pa~. 

CNil:298 

25/02/1819: Decreto - Concede aos indios de diversas villas do Ceará 
Grande, Pernambuco e Parahyba diversas gr~as e mereis pe
lo servi,o prestado contra os revoltosos da Villa do Recife 

Tendo considera~o á fidelidade e amor á minha real pessoa, com 
que os Indios habitantes nas diversas Villas do Ceará Grande, Pemambu-

94 LEGISLA.f;ÁO INDIGENISTA NO SÉCULO XIX 

co e Parahyba marcharam contra os revoltosos, . que na Villa do Recife ti
nham attentado levantar-se contra a minha real soberania, e attacado as 
autoridades por mim estabelecidas; querendo mostrar quanto o seu fiel 
comportamento me foi agradavel, e folgando de lhes fazer merce: Hei por 
bem que todas as Villas e Povoa~es de Indios nas sobreditas Provincias 
fiquem isentas de pagarem mais o subsidio militar estabelecido pela Carta 
Régia de 15 de Maio de 1624 e regulado na de 3 de Agosto de 1805; que 
as patentes dos mesmos Indios que sáo por gra~ isentos de todos os emo
lumentos, o sejam também no direito do sello, novamente declarado no 
Alvará de 24 de J aneiro de 1804, sellando-se de gra~ sem pagamento al
gum, e declarando-se assim nas verbas do mesmo sello; e que náo sejam 
obrigados a pagar quotas partes de 6% ou outra semelhante, aos seus Di
rectores, aos quaes daqui em diante mando estabelecer ordenado corres
pondente pela minha Real Fazenda. O Conselho da Fazenda o tenha as
sim entendido e mande expedir as ordens necessarias. Palacio do Rio de 
Janeiro em 25 de Fevereiro de 1819. - Com a rubrica de El-Rei Nosso 
Senhor. 

CLI 1819 (1889): 6-7 

24 / 03 /1819: Carta Régia - Manda promover a civilis~áo dos Indios de
nominados Caypoz, habitantes do sertáo do Rio Paraná, de
fronte de barra do Tieté, e outros seus circumvisinhos 

Reverendo Bjspo, Amigo, o mais Govemadores interinos da Capita
nia de S. Paulo. Eu El-Rei vos envio muito saudar. Sendo um dos princi
paes objectos do -meu real e paternal cuidado o promover efficazmente a 
civilisa~o dos Indios pelos preciosos beneficios, que della necessariamen
te resultam, e estando informado que os Indios -denominados Caypóz, ha
bitantes do sertáo do Rio Paraná, defronte da barra do Tieté, e outros 
seus circumvisinhos, quando frequentou aquelle districto com o designio 
do os cathequisar o padre Manoel Ferraz de S. Paio Botelho, que ora re
side na villa do ltú, lhe manifestaram os mais anciosos e verdadeiros dese
jos de deixarem o estado selvagem em que vivem, para abra~em a Reli
giáo Christá, e viverem debaixo de seguro e saudavel abrigo das minhas 
leis: Hei por bem do servi~ de Deos e meu, que, aproveitando-vos quanto 
antes de táo favoraveis disposi~ procureis realirn este importante in
tento; servindo-vos do sobredito padre Manoel Ferraz de S. Paio Botelho, 
que pelo trato, que tem tido com aquelles Indios, e por ser delles já co
nhecido, facilitará o bom exito deste interessante negocio; para cujo effei
to o auxiliareis, prestando-lhe os meios necessarios, para que possa conti
nuar as suas viagens e missóes naquelle sertáo: E logo que elle tenha asso
ciado um sUlffciente numero de Indios, mandareis edificar urna Capella no 
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logar mais proprio, em que elles se devam aldear, ficando o mencionado 
Padre seu Cai?elláo; e aos mesmos Indios destinareis urna legoa de terra 
para a sua Aldeia e lavoura, que será medida e demarcada gratuitamente; 
dando-lhes ao mesmo tempo num habil Director com o ordenado de 
200$000, pago pela minha Real Fazenda dessa Capitania, para os aldear e 
dirigir na forma do Directorio do Pará, sem que todavia perceba a sexta 
parte dos fructos, que elles cultivarem, visto ter o vencimento certo de or
denado. O que me pareceu participar-vos para que assim o tenhais ent~n
dido e fa~ executar. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro em 24 de 
Mar~o de 1819. 

REI. 

Para o Reverendo Bispo e mais Govemadores interinos da Capita
nia de S. Paulo. 

CLI 1819 (1889): 14 

26/03/1819: Decreto - Declara nulla a concessao de sesmaria das te"as 
da Aldéa de Valen,a destinada para villa dos Indios Coroados 

Sendo-me presente que a Aldea de Valen~ dos Indios Coroados es
tando destinada para Villa dos mesmos Indios, por ordem minha de 25 de 
Agosto de 1801, fora pedida de sesmaria, como terreno devoluto, por Flo
risbello Augusto do Macedo, e depois por Eleuterio Delfim da Silva, e 
concedida com notoria oppressáo, pois náo se devia considerar devoluto 
um terreno marcado para a Aldea dos Indios com a Igreja já edificada, e 
alguns moradores na mesma Aldea: Hei por bem declarar nulla a sobredi
ta concessáo feita a Eleuterio Delfim da Silva, e que o sobredito terreno, 
pela demarca~o actual que tem de um quarto de legua de testada, e meia 
legua de fundos, seja restituido aos ditos Indios, para nelle se aldearem e 
cultivarem os terrenos que se lhe destinarem: hei outrosim por bem no
mear para Director delles a Miguel Dias da Costa, que observará o mes
mo que foi determinado a José Dias da Cruz, na sobredita minha real de
termina~o, e portarla do Vice-Reí D. Femando José de Portugal, de 21 
de Novembro de 1801, e o mais que a este respeito está estabelecido para 
civilisa~o dos mesmos Indios. Nas referidas terras náo se poderá fazer 
aliena~o alguma, e os moradores que já ahi se acham com casas ou com 
culturas, seráo conservados, e pagaráo o foro que se lhes arbitrar para a 
Camara da Villa dos mesmos Indios, que será estabelecida na conformi
dade dos antigos usos approvados pelas minhas reaes ordens. E o Ouvidor 
da Comarca, como Conservador dos Indios, fará registrar as sobreditas 
ordens, e a demarca~o actual do terreno, e titulos de posses dos mora-
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dores, nos livros competentes, auxiliará o sobredito Director e procederá 
aos estabelecimentos necessarios fazendo supprir do cofre as despe7.éls 
precisas, e dando conta pela Mesa do Desembargo do Pa~ das mais 
Aldeas que poderáo estabelecer-se de Indios nos logares em que se acham 
arranchados, e dos terrenos que se lhes devem demarcar para ellas, pela 
preferencia que devem ter nas sobreditas terras. A Mesa do Desembargo 
do Pa~ o tenha assim entendido e fa~ executar. Palacio do Rio de Janei
ro em 26 de Mar~o de 1819. 

Coma rubrica do El-Rei Nosso Senhor. 

CLI 1819 (1889): 16-17 

08/07 /1819: Provisáo - Nomea Miguel Dias da Costa Director dos Indios 
Coroados da Aldea de Valen~a 

D. Joáo por gra~ de Deos, Reino Unido de Portugal, Brazil e Al
garves, etc. Fa~ saber a vós, Miguel Dias da Costa, que, sendo cu servido 
mandar restituir aos Indios Coroados da Aldea de Valen~ o terreno des
tinado para a Villa delles, por ordem minha de 25 de Agosto de 1801, pela 
demarca~o actual que tem, de hum quarto de legoa de testada, e meia le
goa de fundos, para nella se aldearem, e cultivarem as por~óes que se lhes 
designarem, prohibindo que nelle se fa~ mais aliena~o alguma, e orde
nando que os moradores que nellas se acháo com casas ou com cultura, 
sejáo conservados, pagando o foro que se lhes arbitrar para a Camara da 
Villa dos mesmos Indios, que será estabecida na confonnidade dos antigos 
usos approvados pelas minhas reaes ordens: hei por bem nomear-vos Di
retor dos mesmos Indios, em cujo exercicio observaveis o mesmo que a 
José Dias da Cruz foi determinado na sobredita minha real ordcm, e na 
portarla do Vice-Rei D. Femando José de Portugal, de 21 de Novembro 
de 1801, e o mais que a este respeito está estabelecido para a civilisa~o 
dos Indios. E ao Ouvidor da Comarca, como Conservador delles, ordeno, 
por provisáo da data desta, que vos auxilie o proceda aos estabelecimentos 
necessarios, fazendo supprir do cofre as despezas precisas. O que mando 
participar-vos para que assim o tenhais por entendido. El-Rei Nosso Se
nhor o mandou por seu especial mandado pelos Ministros abmo assigna
dos, do seu Conselho e seus Desembargadores do Pa~. Joáo Pedro May
nard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 8 de Julho de 1819. -
Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. - Monsenhor Miranda. -
José de Oliveira Pinto Botelho e Musqueira. - Acha-se a fl. 117 do Liv. 2° 
de Reg. das Ordens expedidas pela Mesa do Desembargo do Pa~. 

CNIII: 19 
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03/08/1819: Provisáo da Mesa do Desembargo do P°'o-Concede a Caeta
np losé Teixeira licen,a para erigirá sua custa uma villa em 
te"as de sua propriedade na Capitania do Maranháo 

D. Joáo por gra~ de Deus Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil 
e Algarves, etc. Fa~o saber a vós, Ouvidor da Comarca do Maranháo, que 
Caetano José Teixeira me representou que, náo podendo, apezar das mais 
serias diligencias, obter licen~ do Govemador e Capitáo General Paulo 
José da Silva Gama, para, em terras proprias, erigir uma Villa com Igreja, 
Capelláo, Cadeia, Casas da Camara, e particulares para habita~o Indios 
Accroáz, uma das cinco na~es, cujos chefes, descendo a essa Cidade com 
mui humilde vassallagem, a pedir paz e prote~o, foram pelo dito Gover
nador despresados, náo obstante a interven~o do meu Desembargador 
do Pa~o Chanceller dessa Rela~o, havia feito nas mesmas terras, que se 
comprehendem nas situadas ás margens do rio Grajehú, confluente do 
Mearim, com franca navega~o para o mar, ainda incultas e habitadas por 
diversas hordas de indios selvagens o pobres,. um estabelecimento agrario 
com 40 casaes de escravos escolhidos, um importante engenho para traba
lhar com vapor, e um alambique de perfeita qualidade e constru~o, o 
que, junto ás suas persua~s, tem animado outros proprietarios a seme
lhantes especula~óes, das quaes, domesticando-se aquelles indios, r~sul
taráo as maiores vantagens; e porque, contiguo a este estabelecimento, ha 
uma aldea dos mesmos indios, elle, aspirando a gloria de ser numerado 
entre meus vas.sanos benemeritos, e ás opportunas recompensas que eu 
náo sei negar-lhes, me pedia licen~ para erigir alli a dita villa á sua custa, 
sem nada exigir dos indios, obrigando-se a domestical-os, introduzindo en
tre elles o commercio e a industria, a doutrinal-os na religiáo christá, a 
vestil-os por uma vez sómente, e dar-lhes os instrumentos necessarios á 
lavoura. E attendendo ao seu requerimento, e ao que sobre elle com res
posta do Desembargador Procurador da minha Real Coroa e Fazenda, 
precedendo informa~o do Desembargador Juiz dos Feitos della, se me 
expenden em consulta da Mesa do meu Desembargo do Pa~, com cujo 
parecer fui servido conformar-me por minha immediata resolu~o de 23 
do mez passado: hei por bem conceder-lhe licen~ para erigir a sobredita 
villa no sitio, e pela fórma que pede: e mando-vos procedais á crea~o del
la com as solemnidades da lei e estylo, fazendo de tudo os autos e termos 
necessarios, com cuja cópia me dareis depois conta de assim o haverdes 
executado. El-Rei Nosso Senhor o mandou por seu especial mandado pe
los Ministros abaixo assignados, do seu Conselho, e seus Desembargado
res do Pa~. - Joáo Pedro Maynard d'Affonseca e Sá a fez no Rio de Ja
neiro a 3 de Agosto de 1819. - Bernardo José de Souza Lobato a fez es
crever. - Bernardo Jose da Cunha Gusmáo e V asconcellos - Joáo Seve
riano Maciel da Costa. 

CLI 1819 (1889): 20-21 
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28/09/1819· Pronsao - Mandou-se demarcar as te"as da Aldla de s. 
Louren~o 

D. Joáo por gra~a de Deus, Rei do Reino Unidos de Portugal, Brasil 
e Algarves, etc. 

Fa~ saber a vós ouvidor desta comarca, que sendo-me presente, em 
consulta da mesa do Desembargo do Pa~o o requerimento do Solicitador 
dos indios, de D. Dionisio Maria Sandorval, e de outros moradores da 
banda D'alem, sobre a medi~o e demarca~o das terras da Aldeia de s. 
Louren~o: fui servido ordenar por minha imediata resolu~o de 6 do mes 
pass~do, que s: demarquem as. terras de que atualmente está de posse a 
Alde1a dos Indios para que mais náo aconte~ a aliena~o de terrenos e 
q~~to a~s ~redi_os dos proprietarios. ~~nhos, se suspenda qualquer me
di~o ou mtima~o com que fiquem litigiosos para náo serem inquietados 
seus donos em quanto náo houver a~óes competentes de reivindica~o e 
senten~ depois de discutido o direito de cada um. 

E por isso mando-vos que nesta forma procedais a medi~o e de
marca~o que por provisao da sobredita mesa, vos foi ordenado, cumprin
do exatamei:ite aquela minha real resolu~o em todas as suas partes. 
.. El-Ret ~osso ~enhor o mandou por seu especial mandado, pelos 

mmistro~ abaJ.Xo assmados do seu conselho e seus Desembargadores de 
Pa~o-Joao Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 28 
de setembro de 1819-Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever -
Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira-Bemardo José de Cunha Gusmáo 
e Vasconcelos. 

CNIII: 34 

16/12/1819: N 11 56 GUERRA - Provisáo do Conselho Supremo Militar. 
Sobre o provimento de Capitáes-móres, Capitdes e Alferes das 
Aldeas dos Indios 

D. Joao por gra~ de Deus Rei do Reino Unido do Portugal, Brazil 
e Algarves, etc.: Fa~ saber a vós, Govemador da Capitanía de ... , que sen
do-me presente em Consulta do meu Conselho Supremo Militar o modo 
que .se deveria seguir no provimento, assim dos Capitáes-móres, ~mo dos 
Cap~taes e Alferes das Aldeas dos Indios: Houve por bem, por minha im
mediata e real resolu~o de 18 de Novembro de 1818 determinar: que as 
pr~post~ para os Ca.pitáes-móres das Aldeas dos Indios dessa Captania 
se1am fe1tas pelo Ouvidor da Comarca, cm qualidade de Juiz Conservador 
e dirigidas a vós para as fazerdes subir á minha real presen~ com as vos
sas ?~serva~es, a fim de serem confirmadas da maneira que sáo as dos 
Cap1taes móres das Ordenan~; que a nomea~o dos Capitáes seja feíta 
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pelos Capitáes-móres, approvada pelo Ouvidor respectivo e confirmada 
por vós; e a dos Alferes o seja pelos respectivos Capitáes, approvada pelo 
Capitáo-mór e também confirmada por vós; passando-se a um e outros 
seus nombramentos gratuitamente em atten~o á indigencia em que os 
Indios geralmente vivem; que quanto á faculdade, que tinham os Ca
pitáes-móres de dar baixa aos Capitáes e Alferes, quando os julgavam in
capazes de continuar a servir, se conserve por ora o costume: que a respei
to da organiza~o das Companhias de Indios, segundo a maior ou menor 
popula~áo das Aldeas, quando se náo considerar que ha inconveniente, 
darei as providecias precisas. Cumpri-o assim; mandando registrar esta 
nas Ouvidorias das Comarcas e nos Cartorios das Aldeas das suas juris
dic~óes. El-Rei Nosso Senhor o mandou pelos Conselheiros de Guerra 
abaixo assignados; ambos do meu Conselho. Dada nesta Cidade do Rio do 
Janeiro. Antonio José Pinto a fez aos 16 dias do mez de Dezembro do 
anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1819. Joáo Valen
tim de Faria Souza Lobato a fez escrever e subscrever. - Gaspar José de 
Mattos Ferreira e Lucena - José de Oliveira Barbosa. 

CD 1819: 49-50 

06/ 04/1820: Decreto - Sobre a congrua dos Parochos das Igrejas dos In
dios noPará 

Sendo informado do quanto he diminuta a congrua estabelecida pa
ra os Parochos das Igrejas do Bispado do Pará, relativamente A atual ca
restia dos generos de subsistencia: Hei por bem que d' ora em diante todos 
os parochos do referido Bispado, ainda que sejam de Igreja de Indios, 
ven~ a congrua anual de 200 $ reis, e que nas novas Aldeias que se 
formarem, os seus Vigários, além da mencionada congrua, parcelem mais 
anualmente 100 $ reis, nos primeiros seis anos, a titulo de ajuda de custo. 

A mesa de Consciencia e Ordens o tenha assim atendido, e fa~ exe-
cutar com os despachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de abril de 1820. 
Com a rubrica de Sua. Majestade. 
- Acha-se na fl. 179 ver do livro So de Decretos. 

CNID: 73 

13/04/1820: Provisiio - Indios: seus juizes conservadores inquiriiio teste
munhas, contaviio e distribuiam tanto no civel como no crime 

D. Joáo por gra~ de Deus, Rei do Reino Unidos de Portugal, Brasil 
e Algarves, etc. 
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Fa~o saber a vós ouvidores desta comarca, que José Egidio Gordilho 
da Barbuda, proprietário dos oficios de Inquiridor Contador e Distribui
dor do Geral desta cidade, me representou que tendo esses oficios o seu 
dever e direitos estabelecidos fui servido determinar que nos juizos infe
riores desta cidade a exce~o dos da Provedoria dos Ausentes, Capellas e 
Residuos, e da Conservatoria dos Indios, sejam os juizes inibidos de in
querir testemunhas, contar e distribuir, tanto nas causas civis, como nas 
criminais, excetuando-se unicamente os casos declarados nas mencionados 
leis do Reino concernentes a este objeto e aqui citadas. 

E por isso, mando-vos que assim o fiqueis entendendo e observado 
pela parte que vos toca, fazendo Registrar esta nos competentes livros 
deste juizo, para a todo o tempo constar esta minha real determina~o, 
El-Rei nosso senhor o mandou pelos ministros abaixo assinados do seu 
conselho e seus desembargadores do Pa~. 

Joáo Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro a 13 
de abril de 1820 - Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. 

Joáo Severiano Maciel da Costa-Antonio Felipe Soares de Andrade 
de Brederode. - Acha-se a fl. 13 e v do livro 3º de Regencia de Ordens 
que se expedem pela mesa do Desembargo do Pa~o e a fl. 186 do livro 11 
de Reg. da Ouvidoria da Comarca. 

CNIII: 73 

12/09 /1820: Carta Régia - Crea mais uma divisao de tropa paga, denomi
nada a oitava do Rio Doce, na Provincia de Minas Geraes 

D. Manoel de Portugal e Castro, do meu Conselho, Govemador e 
Capitáo General da Provincia de Minas Geraes, Amigo. Eu El-Rei vos 
envio muito saudar. Constando na minha Real presen~ achar-se aberta a 
nova estrada de Minas Novas para a Villa de S. José de Porto Alegre, e 
fazendo-se portanto necessario a crea~o de mais urna divisáo de tropa, 
paga, além das sete que já ha, para conter as hostilidades dos Indios, e pa- · 
ra guardar a mencionada estrada; Hei por bem ordenar que se cree esta 
divisáo, denominada a oitava do Rio Doce, composta de 80 pra~ para 
cujo caso tenho determinado fa~ passagem 10 soldados dos differentes 
Corpos de linha da guarni~o desta Corte, afim de que esta nova for~ se
ja melhor disciplinada, como convém a bem do meu Real servi~ na segu
ran~ dos povos vizinhos, as mattas da mesma estrada, e dos passageiros 
que por ella transitarem: E sou igualmente servido autorisar-vos náo só 
para a formatura desta oitava divisáo e pagamentos dos respectivos soldos, 
como para a estacionar naquelle logar da estrada, que melhor convier ao 
referido fim. O que assim tereis entendido e executareis, sem embargo de 
quaesquer leis ou ordens em contrario, que hei por bem derogadas para 
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este effeito somente. Escripta no Palacio do Río de J aneiro em 12 de Se
tembro de 182t>. 

REI 
Para D. Manoel de Portugal e Castro. 

CLI 1829 (1887): 84 

16/ 09 / 1820: Provisao - Nomea,ao de citUrgiáo para direc,áo dos Indios, 
e sua aldea,ao em diversos logares de Minas Geraes 

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc. Fa~o saber á Junta da 
Real Fazenda da Capitania de Minas Geraes que El-Rey Nosso Senhor foi 
servido nomear a Manoel Jose Felix para cirurgiáo da direc~o dos Indios 
e aldea~o delles nos descobertos do Passanha em Sáo Miguel de Jequiti
nhonha na Cachoeira do mesmo Rio, Aldea dos Macuris e passagem de S. 
Matheus, vencendo uma pensáo igual ao soldo de ajudante de cirurgia dos 
Regimentas dessa provincia. 

Pelo que se ordena á mesma Junta que mande pagar ao dito Manoel 
J ose Felix, emquanto estiver empregado no referido servi~o, a menciona
da pensáo no tempo dos seus vencim.entos. O que assim tera entendido e 
cumprira sem duvida alguma. _ 

Jose Fernandes de Castro a fez no Rio de Janeiro em 16 de Setem
bro de 1820. - Joáo Rodrigues Vareiro a fez escrever. - Thomaz Anto
nio de Villanova Portugal. 

CNID: 122 

27 /02/1822: Decreto - Sobre os Parochos das Igrejas de Indios no Pará 

Havendo-me representado o Padre Jacob Joye, Vigario Collado da 
Igreja de S. Joáo Baptista da Villa da Nova Friburgo, ter-se desencami
nhado o decreto de 3 de Junho de 1820, dirigido ao Thesouro Publico, pe
lo qual meu augusto Pai, tomando em considera~o a falta de meios que o 
supplicante tem para decentemente subsistir, por náo poderem por ora ser 
sufficientes a congrua e beneses que percebe; se dignou elevar a sua con
grua a 300$rs., da mesma fórma que se acha estabelecida, por decreto de 6 
de Abril do mesmo anno, para os Parochos das Igrejas das novas Aldeas 
de Indios que se formarem na Provincia do Pará; e determinar que, por 
tempo de 5 annos, se pagassem ao sobredito Vigario, a titulo de pensáo, 
50$rs. aniluaes pela folha dos subsidios que se prestáo aos colonos suissos: 
hei por bem que, sem embargo daquella falta, se verifiquem as sobreditas 
merces que foráo concedidas ao supplicante, da mesma fónna que cstava 
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determinado pelo mencionado decreto. Caetano Pinto de Miranda Mon
tenegro, etc. '.Pa~o, em 27 de Fevereiro de 1822. - Com a rubrica do Prin
cipe Regente. - José Bonifacio de And.rada e Silva. -

CN III: 263 

18/04/1822: Portarla - Sobre o injusto captiveiro dos Indios na comarca 
do Río das Mortes 

Manda Sua Alteza Real o Principe Regente remetter ao Governo 
Provisorio desta Provincia o requerimento de Pedro Antonio Ribeiro, a 
fim de encarregar ao Ouvidor da Comarca do Rio das Mortes o Conheci
mento ex-officio da veracidade ou falsidade da denuncia dada no mesmo 
requerimento, a respeito do injusto captiveiro desses Indios que se dizem 
homens livres, por assim. o exigirem as leis divinas e humanas, e a decisáo 
geral que houver a respeito de todos servirá de base para a decisáo do ca
so particular do suplicante, guiando-se o mesmo Ouvidor na conformiclade 
da Le~ e Sua Alteza Real recommenda muito ao Govemo Provisorio a 
sua vigilancia a tal respeito. 

Pa~o de Villa Rica, 18 de Abril de 1822 - Esteváo Ribeiro de Re
zende. 

CNIII: 274 

20/ 02/ 1823: Decisáo nR 22 - IMPERIO - Dá providencias sobre o aldea
mento e civilisa,áo dos Indios, na Provincia do Espirito Santo 

Sendo de tal importancia o objecto do aldeamento e civilisa~o dos 
Indios, que convem o quanto antes dar algumas providencias mais urgen
tes, até que, sendo este objecto discutido na Assembléia Geral, Constituin
te e Legislativa do Império, se tomem medidas mais amplas e permanen
tes: Manda S.M. o Imperador que a Junta do Govemo da Provincia do 
Espirito Santo, de accordo como Commandante Militar, fa~ estabelecer 
no presidio de Ponta Souza os nccessarios depositos de vivercs e instru
mentos agronomos, devendo além disto os destacamentos de Pedestres na 
estrada da Victoria, em logar de sete pra~ de tres em tres legoas, ter 
quatorze pra~ de seis cm seis legoas, podendo os soldados dcstes desta
camentos ser contemplados pela Junta do Govemo com datas de terra na 
forma que já lhe foi determinada. E por esta occasiáo Manda outrossim 
S.M. Imperial participar á referida Junta que nesta mesma data se expedio 
portaria do Ministerio da Fazenda para mandar apromptar os utensilios, 
vestuarios, e mais objectos destinados aos usos dos Indios. - Palacio do 
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Rio de Janeiro em 20 de Fevereiro de 1823. - José Bonifacio de Andrada 
e Silva. n 

CLI 1823 (1887): 14 

20/03/1823: Provisáo annexa á Ponaria de 26/11/1824 - Ordenou-se que 
fosse respeitada a demarc~áo dos limites do aldeamento dos 
Indios da Aldea de S. Fidelis 

D. Pedro, etc. Fa~o saber a vos, juíz de Fóra, vereadores e mais ofi
ciais da camarada cidade de S. Salvador dos Campos que em consulta a 
Mesa do Desembargo do Pa~, me foram presentes os requerimentos fei
tos por parte dos Indios da Aldea de S. Fidelis, e dos moradores e habi
tantes contiguos ao Rio do Colegio ate a Aldea da Pedra, compreendidos 
todos no districto da Villa de S. Pedro de Cantagallo, ereta pelo Alvará de 
mar~ de 1814, em que representavam que, tendo sido expressamente as
sinados e descriptos no termo da respectiva demarca~o, lavrado em 9 de 
outubro de 1815, os limites pertencentes ao respectivo destrito, fazendo-se 
público por edital afixado na porta da Igreja Matriz de S. Fidelis, apezar 
disso, essa camara com offensivos e arbitrarios procedimentos, se opunha 
a qualquer ato de reconhecimento e obediencia que os suplicantes presta
vam ás autoridades constituidas da dita villa, resultando dessa infra~o a 
inquieta~o e a incerteza em que os suplicantes viviam das autoridades a 
quem deviam ficar sujeitos, e continuados vexames produzidos por tais 
conflictos de jurisdi~o; para ocorrer aos quais imploravam eficaz provi
dencia, afim de verem approvados e observadas a demarca~o e decla
ra~o dos sobreditos limites prescritos no mencionado Alvará. 

E vista a informa~o que mandei tomar pelo Ouvidor desta comar
ca, e o mais que me foi presente na sobredita consulta em que foi ouvido o 
desembargador Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional, e 
com o parecer do qual me conformei, por minha imediata resolu~o de 3 
do mes proximo passado: hei por bem ordenar-vos positivamente que vos 
nao intrometais na jurisdic~o s9bre a referida Aldea de S. Fidelis e terri
torio compreendido nos limites designados no Alvará de sua cria~o e 
respectiva demarca~o acima mencionado que hei por bem aprovar e con
firmar: e ao Ouvidor da Comarca do Rio de Janeiro se expede ordem na 
data desta, para passar editais para a Aldea de S. Fidelis, afim de ficarem 
o sobredito território e seus moradores sujeitos a Vila de S. Pedro de 
Cantagallo o que assim haveis por entendido. 

O Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio do 
Brasil o mandou por especial mandado pelos ministros abaixo assinados, 
seus desembargadores do Pa~. Manoel Correa Fernandes a fez no Rio 
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de J aneiro aos 20 de Mar~o de 1823 2Q da Independencia do Império-J osé 
Ca etano de Andrada e Pinto a fez escrever. 

CNIV: 362 

14/04/1823: Ponaria annexa á Ponaria de 22/09/1829 - Aldeamento dos 
Indios das margens do Araguaia e Tocantins em Goyaz 

Tendo representado o Govemo provisorio da Provincia de Goyaz 
sobre a necessidade de dois missionarios para naquella Provincia cuida
rem da civilisa~o dos Indios das margens do Rio Araguáia e Tocantins, e 
tomando S.M.I. em considera~o os vantajosos resultados desta acertada 
medida, que náo só a razáo indica como proveitosa, mas que a experiencia 
recommenda: Manda pela Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, 
que o Rev. Bispo Capelláo-Mór, escolha como escrupuloso cuidado que 
merece táo importante matéria, dois missionarios que, por suas luzes, zelo 
e prudencia, desempenhem com espirito verdadeiramente apostolico, as 
fun~óes de seu cargo, e fa~ ao Estado o relevante servi~o de aumentar
lhe a popula~o, trazendo ao mesmo tempo ao gremio da Igreja os que in
felismente se acham fora della por ignorancia e barbaridade. Palacio do 
Rio de J aneiro, 14 de Abril de 1823. - José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Acha-se no Diario do Governo nu 96 de 30 de Abril de 1823 sobre artigos 
de oficio. 

CNIV: 88 

09/05/1823: Provisáo - Ordenou-se auxilio pecuniario a favor do Govemo 
Provisorio de Minas Geraes para obter e manter a civilisa,áo 
dos Indios Botecudos 

Martins Francisco Ribeiro de Andrade, etc. Fa~ saber á Junta da 
Fazenda Publica da Provincia de Minas Geraes, que o mesmo Augusto 
Senhor conformando-se com os pareceres que subiráo á sua Imperial pre
sen~, accompanhado das representa~óes do Govemo Provisorio dessa 
Provincia, de 30 Dezembro do anno proximo passado, e 10 de Mar~ do 
corrente, tudo tendente ao muito que convem acudir com as necessidades 
assistenciaes de dinheiro para solidamente se obter e manter a civilisa~o 
dos Indios Botecudos, e defenderem-se os Colonos situados nos lugares 
das sete divisóes do Rio Doce e muito principalmente no estado presente 
de huma paz que acabao de fazer os ditos Indios, espontaneamente com 
os Commandantes e Pra~ da 41 e 61 Divisao: Houve por bem mandar, na 
data deste, expedir portaria ao mencionado Governo Provisorio, partici-
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pando-se-lhe que, em atten~o ás urgencias de hum tal objecto de tanta 
importancia, se ordenava á mesma Junta (visto que em sua resposta ao di
to Governo de- 11 de Dezembro do dito anno passado, reconhecia a ins
tante necessidade de providencia sobre este negocio, mas depois da impe
rial delibera~áo ), a precisa coopera~áo e supprimentos para aquelles uteis 
fins. E portanto se ordena á mesma Junta que, pela sua parte, preste a ne
cessaria assistencia ao mesmo Governo Provisorio, para poder acudir, 
como lhe cumpre, aos objectos que tem em vista e de indispensavel urgen
cia, quaes o manter a boa ordem, premiar os benemeritos occupados na
quellas especula~óes, e comprar os artigos que se carecerem; podendo ap
plicar tambem para estas despezas, na falta de meios, os rendimentos dos 
officios pertencentes aos proprietarios subditos de Portugal, que devem 
reverter para os cofres dessa Provincia, como já se lhe ordenou, e haven
do-se a mesma Junta nesta materia de a cor do com o di to governo, com a 
indispensavel atten~o assim a economia precisa, segundo o estado actual 
das rendas, como a utilidade da communica~o e civilisa~o dos ditos In
dios, que tanto importa ao bem geral deste Imperio. O que tudo se lhe 
participa para sua intelligencia e devida execu~o, como nesta se lhe orde
na. - Joáo José de Brito Gomes a fez. Rio de Janeiro 9 de Maio de 
1823. - Joáo José Rodrigues Vareiro a fez escrever. - Martim Francisco 
Robeiro de Andrada. Acha-se á fl. 78 v. a 79 do livro 7 de provisóes da se
gunda reparti~o do Thesouro Nacional. 

CNIV: 60 

24 /05 /1823: Decisáo nll 85 - IMPERIO - Detennina a maneira por que 
devem ser tratados os indios da Provincia do Espirito Santo 

S.M. o Imperador, Tomando em considera~o as razóes expostas pe
lo governo da provincia do Espirito Santo em officio de 2 do corrente so
bre· as despezas enormes que se fazem necessarias para sustenta~o dos 
indios daquella provincia, ao mesmo tempo que se náo sujeitam a genero 
algum de trabalho, inclinados sempre a rapinas, no que causam graves 
prejuizos aos lavradores: Ha por bem ordenar que o mesmo govemo, em
quanto se náo estabelecerem por lei novas providencias para a civilisa~o 
dos indios, os empregue utilmente, e de tal maneira, que náo sejam dam
nosos a si nem ao Estado, usando para com elles de todos os meios de 
modera~o e brandura, visto que elles tem tanto direito á comtempla~o 
de S.M. Imperial, como qualquer dos outros seus subditos. O que Manda 
pela Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio participar ao mencio
nado govemo para sua intelligencia e execu~o. Palacio do Rio de Janeiro 
em 24 de Maio de 1823. - José Bonifacio de Andrada e Silva. 

CLI 1823 (1887): ~ 
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03/06/1823: Portaría - Sobre os Botecudos de Minas Geraes 

Sendo presente a S.M. o l. o officio de 9 do mes proximo passado, 
em que o Govemo Provisorio da Provincia de Minas Geraes, remettendo 
as participa~óes que recebera da pacifica~o de 450 Indios Botecudos, e 
das boas esperan~ que havia de se augmentar em breve este numero, 
pede ser autorisado para fazer as despezas necessarias para a sua susten
ta~o: Manda o mesmo augusto Senhor, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio, declarar ao mesmo governo, que tendo-se já dado 
terminantes ordens sobre a catechisa~o e civilisa~o dos Indios pela so
bredita Secretaria do Estado nas portarias de 18 de Novembro e de 4 de 
Dezembro do anno passado e 17 de Abril ultimo, alem de outras que, pela 
Reparti~o da Fazenda, deveráo ter chegado ao seu conhecimento, nada 
mais resta do que dar-se-lhe o exato cumprimento que incumbe ao gover
no e mais autoridades respectivas o que S.M.I. tem por muito recommen
dado. Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de Junho de 1823. - José Bonifa
cio de Andrada· e Silva. Acha-se no Diario do Governo nª 136 debaixo de 
artigo de officio. 

CNIV: 74 

21/08/1823: Portaría - Sobre empreendimentos nos serlóes das Provincias 
de Minas Geraes e Goyaz · 

Manda S.M. o I., pela Secretaria de Estado dos Negocios do Impe
rio, remetter ao govemo provisorio da Provincia de Minas Geraes o re
querimento incluso de José Miranda Ramalho para empreenderem de~
cobertas nos sertóes da dita Provincia e da de Goyaz: Ha por bem auton
sar ao sobredito Govemo para lhes conceder a licen~ que pretendem no 
caso de os achar aptos para tal empresa: ficando obrigados a dar circuns
tanciada conta das suas investiga~óes, ao passo que forem obtendo algum 
resultado ao mencionado Govemo, o qual os fará presentes a S.M.I. pela 
dita Secr~taria de Estado, e tendo, como muito recommendado debaixo 
da mais austera responsabilidade o melhor trato aos Indios que povoam 
aquelles sertóes, abstendo-se lhes fazer o menor mal, por ser a affabili~
de um dos meios mais poderosos para atrair a civilisa~o. Palacio do R10 
de Janeiro em 21 de Agosto de 1823. - José Joaquim Cameiro de Cam
pos. Acha-se no Diario do Govemo nª 48, de 27 de Agosto de 1823. 

CNIV: 118 
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17 /10/1823: Alvará - Eleva a freguezia de Valen~a á categoria de villa, 
marca os seus limites, e crea os logares de goveman~a, e os of-

~ 

ficlos que /he siio necessarios 

Eu o Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Imperio do 
Brazil. Fa~o saber aos que este alvará virem: Que, constando na minha 
imperial presen~, á vista da informa~o do anterior Ouvidor da comarca 
do Rio de Janeiro, que me foi presente em consulta da Mesa do Desem
bargo do Pa~o, a necessidade que havia da crea~o de uma villa na aldeia 
de Valen~ pela capacidade, e propor~óes do seu local, e popula~o da 
freguezia, em que se achavam situadas mais de 70 fazendas, sendo até 
mesmo muito conveniente para a civilisa~áo dos indios que se deveriam 
chamar á competente directoria, segundo os limites que apontava o mes
mo Ouvidor da comarca, sobre o que tudo foi ouvido o Desembargador 
Procurador da Coroa, Soberanía e Fazenda Nacional: Houve por bem, 
conformando-me com o parecer da sobredita consulta por minha imme
diata Resolu~áo de 3 de Fevereiro do corrente anno, erigir em villa a refe
rida aldeia do V alen~a, com a denomina~o de - Villa de Valen~ - ; cu
jo termo chegará pela margem esquerda do rio Parahyba até o ponto em 
que neste faz barra o ribeiráo do Servo; tirando-se da mesma barra urna 
linha a rumo de noroeste quarta norte, até encontrar o ribeiráo Patriar
cha, e por este abaixo até a sua barra no rio Preto, cuja linha ficará diviso
ria por oeste; por leste a freguezia da Parahyba; pelo norte cJo rio Preto, e 
pelo sul o mesmo rio Parahyba: desmembrado assim aquelle districto dos 
desta Corte, e villas de S. J oáo por Principe e Rezende, com todos os res
pectivos rendimentos que devem pertencer a villa novamente creada: para 
cujo governo haveráo nella dous juizes ordinarios, e um dos orpháos, tres 
vereadores, um procurador do conselho, e dous juizes almotacés, e bem 
assim dous officios de tabelliáo publico, judicial, e notas, um alcaide, e o 
escriváo de seu cargo; ficando annexos ao offício de 12 Tabelliáo os de es
criváo da Camara, almotaceira e siza, e ao de 22 Tabelliáo o de Escriváo 
de orpháos; e todos serviráo os seus empregos na forma das leis e regi
mentos que lhes sáo respectivos. 

Afim de prover a nova villa de rendimentos sufficientes para satis
fa~o dos encargos publicas, Houve outrosim por bem que se lhe conce
desse para seu patrimonio duas sesmarias de meia legua em quadro, con
junctas ou separadas, onde as houver devolutas, para serem aforadas em 
pequenas por~óes, e em fateosim perpetuo, e com o laudemio da le~ na 
forma do Alvara de 23 de julho de 17()6. E ficará gozando das prerogativas, 
privilegios e franquezas, que sáo concedidas ás demais villas deste Impe
rio. E far-se-ha levantar pelourinho, casas de Camara, cadea, e as officinas 
do conselho; as quaes o Ministro, que for encarregado do levantamento da 
dita nova villa, effectuará debaixo das ordens da Mesa do Desembargo do 
Pa~o, e á custa do moradores da mesma villa e· seu termo; fazendo-se 
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competentes posturas a prol do bem commum, que viráo a confirmar á 
sobredita Mesa. 

Pelo que mando á Mesa do Desembargo do Pa~o, e da Consciencia 
e Ordens, Presidente do Thesouro Publico, Conselho da Fazenda Nacio
nal Regedor da Casa da Supplica~o, e a todos os Tribunaes, Ministros de 
Jus~i~, e quaesquer outras pessoas, a quemo co~ecimento deste alvará 
pertencer, o cumpram, e guardem, e fa~ cumpnr e guardar, como nelle 
se contém. E valerá como carta passada pela Chancellaria, posto que por 
ella nao ha de passar, e o seu effeito haja de durar mais de um anno, sem 
embargo da Ordena~o do Livro 22, Tit. 40 em contrario. Dado no Rio de 
J aneiro aos 17 de Outubro de 1823, 22 da Independencia e do Imperio. 

Imperador com Guarda 
Alvará, por que Vossa Magestade Imperial Ha por bem erigir em 

villa a aldeia de Valen~ do districto da comarca do Rio de J aneiro, com a 
denomina~o de - Villa de Valen~ - e com os termos, rendimentos, of
ficios e justi~s, que lhe sáo necessarios, tudo na forma acima declarada. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 
Manoel Correa Femandes o fez. - José Caetano de Andrade Pinto 

o fez escrever. 
Por immediata Resolu~o de Sua Magestade Imperial de 3 de Feve

reiro de 1823, tomada em consulta da Mesa do Desembargo do Pa~o de 
'13 de Janeiro do mesmo anno. 

CLI 1823 (1887): 75-76 

20/10/1823: Lei - Dá nova fónna aos Govemos das Provincias, creando 
para cada uma dellas um Presidente e Conselho 

D. Pedro 1, por Gra~ de Deus e Unanime Acclama~o dos Povos, 
Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do ~r~, a tod?s o~ nos
sos Fieis Subditos Sauda. A Assembléa Geral Consbtwnte e Legislativa do 
Imperio tem Decretado o seguinte. 

[ ... ) 
Art. 24 - Tratar-se-ao pelo Presidente em Conselho todos os objec

tos que demandem exame e juizo administrativo, taes como os seguintes: 
[ ... ) 
§ 9: Promover as missóes e catequese dos Indios, a colonisa~o dos 

estrangeiros, a labora~o das minas, e o estabelecimento de fabricas mine
raes nas Provincias Metalliferas. 

[ ... ) 

CNIV: 148 
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23/11/1823: Provisáo 2a. - Indios: nas suas povo~tJes era prohibida a en
trada de bebidas espirituosas 

D. Pedro, etc. 
Fa~o saber a vós, juiz Presidente, vereador e mais officiais da Cama

rada Villa de Monte Mór o Novo da Provincia do Ceará, que sendo pre
sente em consulta da Mesa do Desembargo do Pa~o a representa~o des
sa Camara, de 19 de julho de 1919, em que pedia, para socorrer a falta de 
rendimento do conselho a permissáo da venda da aguardente e outras be
bidas espirituosas nessa villa, sendo como contrato fixado e arrematado 
pela mesma camara, e ficando o arrematante ~om direito exclusivo de 
vender elle só as ditas bebidas, ou a pessoa a quem ele o consentisse, nio 
obstante ser prohibida pelo diretório dos Indios a entrada de tais bebidas 
nas villas dos mesmos Indios. 

E sendo-me outrossim presente, com as informa~óes que se houve 
do Ouvidor da Comarca do Ceará, o auto feito em verea~o desta comar
ca de 20 de Agosto de 1821, em que se acordam o requerer-me, em lugar 
do dito contrato, a imposi~o de 80 rs. em cada canada de aguardentes 
que entrasse nessa villa, com o fundamento de que ficando em contrato 
exclusivo, seriáo os seus habitantes privados deste vantajoso ramo de seu . 
commerc10. 

E vistas as respostas do Desembargador Procurador da Coroa, So
berania e Fazenda Nacional, e o mais que foi expedido na referida consul
ta, em que se me ponderou serem inadmissiveis ambos os arbitrios acima 
expostos porque quanto ao contrato exclusivo da venda das aguardentes, 
por meio de uma arremata~o, além de importar a dispensa de uma lei 
economica, que se deve conservar em vigor, como convém, a boa policia, 
que prohibe a introdu~o de bebidas espirituosas nas povoa~es dos indios 
para evitar a ebriedade a que eles sao propensos, vinha também a estabe
lecer um monopolio oposto á franque7.a que é a alma do commercio, e a 
liberdade da venda e extra~o dos generos e produtos que deve animar a 
cultura e industria manufatureira. 

E quanto a imposi~o de 80 rs. em cada canada de aguardente que 
entrasse nessa Villa porque rompendo igualmente aquela bem entendida 
prohibi~o de se facilitarem semelhantes bebidas nas povoa~ dos In
dios vinha a estabelecer um novo tnouto, no que deve haver a maior mo
dera~o e que é tanto mais odioso, quanto um mesmo genero fica sendo 
livre para uns e pesado para outros dos habitantes da mesma provincia, e 
sobretudo, porque devendo-se tomar em tempo oportuno medidas ade
quadas para regular este importantissimo objeto, gerali:rando-se providen
cias para que firmem um metodo invariavel e de igualdade, para que todos 
participem de seus vantajosos resultados, parecia incongruente meter-se 
agora em questáo artigos desta natureza relativamente a urna Villa, sem 
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se tratar ao mesmo tempo de uma respectiva Provincia, e ainda do Impe
rio inteiro. 

Tendo considera~o a todo o referido: Houve por bem conforman
do-me como parecer da mencionada consulta, por minha imediata reso
lu~o de 5 de agosto do corrente anno, indeferir a preten~o dessa camara 
assim nesta parte como a respeito da concessáo de uma sesmaria de duas 
leguas na Serra do Buturité, de que se tratou no provimento de correi~o 
feito no anno de 1818, que me foi também presente na mencionada con
sulta, por ser um logradouro publico, e necessario aos moradores e vizi
nhos daquelle districto. 

O que por tanto se vos participa para a vossa intelligencia, certifi
cando-se vos que oportunamente se tomaráo em considera~o este e máis 
objectos de comum interesse e que mais convierem ao bem · geral deste 
Imperio. 

O Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio do 
Brasil o mandou por seu especial mandado pelos ministros abaixo assig
nados do seu conselho e seus desembargadores do Pa~o. Manoel Correa . 
Fernandes a fez no Rio de Janeiro, em 23 de ~ovembro de 1823, 211 da In
dependencia e do Imperio. José Caetano de Andrade Pinto a fez escrever. 
José Albano Fragoso. Dr. Antonio José de Miranda. Acha-se á fl. 79 do 
Desembargo do Pa~, posteriormente á Independencia do Imperio. · 

CNIV: 180 

28/01/1824: Decreto nª 31 - Império - Dá regulamento interino para o 
aldeamento e civilisa,ao dos Indios do Rio Doce, e ordena 
a concessao de scsmarias aos indivfduos civilisados que as 
pedirem. 

Sendo consideravel o numero de Indios Botecudos que tem concor
rido, e todos os dias vem concorrendo ás margens do Rio Doce, os quaes 
é de summa necessidade contentar e aproveitar, já, aldeando-se e dispon
do-os para a civilisa~o, no que tanto ganham a Humanidade, a Religiio e 
o Estado: Manda S.M. o Imperador remetter, pela Secretaria de Estado 
dos Negocios do Imperio, ao Governo da Provincia do Espirito Santo, o 
brevissimo regulamento interino (que servirá sómente para lan~ os pri
meiros fundamentos á grande obra da civilisa~o dos Indios, nesta parte 
do mesmo Imperio), para que o ponha logo em pratica: dando regular
mente parte do que se for passando, e apontando as providencias que jul
gar adequadas. E porque para o aldeamento dos Indios é necessario mar
car terreno, e muito convem aproveitar os colonos civilisados que forem 
concorrendo a pedir terras para se estabelecerem, pois que de sua vizi
nhan~, trato, e communica~o resultam grandes beneficios á civilisa~o 
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de selvagens: Manda outrosim S. M. o Imperador que o Govemo da Pro
vincia, além dos terrenos para o aldeamento dos Indios, continue a dar 

" sesmarias a particulares que as pedirem, na fórma das leis: Manda final-
mente o mesmo A. S. que seja empregado como Director dos Indios e 
Inspector da guarda de Pedestres que se estabelecer, o Coronel Juliao 
Fernandes Leáo, por confiar delle que desempenhará táo importante 
commissáo, visto a actividade, zelo e intelligencia que tem mostrado neste 
genero de trabalho. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Janeiro de 1824. - Joáo Seve
riano Maciel da Costa. 

Regulamento a que se refere a Ordem acima 

1° Far-se-háo no Rio Doce tres Aldeas de Indios Botecudos, nos lo
gares que escolher o Director dos mesmos Indios, designando-se para ca
da urna destas Aldeas urna legoa de frente no Rio com tres de fundo, cujo 
terreno lhes ficará pertencendo para as culturas dos Indios, e será medido 
e demarcado judicialmente. Na escolha destes terrenos se haverá atten~o 
as sesmarias que estiverem concedidas, guardando-se o devido respeito ao 
direito de propriedade na fórma da lei. 

22 Haverá um Director para cuidar na civilisa~o e aldeamento dos 
Indios do Rio Doce, dirigir seus trabalhos, zelar seus interesses e appli
cal-os á cultura das terras e á navega~o do Río, fazendo curnprir os ajus
tes feítos com os Indios pelos lavradores que os empregarem em suas cul
turas, mantendo o socego entre os Indios e os Colonos, e dando parte ao 
Governo da Provincia de qualquer acontecimento que exija providencia 
fóra do seu alcance e jurisdic~o. 

3° Haverá urn Secretario encarregado de toda a escriptura~o e ex
pediente da Directoria, e das rela~óes e pagamentos, tanto dos emprega
dos com soldo, como dos jornaleiros. Este Secretario fará as vezes do Di
rector, no caso de ausencia ou fallecimento, e será da nomea~o do Go
verno da Provincia, tendo o ordenado que parecer correspondente ao seu 
trabalho e responsabilidade, e sendo ouvida a Junta da Fazenda sobre este 
arbitramento. A mesma Junta lhe dará os formularios da escriptura~o 
que deve fazer, e do methodo que deve seguir nos pagamentos. 

4° Haverá um Cirurgiáo para o curativo dos enfermos, tendo a seu 
cargo a botica e o hospital, como vencimento proprio de semelhante em
prego. 

5° Haverá um Patráo-Mór para a barra do Rio Doce, tendo urna ca
traia e competentes remeiros, afim de se facilitar a navega~o, evitando-se 
os perigos da barra, e sendo a este servi~ admittidos os Indios que se fo
rem domesticando. A nomea~o do Patráo-Mór da barra será feita pelo 
Governo da Provincia, e as despezas do seu vencimento, e dos remeiros e 
catraia, seráo feitas pela Junta da Fazenda. 
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6º Haverá no Rio Doce urna guarda de 80 homens á disposi~o do Direc
tor dos Indios, que será Inspector da dita guarda, a qual será 
composta das seguintes pra~, e terá os vencimentos que váo indicados, a 
saber: 

So/do diário 

3 Sargentos a ..................................... $320......................................... $960 
3 Carpinteiros· a ................................. $240......................................... $720 
3 Ferreiros a ...................................... $240......................................... $720 
71 Pedestres a .................................... $120......................................... 8$520 

80 Pra~as 10$920 

7° Estas 80 pra~as náo teráo outros vencimentos além dos que ficam 
indicados, excepto o soccorro do hospital no caso de enfermidade; seráo 
sujeitas a todo servi~o da lavoura a beneficio dos Indios, construc~o de 
casas e quarteis, factura e concertos de ferramentas, abertura de estradas, 
e construc~o de canoas, executando tudo quanto lhes ordenar o Director 
dos Indios, seu Inspector. 

8º Estas 80 pra~s seráo da escolha do Director, e tiradas do Corpo 
de Pedestres, supprimindo-se no mesmo Corpo igual numero, e preferin
do-se os Pedestres que forem lavradores, artífices, e Indios domesticados. 

90 As culturas do primeiro anno seráo feítas com jornaleiros aluga
dos, visto que os Indios ainda ignoram este servi~, e náo podem nelle ser 
empregados os Pedestres, que devem occupar-se no córte de madeiras, 
construc~o de quarteis, casas das Afdeas, e conduc~o de mantimentos. 

100 Aos Indios que se forem reunindo, e applicando ao servi~o das 
ro~ e navega~o do Rio, dar-se-háo ferramentas, sustento e vestuário de 
panno de algodáo no primeiro anno, ou em quanto elles náo obtiverem es
tes generas do seu proprio trabalho. Tanto estas como as mais despezas 
com estes estabelecimentos do Río Doce, seráo feítas pela Junta da Fa
zenda da Provincia com a maior regularidade, afim de que mensalmente 
se fa~ os pagamentos que sáo indispensaveis, para o que a mesma Jun
ta remetterá ao Thesouro Publico o or~ento da despeza annual destes 
estabelecimentos, afim de lhe serem enviadas as quantias de que necessi
tar, em consigna~óes mensaes. 

11° Os generos que se enviarem para os Indios seráo entregues ao 
Director, para os distribuir como for mais conveniente, e a bem da civili
sa~o dos Indios. 

12º O Director dará mensalmente parte ao Governo da Provincia de 
todas as suas opera~óes, do resultado de seus trabalhos, dos obstaculos ' 
que encontrar e. das providencias que julgar necessarias, afim de que o 
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Governo proceda e resolva o que estiver ao seu alcance como for mais 
conveniente. O mesmo Director dará tambem parte, de tres em tres me
zes, de tudo quanto tiver acontecido, á Secretaria de Estado dos Negocios. 
do Imperio, por intermedio do Governo da Provincia, que a remetterá 
com suas observa~óes, para ser tudo presente a S.M. o Imperador. 

13º O Director dos Indios Botecudos do Rio Doce vencerá a gratifi
ca~áo mensal de 30$000 e terá, como Inspector dos Pedestres, o venci
mento de duas cavalgaduras. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Janeiro de 1824. - Joao Seve
riano Maciel da Costa. 

• 
CLI 1824 (1886): 20-22 

28/01/1824: Decreto - Manda supprir pelo Thesouro as despezas como 
aldeamento e civilisa~áo dos Indios Botecudos do Rio Doce, 
na Provincia do Espirito Santo 

Tendo ordenado, sobre o aldeamento e civilisa~o dos Indios Bote
cudos do Rio Doce, na Provincia do Espirito Santo, as providencias, que 
julguei convenientes e nao podendo a Junta da Fazenda da dita Provincia 

. supprir todas as despezas necessarias, para a execu~o do que determinei 
sobre este objecto: Hei por bem, que a referida Junta seja auxiliada pelo 
Thesouro Publico com a quantia mensal por ella or~da, como indispen
savel para satisfa~ao das mesmas despezas, de que deverá dar conta. Ma
rianno José Pereira da Fonseca, do Meu Conselho de Estado, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro 
Publico, o tenha assim entendido, e fa~ executar. Pa~ em 28 de J aneiro 
de 1824, 3ª da Independencia e do Imperio. Coni a rubrica de Sua Mages
tade o Imperador. - Joáo Severiano Manoel da Costa. 

CLI 1824 (1886): 4 

07 /02/1824: Resolu~ao - Sobre o requerimento do padre loáo Bemardes 
Vieira - Anua a Resolu~áo 111de19/01/1826 

Sobre o requerimento do padre Joáo Bernardes Vieira, em que pe
dia ser collado na Igreja de Santo Antonio do Pessanha do Bispado de 
Marianna, parece á Mesa, que o supplicante o padre J oáo Bernardes Viei
ra merece ser apresentado em Vigario Collado da Igreja e Freguesia de 
Santo Antonio do Pessanha, de que tem sido encommendado desde 1809, 
n.ao obstante náo haver sido incluido na proposta do Bispo, em que con
templou em 1ª lugar o padre Manoel Alves Nunes, ainda Diacono n'a
quella data, e em 2ª lugar o Sub-Diacono Joáo Gon~ves de Melo, pela 
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razáo que se deprehende da sua informa~o, em 27 de Outubro ultimo, 
declarando nao ter o supplicante direito á Igreja, por haver desamparado, 
vindo para esta Corte tratar da cobran~ das ·suas congruas sem licen~, 
que lhe pedira depois de dias, encontrando-se na visita com o Bispo, e nao 
haver apparecido no concurso por que mandára por os Editaes do estilo, 
mesmo na porta da Igreja, e finalmente nao póde fazer conceito da sua 
capacidade para instruir povos, apezar de nao ser chegado ao seu conhe
cimento queixa da conducta do supplicante, por quanto está patente o jus
tificativo motivo da sua ausencia, que nao po~e produzir a.inhabilidade at
tribuida pelo Bispo, e dos papeis consta ter o supplicante sido oppositor a 
Igreja, antes de ser pela Mesa mandando por a concurso com outras do 
Bispado, assim como ter os conhecimentos.necessarios para o officio Pa
rochial, sendo examinado p~r ecclesiasticos de conceito, nomeados pelo 
Bispo, e haver encommendado a Igreja por crescido tempo, sem do seu 
procedimento chegar alguma queixa á noticia do ·Bispo, que foi informado 
de ser o supplicante de costumes moraes, como o mesmo Bispo informou 
em 20 de Dezembro de 1820, sendo mandado ·ouvir a 11 vez sobre a pre-

. ten~o do supplicante, ao que. tudo se une preferencia, mandada pela or
dem de 5 de Agosto de 1784, a favor dos Parochos de Igrejas dos Indios, 
como he a de que se trata, visto que a 11 . informa~o do Bispo sobre a 
conducta e costumes do supplicante poderá, havendo V.M.I. por bem re
putar-se equivalente a attesta~o determinada pelo decreto de 16 de Agos
to de 1817; Dignando-se V.M.I. dispensar na fórma, em que deve ser ex
pressa, V.M.I. porém mandará o que for de seu imperial agrado. Rio de 
Janeiro, 14 de Janeiro de 1824. 

RESOLU<;ÁO - Hei por bem apresentar o padre Manoel Gon~ves 
Nunes, proposto pelo Bispo em 1° lugar, e actual Vigario encommendado 
da referida Igreja de Santo Antonio do Pessanha. Recommendo á Mesa a 
Jitteral observancia do alvará das faculdades de 14 de Abril de 1781, e toda 
vigilancia nos exames, a que deve sempre escrupulosamente mandar pro
ceder; e toda a considera~o nas propostas dos Bispos, na fórma do decre
to de 16 de Agosto de 1817. Pa~o, 7 de Fevereiro de 1824. - Coma Impe
rial Rubrica. - Clemente Pereira Fran~. 

CNV: 230 

05 /05 /1824: Portaria - Aldeamento de Indios do Rio Doce. Para elle se 
nomeou cirurgiao, e com que vencimentos e obriga~0es 

S.M., o I., atendendo aoque lhe representou Pedro Joáo Lasserre, e 
por concorrerem na sua pessoa as partes necessarias para o desempenho 
das obriga~óes do lugar de cirurgiao dos Indios Aldeados no Rio Doce: 
Ha por bem nomea-lo para o referido lugar, como ordenado mensa! de 
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30 $ rs. ficando a seu cargo, alem de curativos dos enfermos, a botica e o 
hospital na conformidade do art. 42 do regulamento interino para o al
deam.ento dos mesmos Indios, de 28 de janeiro deste anno, cuja observan
cia se ordenou por portaria da mesma data. 

O que manda, pela Secretaria dos Negocios do Imperio, participar 
ao Presidente da Provincia do Espirito Santo, para sua intelligencia e exe
cu~o. 

Palacio do Rio de J aneiro, em 5 de Maio de 1824. 
J oáo Severiano Maciel da Costa: - Acha-se no Diario do Govemo 

n2 106 de 12 de Maio de 1824, em artigos do officio. 

CNIV: 262 

05/ 05/ 1824: Decreto nll 102 - IMPERIO - Declara que as sesmarias, que 
se mandam conceder a bem de facilitar a civilisa~áo dos in
dios do R. Doce, s6 devem ser nas margens deste Rio 

Sendo presente a S.M. o Imperador o officio do Presidente da Pro
vincia do Espirito Santo na data de 3 de Abril proximo passado, em que 
pede se lhe declare si a concessáo de sesmarias, determinadas em Portarla 
de 28 de J aneiro do corrente anno, é só particular para as margens do Rio 
Doce, ou se é geral para toda a Provincia, visto que a Imperial Resolu~o 
de 7 de Outubro do anno passado, tomada em Consulta da Mesa do De
sembargo do Pa~o de 2 do mesmo mez e anno, é contraria á disposi~o da 
mencionada Portaría: Manda o mesmo A.S. pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio participar ao referido Presidente, que a concessáo de 
sesmarias é s6 privativa para as margens do Rio Doce. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Maio de 1824 - Joáo Severiano 
Maciel da Costa. 

CLI 1824 (1886): 76 

13/ 08/ 1824: Provisáo - Sobre o aldeamento de Indios do Rio Doce. Auto
risa despezas com a sua civilis~áo 

Mariano José Pereira de Fonseca, etc. 
Fa~ saber á Junta a Fazenda da Provincia de Minas Geraes que o 

mesmo A.S. houve por bem determinar, em portaría da Secretaria de Es
tado dos Negocios do Imperio, que me foi expedida em data de 6 do cor
rente, que pelos cofres da dita junta, se assista com as quantias que lhe fo
rem indicadas pelo seu Presidente para as despezas que houverem de sa
tisfazer-se a beneficio da civilisa~o dos Indios, e mais estabelecimentos 
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nas margens do Rio Doce, e nos districtos pertencentes a esta Provincia 
como sobre tal necessidade havia representado o referido Presidente em 
officio de 3 de julho p.p. ' 

O que se participa á mesma Junta para sua intelligencia e execu~o. 
José Nunes Ferreira a fez, Rio de Janeiro, em 13 de Agosto de 1824. 

Joáo José Rodrigo Vareiro a fez escrever. Mariano José Pereira da 
Fonseca. 

Extraída á fl. 205 v. do livro 72 de Provisóes expedidas pela Contado
ria Geral da segunda Reparti~o do Thesouro. 

CNIV: 301 

26/ 11/ 1824: Decreto - Desmembra da villa de Cantagallo a aldea de 
S. Fidellis e da Pedra e incorpora-a novamente ao tenno da 
de S. Salvador dos Campos 

Tendo pela Minha Immediata Resolu~o de 3 de Fevereiro do anno 
proximo passado, Tomada em Consulta da Mesa do Desembargo do Pa~, 
de 13 de J anei'ro do mesmo anno, determinado, que se expedisse a compe
tente Provisáo á Camara e mais autoridades da villa de S. Salvador dos 
Campos, ordenando-lhes que mais se náo intromettessem na jurisdic~áo 
da Aldea de S. Fidelis e da Pedra, que havia sido desmembrada do termo 
daquella villa, e unida ao da nova villa de S. Pedro de Cantagallo, erecta 
pelo Alvará de 9 de Mar~o de 1814: Confirmando por esta maneira a di
visáo de limites, que se havia estabelecido entre uma e outra villa, e ter
minando a inquieta~o e incerteza, em que os moradores da dita aldea vi
viam, das Autoridades a que deviam ficar sujeitos, e as desordens e confli
tos de jurisdic~óes entre estas: Constando-Me, porém, pelas repetidas re
presenta~óes, que tem subido á Minha Augusta Presen~a, dos moradores 
da villa de S. Salvador dos Campos e seu Termo, e dos da freguezia de S. 
Fidelis, os grandes incommodos e prejuizos, que estes tem soffrido, desde 
que se verificou a dita desmembra~o pela grande distancia e caminhos in
transitaveis, que lhes é preciso vencer, para demandar seus recursos a 
Cantagallo: verificando-se estes males a vista das exactas informa~s, a 
que Mandei proceder: Hei por bem. Deferindo benignamente a táo justas 
representa~es, Ordenar que, sem embargo da Minha Imperial Resolu~o 
acima mencionada, fique desmembrada da villa de Cantagallo a Aldea de 
S. Fidelis e da Pedra, que lhe foi dada na sua crea~o, incorporando-se 
novamente ao Termo da de S. Salvador dos Campos, a que antes perten
cia. A Mesa do Desembargo do Pa~o o tenha assim entendido, e fa~ exe-
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cutar com os despachos necessarios. Pa~o em 26 de Novembro de 1824, 3° 
da Independencia e do Imperio. 

"' 
Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 

Esteváo Ribeiro de Rezende. 

CLI 1824 (1886): 86 

11/ 03/ 1825: Portaría 211 - Indigenas de Matto-Grosso: se mandou exclusi
vamente empregar no lardim botanico de Cuyabá 

S.M. o l., tomando em considera~o o que. lhe representou o Presi
dente no meado para a Provincia de Matto-Grosso, José Saturnino da Cos
ta Pereira, ero officio datado da cidade de S. Paulo, em 26 de Fevereiro 
proximo passado, sobre as vantagens que resultaráo aos povos daquella 
Provincia e limitrophes, do estabelecimento de hum J ardim Botanico na 
cidade de Cuyabá, cujo local parece o mais adoptado para toda a sorte de 
culturas, pela sua temperatura e localidade; e sendo hum dos primeiros 
objectos dos seus patemaes desvellos, o promover por todos os meios a 
agricultura, a industria, e as mais fontes da riqueza nacional, ha por bem 
autorisar ao sobredito Presidente para estabelecer nas visinhan~ da ci
dade de Cuyabá, no lugar mais appropriado, hum J ardim Botanico, onde 
s~ cultivem todas as plantas indigenas e exoticas que párecerem uteis, e 
donde se forne~o aos agricultores as sementes com no~óes necessarias 
sobre a respectiva cultura, e methodo de preparar os frutos; devendo táo 
sómente ser empregados naqueles trab~os os Indios indigenas, que pela 
Junta da Fazenda receberáo hum salario proporciona :J, com exclusáo de 
escravos, salvo se para isso forem gratuitamente offerecidos pelos seus se
nhores. O que manda, pela Secretaria de Estado do~ Negocios do Impe
rio,. participar ao mencionado Presidente, ficando na intelligencia de que 
na data desta se expedio ordem ao Director do J ardim na Lagoa de Frei
. tas, para fornecimento das sementes que requer no citado officio, e de 
que, logo que se publicar a memoria, a qu~ se propoz o mesmo Director, 
sobre a cultura e prepara~o do chá e cravo, lhe seráo transmittidos 
exemplares para serem distribuidos. Palacio do Rio de Janeiro, em 11 de 
Mar~o de 1825. - Esteváo Ribeiro de Rezende. 

CNV: 51 

23/03/1825: Decisáo nll 72 - IMPERIO - Dá providencias a bem dos in
dios da villa de Cimbres, da Provincia de Pernambuco 

Manda S.M. o Imperador,. pela Secretaria de Estado dos Negocios 
do Imperio, remetter. ao Presidente da Provincia de Pernambuco a cópia 
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inclusa do requerimento de Manuel José Leite Barbosa, Capitáo-mór dos 
indios da villa de Cimbres, em que pede providencias para se facilitar a ca
techisa~o e civiliza~o dos mesmos indios, obstando-se aos inconvenien
tes que ainda tomam mesquinha a sua sorte; e Ponderando o mesmo A. S. 
sobre os differentes objectos de que tratam os artigos do dito requerimen
to, e que exigem promptas e efficazes providencias: Ha por bem Ordenar 
o seguinte: que para se instruirem os mencionados indios nos deveres da 
Religiáo seja destinado um dos Padres Missionarios residentes no Hospi
cio da capital da Provincia, á escolha do respectivo Presidente, ou ainda 
mesmo qualquer outro Sacerdote de virtudes conhecidas; que o dito Padre 
possa exercer a beneficio dos mesmos indios o logar de mestre de primei
ras lettras, dando-se-lhe uma gratifica~o correspondente a este excesso 
de trabalho; que o mesmo Padre possa igualmente servir de Director dos 
indios, observando no exercic.io deste cargo as ordens do Presidente; que 
fique logo suspenso o pagamento de 6%, com que até agora os indios 
eram obrigados a gratificar seu Director, e que o Presidente informe a es
te respeito, mostrando coin que jus o Director dos indios tem recebido tal 
quantia; que da mesma sorte náo continue·mais a imposi~o, que lhes tem 
sido arbitrada, de pagarem 30 dias de servi~o ao Parocho, por motivo de 
desobriga, pois que, sendo este procedimento um reconhecido abuso, na
da devem pagar os indios, por terem o seu direito privativo; e por ultimo 
que cesse inteiramente o abuso, até agora adoptado, de serem os indios 
abrigados a trabalhar contra a sua vontade em beneficio de outra pessoa, 
sendo certo que, reputando-se homens livres, só por mero ajuste ou con
ven~o· poderáo prestar-se áquelles trabalhos. Espera comtudo S.M. Im-

. perial que o sobredito Presidente no importante objecto da catechisa~áo e 
civilisa~o dos indios fa~ por em restricta obseryancia náo só as provi
dencias ora requeridas, e a que Houve por bem ~sumir, . mas todas as ou
tras que se acham de tempo anterior determinadas; informando sobre o 
mais que lhe parecer conveniente. · 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Mar~o de 1835. - ;Esteváo Ri
beiro de Rezende. 

CD 1825 (1885): 44 

19 /04/ 1825: Resolu~áo 311 - Sobre concessáo de sesmarias 

O Presidente da Provincia de Minas Geraes dirigio hum officio com 
data de 10 de Janeiro deste anno, e representa~o do Tenente Coronel 
Commandante das Divisoes e Director Geral . dos Indios, acerca das vio
lencias, praticadas pelos arrematantes dos dizimos, contra alguns colonos 
do Rio Doce, que náo registáráo na Contadoria da Fazenda· as suas ses
marias. O J>rocurador da Fazenda Nacional responden: - Parece em fa-
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vor de táo importante estabelecimento dos colonos e accrescimos da cul
tura em tam~a extensáo de terras, que se refere no officio junto do 
Commandante e Director Geral dos Indios, em atten~o á ignorancia de 
taes colonos, se lhe espace maior tempo para haverem os seus titulos de 
concessáo de sesmarias, e estas se registarem na forma ordenada, assim 
como as já concedidas, sendo o dito tempo o de tres annos, attenda a difi
culdade que lhes oppoem suas circumstancias, para o que deveráo ser in
timados pelo dito, Commandante, sem que, durante esse tempo, possáo 
ser obrigados a pagar dizimo, ao qual só passado o mencionado tempo 
seráo obrigados e sujeitos. 

O que visto, parece ao Conselho o mesmo que ao Desembargador 
do Pa~o Procurador da Fazenda, com quem se conforma. Río de J aneiro, 
em 23 de Mar~o de 1825. 

Resolu~do. - Como parece ao Conselho. Pa~o, em 19 de Abril de 
1825. - Com a rubrica de S. M. I. - Estevdo Ribeiro de Rezende. - Acha
se no Liv. 1 o de Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda, a fl. 205 e v., 
e original no Cartorio actual do Thesouro Nacional. 

CNV: 67..(,8 

02/05/1825: Portarla - Recommenda o progresso dos aldeamentos de di
versas n~óes de Indios em Minas Geraes 

Foi presente a S.M. o l. o officio do Presidente da Provincia de Mi
nas Geraes, na data de 19 de Abril do proximo passado, acompanhando 
outro do Tenente General das Armas da Provincia, e copias do Tenente 
Coronel Commandante das Divisóes, e Director Geral dos Indios, sobre o 
estado florescente em que se acháo as mencionadas Divisóes, appari~o 
de huma na~o de Indios, e igualmente participando acharem-se no .Ouar
tel central cinco jovens Botecudos, afim de seguirem a esta corte, e fican
do o mesmo A.S. inteirado do relatorio que faz o Director dos Indios nos 
ditos seus officios, manda, pela Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio, que o Presidente da referida Provincia louve a conducta do sobredi
to Director, sobre o progresso do aldeamento e catechisa~o dos Indios de 
differentes na~es, que se acháo designadas naquelles officios; e espera 
que o mesmo Presidente continue a dar promptas e efficazes providencias 
para de huma vez se franquear aquelle manancial de prosperidades que 
em si conserva a Provincia de Minas Geraes, e que procure evitar os dam
nos e prejuizos de que se queixáo os Indios Coroados e Coropós, afim de 
náo serem mais inquietados pelos sesmeiros seus inimigos e perseguido
res. Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Maio de 1825. - Esteváo Ribeiro 
de Rezende. 

CNV: 74 
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25/ 05/ 1825: Portarla~ - Indios de S. Pedro do Su/: sobre meios empre
gados para sua catechese confonne a Lei 20/10/1823; re
commendou-se brandura 

Poi presente a S.M. o l. o officio do Presidente da Provincia de S. 
Pedro, de 19 de Abril proximo passado, em que expóe que, na conformi
dade do que determina a leí de 20 de Outubro de 1823, sobre a catechi
sa~o e civilisa~o dos Indios selvagens, se lembrára de preferir á pratica 
antiga e conhecidamente damnosa das partidas armadas que andaváo á 
ca~ dos mesmos Indios, como se fossem feras, huma expedi~o de volun
tarios que já fizera partir, commandada pelo Coronel Manoel Carneiro da 
Silva e Fontoura, e dirigida a empregar todos os meios de brandura pro
prios a persuadir os Indios das nossas amigaveis inten~óes, construindo-se, 
todavía, huma palissada com titulo de Porte de S. Pedro d'Alcantara, tanto 
para defesa da nossa gente contra algum ataque, como para guarda de 
muni~óes; e ficando o mesmo A.S. inteirado de tudo, manda, pela Secreta
ria de Estado dos Negocios do Imperio, approvar o referido plano, e lou
var em seu nome o zelo com que o Presidente tem procedido neste impor
tante objecto, e igualmente participar-lhe que na data desta se expedio or
dem ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda para se 
pagar, pela respectiva Junta da mesma Provincia, náo só a despeza já feíta 
para o mencionado fim, mas qualquer outra que o mesmo Presidente jul
gue necessaria para se conseguirem os vantajosos resultados que se es
peráo. Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de Maio de 1825. - Esteváo Ri
beiro de Rezende. 

CNV: 84 

13/07 /1825: Portarla - Autorisando estabeleci:nento de individuo com ne
gocio no aldeamento de Sao Pedro de A/cantara do Rio Doce 
no Espirito Santo 

S.M. o l. inteirado do que expozera o Presidente da Provincia do 
Espirito Santo, em officio de 11 do mez proximo passado, acerca da sua 
viagem ao aldeamento de Sáo Pedro de Alcantara no Rio Doce, e dos mo
tivos por que duvidava dar licen~ ás pessoas que ali se pretendem estabe
lecer com negocio; manda, pela Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio, participar ao mesmo Presidente, para sua intelligencia e govemo, 
que ha por bem autorisal-o para conceder taes licen~. Palacio do Rio de 
Janeiro, em 13 de Julho de 1825. - Esteváo Ribeiro de Rezende. . 

CN'V: 113 
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W/01 /1825: Decisiio nª 155 - IMPERIO - Recommenda a remessa ao 
Museu Imperial e Nacional dos productos dos tres reinos da 
natureza com que convier enriquecel-o, e bem assim os arte
/actos dos indios 

Desejando S.M. o lmperador que do Museu Imperial e Nacional 
desta Corte se tirem as maiores vantagens que de taes estabelecimentos 
resultam, particularmente para o progresso das artes e sciencias, que tanto 
procura animar; e sendo para isso indispensavel que elle se enrique~ com 
o maior numero possivel de productos nacionaes, principalmente do Bra
zil, de que tem bastante falta, e também com as obras das máos, dos in
dios, que forem dignas de conservar-se: Manda, pela Secretaria de Estado 
dos Negocios do Imperio, que o Presidente da Provincia de ... remetta para 
o mesmo Museu todos os productos de qualquer dos tres reinos da Natu
reza, que se encontrarem na dita Provincia, e as indicadas produc~es dos 
indios, regulando-se as pessoas encarregadas da prepara~o e remessa de 
taes productos, pelo que se acha apontado a este resepeito, nas ins
truc~óes impressas, de que se enviam os inclusos exemplares. 

Palacio do Rio de Janeiro em W de Julho de 1825. - Esteva.o Ribei
ro de Rezende. 

As instru~óes a que se refere esta Circular sáo as dadas aos viajan
tes e empregados nas Colonias Francezas, sobre a maneira de colher e 
preparar os objectos da historia natural, traduzidas do original francez e 
impressas no Rio de Janeiro na Impressáo Régia no anno de 1819. 

CD 1825 (1885): 96 

17 /08/1825: Portarla 2" - Botecudos; pensiio diaria concedeu-se a um pre
judicado pelos seus excessos em Minas 

Foi muito dolorosa ao paternal cora~o de S.M. o l. a noticia dos ex
cessos praticados pelos Indios Botecudos no sitio do pardo Manoel Gon
~alves, amiudamente referidos no offi.cio do Tenente Coronel Guido 
Thomaz Marliere, incluso no outro do Presidente da Provincia de Minas 
Geraes, de 28 de Julho do proximo passado; e commiserando-se o mesmo 
A.S. dos males que soffre a infeliz familia daquelle Manoel Gon~ves, 
houve por bem fazer merce aos órfáos selis filhos de huma pensáo alimen
tar de 200 rs. diarios, pagos pela folha do Pret. da 41 Divisáo, até que o 
mais velho delles possa trabalhar para manter aos outros na fórma pro
posta pelo Tenente Coronel Marliere. O que manda, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios do Imperio, participar ao mencionado Presidente, 
para sua intelligencia e execu~o. Palacio do Rio de J aneiro, em 17 de 
Agosto de 1825. - Esteváo Ribeiro de Rezende. 

CNV: 134 
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26/08/1825: Portarla - Approvando providencias no aldeamento de Ata
laia em Siio Paulo por oc_casido da aggressáo commetida pe
los Indios Cayerés contra os Camés e Votorons 

Sendo presente a S.M. o l. o officio do Presidente da Provincia de S. 
Paulo, na data de 11 do corrente mez, em que expóe o triste e lamentavel 
acontecimento que no dia 26 de Abril deste anno teve lugar na Aldea de 
Atalaia, em consequencia da horrorosa aggressáo commetida pelos Indios 
Cayerés contra os Indios Carnés e Votorons, ali aldeados, e seus implaca
veis inimigos, da qual resultáráo grande numero de martes e outras des
gra~s, além da penuria a que ficou reduzida a mencionada Aldea, dando 
conta igualmente das providencias que julgou proporcionadas, náo só para 
restaurar de táo fatal ruina aquella povoa~o, como para esta ficar defen
savel a quaesquer outras futuras incursóes, promovendo, sobretudo, a civi
lisa~o e a possivel instruc~o dos ditos Indios, e a sua reciproca amisade 
e boa intelligencia, para assim se empregarem effectivamente em seus 
respectivos trabalhos. O mesmo A.S., sobremaneira sensibilisado com tao 
infausta noticia, que muito consternou seu paternal cora~o: manda, pela 
Secretaria de Estado dos. Negocios do Imperio, participar ao sobredito 
Presidente, que ha por bem approvar todas as providencias que déra em 
táo lastimavel caso, esperando que o resultado dellas corresponda sempre 
ao seu fervoroso e reconhecido zelo. Palacio do Rio de Janeiro em 26 de 
Agosto de 1825. - Estevao Ribeiro de Rezende. - Acha-se no Diario 
Fluminense n. 52, de 2 de Setembro de 1824, em artigos de officio. 

CNV: 146-7 

27 /08/1825: Portarla - Remo<;llo dos Indios da Aldea de AguaAzeda para 
a Villa de Thomar 

Manda Sua Magestade o Imperador pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio, participar ao Presidente da Provincia de Sergipe, 
em resposta ao seu Officio de treze do mez proximo passado, que toman
do em considera~o o seu contheudo, e Representa~o dos Moradores da 
Capital da mesma Provincia, inclusa no mencionado Offi.cio: Ha por bem 
Approvar que se fa~ a rem~o dos Indios existentes n' Aldea d' Agua 
azeda para a Villa de Thomar, evitando-se por este modo a continua~o 
dos damnos que resultáo de serem conservados na referida Aldea. Palacio 
do Rio de Janeiro em 27 d'Agosto de 1825. Esteváo Ribeiro de Rezende. 

APES, Pac. 422 
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22/09 /1825: Portarla - Approvando o a/deamento dos Indios Naknenuks 

" Sendo presente a S. M. o I. o officio do Presidente da Provincia de 
Minas Geraes, na data de 20 de Agosto proximo passado, acompanhando 
dous officios do Tenente Coronel Commandante das Divisóes e Director 
Geral dos Indios, de 5 e 6 do mesmo mez, em que náo s6 participa terem 
apparecido no quartel dos Naknenuks muitos Indios da mesma na~o ain
da ali náo vistos, com disposi~óes amigáveis, e aos quaes o mesmo Direc
tor Geral fizera presentear e chamar para os aldeamentos, mas também 
insta pelas competentes providencias para se effectuar o concerto da pon
te de Antonio Dias abaixo; sobre cujo objecto hum dos membros do Con
selho, Joáo Baptista Ferreira de Souza Coutinho, offerecera supprir coma 
importancia das respectivas diarias vencidas e por vencer, as quaes, unidas 
ás offertas dos moradores, fariáo em breve concluir o concerto da dita 
ponte; o mesmo A. S. ti.cando inteirado do conteúdo do referido officio, 
manda, pela Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, significar ao 
mencionado Presidente a sua satisfa~o pela agradavel noticia recebida 
dos aldeamentos, e pelo bom resultado das acertadas medidas do respec
tivo Director Geral; igualmente louvar o patriotismo do membro do Con
selho, e mais efferentes acima notados, pelo opportuno auxilio que in
tentáo prestar por huma obra de tanta utilidade. Palacio do Rio de J anei
ro, em 22 de Setembro de 1825. - Esteváo Ribeiro de Rezende. - Acha
se no Diario Fluminense nª 75, de 29 de Setembro de 1825, em artigos de 
officio. 

CNV: 167 

UJ/09 /1825: Nll 210 - GUERRA - Sobre a nomea,ao de Commandante e 
fon;a das Bandeiras contra os Indios selvagens a respeito do 
transito pela Provincia de corpos de Ordenan,as annados 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio do Governador das 
Armas da Provincia de Goyaz propondo si é das suas attribui~óes, ou do 
Presidente a escolha e nomea~o do Commandante e for~ das Bandeiras 
contra os Indios selvagens; e outrosim si podem sem conhecimento do 
Governador das Armas transitar pela Provincia corpos de Ordenan~ 
armados; e Resolvendo o mesmo A. S. quanto ao 1 ª quesito, que o Presi
dente e o Govemador das Armas deem de commum accordo as providen
cias quando estiver ao alcance de ambos o c:IaI-as, sendo de esperar que 
taes autoridades, tendo sómente em vista o bem dos Povos, cedam a este 
nobre principio qualquer capricho sobre nomea~oes, e quando aconte~ 
estarem entre si distantes as mesmas autoridades, aquella que estiver mais 
p.roxima do logar em que for preciso dar providencias, as baja de dar, 
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communicando depois civilmente á outra o que tiver providenciado; e 
acerca do 2º objecto, que o Presidente da Provincia communique tambem 
civilmente ao Govemador ds Armas qual a for~ das Ordenan~s que tem 
de empregar, e o logar a que se dirige: assim o Manda pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Guerra participar ao Presidente da referida Pro
vincia para seu conhecimento e execu~o pela parte, que lhe competir. 

Palacio do Rio de Janeiro em UJ de Setembro de 1825. - Joáo Viei
ra de Carvalho. 
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18/10/1825: Nll 242 - IMPERIO - Prohibe os meios violentos contra os 
indios 

Foi presente a s. M. o Imperador o officio do Presidente da Provincia 
do Espirito Santo na data de 20 do mez proximo passado, em que refere 
ter o gentio Botocudo atacado alguns Purys que se achavam trabalhando 
na abertura da estrada de Minas á villa de Itapemirim, de que resultou ser 
o mesmo gentio perseguido por ordem do Sargento-mór Manoel José Es
teves Lima, deixando tres mortos, e uma mulher e um menino prisionei-

, ros, bem como ter apparecido o mesmo, ou outro gentio na fazenda da 
Moribeca, onde era de esperar grande destrui~o: e Picando o mesmo Se
nhor inteirado destes acontecimentos, que sáo totalmente contrarios ao 
progresso da civilisa~o dos indios que tanto se procura conseguir: Manda 
pela Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio recommendar ao so
bredito Presidente que empregue as maiores diligencias, afim de . que os 
fazendeiros se hajam com toda a modera?o e prudencia para com os di
tos indios, facilitando-lhes os auxilios que uma boa hospitalidade exige, 
abstendo-se de quaesquer actos de barbaridade e vingan~ e promovendo 
por todos os meios possiveis de brandura e affa~ilidade a sua total civili
sa~o, de que resulta o maior proveito a este Imperio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Outubro de 1825. -
Baráo de Valen~. 

CD 1825 (1885): 158 

08/11/1825: Portarla - Indios da Provincia do Río Negro: sustent~4o de 
seus direitos e liberdade recommendou-se, para os reunir e tra
tar com moder~áo e humanidade. 

S. M. o I. tomando em considera~o a decadencia a que se acha re
duzida a Provincia do Rio Negro, quando por sua posi~o geographica, ri-
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queza e variedade de produc~óes, e bondade de clima, póde ser huma das 
mais importantes do Imperio, ha por bem que o Presidente da Provincia 
do Pará, depoiS de serios e repetidos exames sobre as causas que tem pa
ralysado o seu commercio e atrazado a sua popula~o, procure com todos 
os esfor~os destruil-os, promovendo a felicidade dos seus habitantes, que 
náo tem menos direitos que os das outras Provincias, aos cuidados e des
velos do seu paternal cora~o; e manda, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio, participar-lhe que, tendo sido até agora os Indios 
antes escravos dos Governadores e de seus afilhados do que homens li
vres, cumpre sustentar seus direitos, considerando-os como huma parte 
preciosa da popula~o da Provincia, para os reunir e tratar com mode
ra~o e humanidade, applicando-os aos trabalhos correspondentes á vo
ca~áo de cada Tribu; que sendo também de extrema necessidade adquirir 
bra~os para a navega~o, commercio e agricultura, he de evidente vanta
gem indicar os expedientes mais proprios para attrahir e civilisar os selva
gens dos sertóes do Rio Negro e do Pará, assim como he da maior utilida
de que elle fa~a reviver os estabelecimentos de fabricas creadas pelo Go
vernador Manoel da Gama Lobo, e abandonados por seus sucessores, e 
cuidar com vigilancia da cultura do café, cacao, tabaco, cravo, salsa e ou
tros generos, de que se póde tirar consideraveis riquezas; e, finalmente, 
que possuindo o Padre André Femandes de Souz.a grande copia de co
nhecimentos praticos da Provincia, será proveitoso ouvi-lo sobre a escolha 
dos meios mais adequados para se conseguirem tao importantes fins; e 
tambem quaesquer outras provas de notorio zelo pela felicidade do Impe
rio, como he o Ouvidor para ali nomeado, de quem S. M. espera que com 
sabedoria e actividade coadjuvará ao Presidente nestes trabalhos, que lhe 

.ha por muito recommendados. Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de No
vembro de 1825. - Baráo de Valen~. - Acha-se no Diario Fluminense n. 
115, de 16 de Novembro de 1825, em artigos de officio. 

CNV: 203 

08/ 11/1825: Provisáo - Ordena supprimento para compra de fomeoimen
tos necessarios ao Aldeamento dos Indios da Colonia de S. 
Miguel de lequitinhonha na Bahia. 

O Visconde de Maricá, etc. Fa~ saber á Junta da Fazenda Publica 
da Provincia da Babia, que S.M. o I. houve por bem ordenar, por portarla 
de 24 de Outubro antecedente, expedida pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio, que essa Junta fa~ necessario supprimento para a 
compra dos artigos com que devem ser fornecidos os aldeamentos dos In
dios da Colonia de S. Miguel de Jequitinhonha, e que foráo apontados em 
rela~o ao Conselheiro de Estado Presidente dessa Provincia. O que par-
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ticipa á Junta para que assim o execute. J oáo Ignacio Pereira Cabral a fez 
no Rio de Janeiro, em 8 de Novembro de 1825. - Marcellino Antonio de 
Souz.a a fez escrever. - Visconde de Maricá. 

CNV: 203 

20/ 12/ 1825: Decisao n. 284 - MARINHA - Approva a cre~áo de uma 
companhia de Indios para o servico do Arsenal da Marinha 
do Maranháo, e dos navios da Annada. 

Illm. e Exm. Sr. - Recebi e levei á Augusta Presen~ de S.M. o Im
perador o officio que V. Ex. me dirigiu como n. 52, e data de 4 de Outu
bro ultimo; e Ficando o mesmo A. S. Inteirado de seu conteudo, me Or
denou significasse a V. Ex. que Approva a crea~o, que V. Ex. se propóe 
ahi fazer, de uma Companhia de Indios pagos pela Fazenda Publica, para 
se empregarem no servi~o do Arsenal da Marinha dessa Provincia, e no 
dos navios da Armada Nacional e Imperial, devendo informar como é or
ganirada a dita companhia, e quanto se despende com a sua manuten~o. 
O que participo a V. Ex. para sua intelligcncia e execu~o. 

Deus guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro em 20 de De
zembro de 1825. - Visconde de Paranaguá - Sr. Presidente da Provincia 
do Maranháo. 

CD 1825 (1885): 200 

13/04/1826: Resolu~ao JQ - Indios: sobre a erec~tlo de uma parochia em 
Silo Miguel de lequitinhonha em Minas como meio efficaz pa
ra civilis~ao daquelles. 

Sobre o officio do Bario de Caeté, Presidente da Provincia de Minas 
Geraes, que acompanhou o do Commandante das Divisóes, e Director 
Geral dos Indios, pedindo que o Vigario Director, José Pereira Lidoro, 
fosse collado na nova Freguezia da S. Miguel de Jequitinhonha, parece á 
Mesa, considerando quanto he util ao Estado a civilisa~o dos Indios, e 
que o meio mais conducente para este fim he o que propóe o Director na 
sua supplica, que V. M. l. haverá por bem mandar que a Capella de S. 
Miguel de J equitinhonha se erija cm Parochia, e que feita legitimamente 
esta ere~o, seja provido nella o Padre José Pereira Lidoro, porque, ain
da que em geral seja util fazerem-se semelhantes provimentos por concur
so, este caso parece ser huma das cxece~s da regra, por ter este Padre 
já mostrado a sua aptidáo, empregando-se ha muito tempo na cathechese 
daquelles povos com proveito, como attesta o Director; e nao ser conve-
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niente tirar-lhes o Pastor que elles já conhecem, e em quem tem posto a 
sua confian~ para lhes dar hum desconhecido, o que retardaria o pro
gresso da civilisa~o, como tem mostrado a experiencia em todos os tem
pos. V. M. l. resolverá o que houver por bem. Río de Janeiro, 15 de Mar-
~º de 1826. 

Resolucáo. - Como parece. Pa~, 15 de Abril de 1826. - Com a ru-
brica de S. M. l. - Visconde de Caravellas. - Acha-se á tl. 191 v. do Liv. 
lQ de Reg. de Consultas da Mesa da Consciencia, na Secretaria de Justi~. 

CNV: 255 

20/12/1826: N. 175 - IMPERIO - Provisiio da Mesa do Desembargo do 
Paco. Providencia sobre a restitui<;iio da posse das terras dos 
Indios da provincia do Rio Grande do Norte ordenada pela 
presidencia da mesma provincia. 

D. Pedro, pela Gra~ de Deus e Unanime Acclama~o dos Povos, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil. Fa~ saber a 
vós, presidente da provincia do Rio Grande do Norte, que sendo-me pre
sente em consulta da Mesa do Desembargo do Pa~o o officio do vosso an
tecessor Manuel do Nascimento Castro e Silva, datado de 20 de Julho do 
anno proximo passado, em que expunha as queixas e representa~óes que 
lhe clirigiram os indios dessa provincia sobre a usurpa~o de suas terras, 
achando-se sem nenhumas para as suas culturas, reclamando-lhe alguns 
aquellas terras por terem sido herdadas e compradas aos herdeiros dos 
priineiros possuidores dellas, que haviam cooperado, com servi~os náo 
pequenos, para a civilisa~o dos mesmos indios, e despezas para o rotea
mento daquellas terras assaz pantanosas, dirigindo-se-lhe depois varias 
representa~óes dos proprietarios dessas terras com a exposi~áo das des
gra~ e prejuizos a que ficavam reduzidos, quando allás as possuiam em 
boa fé, em virtude das datas concedidas pelos capitáes móres govemado
res, em consequencia da nova demarca~o ordenada pelo dito vosso ante
cessor; expondo outrosim elle que pois, para cessar todo aquelle mal, me 
dignasse de mandar em beneficio dos mesmos indios prohibir de todo a 
concessáo de terras a aggregados, na fórma do § 8° do directorio•, por já 
se acharem preenchidos os ti.ns delle, consistindo na civilisa~o daquelles 
indios, e de modificar em seu favor as disposi~es dos §§ 10 e 11 do alvará 
de 15 de Julho de 1775, determinando que as terras dos indios fossem 
sempre consideradas terras de planta~o, para o que em geral eram mais 

• Onde, no texto, ~ mencionado "o f 8° do directorio", trata-se, na real.idade, do artigo n• 80 do Diretó
rio. 
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proprias do que para a cria~o de gados; mas que com a introdu~o dos 
aggregados ficariam cheias de gados, que destruiriam as lavouras dos po
bres lavradores. E visto o dito officio, documentos por cópia que o acom
panharam, contendo as providencias dadas pelo dito vosso antecessor a 
semelhante respeito, sobre que tudo foi ouvido o Desembargador Procu
rador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional, precedendo informa~o 
do Desembargador Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda Nacional, e o mais 
que se me expendeu na mencionada consulta, na qual se ponderou que o 
referido officio e documentos eram a mais clara confissio da impericia e 
excessos de jurisdi~o do dito ex-presidente, pois legisla, profere senten
~ manda executal-a pela Camara, amplia, e restringe a sua determina~o 
a seu grado, e com particular sciencia, que inculta por certa, rejeita, pres
cindindo absolutamente das fónnas legaes, que sáo os fiadores sagrados 
da propriedade e da posse; chegando até o extremo de estabelecer defini
tivamente/ o dolo dos possuidores; e conformando-me com o parecer da 
mencionada consulta por minha immediata resol~o de 11 de Maio do 
corrente anno: Houve por bem resolver que o mesmo vosso antecessor 
Manuel do Nascimento Castro e Silva, reformasse e se abstivesse de pro
cedimentos tio inconstitucionaes, porquanto nem ainda cm for~ nova 
poderla arrogar-se o officio de juiz, para restituirá posse os indios, e nem 
haviam de faltar terras lavradias e incultas em logar conveniente da pro
vincia, para se concederem a esses indios agricultores já civilisados, pois 
que essa vida das aldeas em communháo, na fórma do directorio, s6 é de 
utilidadc e uso emquanto náo se acham civilisados; o que assim tereis en
tendido e cumprido na conformidadc dita esta minha imperial resolu~o, 
farendo registrar esta nos livros dessa presidencia para a todo tempo 
constar, e dando conta á Mesa do Desembargo do Pa~o de assim o terdes 
cumprido. O Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil o 
mandou por seu especial mandado, pelos Ministros abaixo assignados, do 
seu ~onselho, e seus Desembargadores do Pa~. - Henrique Anastacio 
de Novaes a fez no Rio de Janeiro a 20 de De7.embro de 1826, 50 da Inde
pendencia e do Imperio. - José Caetano de Andrade Pinto a fez escrever. 
- José Albano Fragoso. - Sebastiáo Luiz Tinoco da Silva. 

CLI 1826 (1880): 154-156 

01/03/1827: Aviso - Aldeamento de Indios da Vereda. Sobre azailio a el• 
les prestado por wn patticular, quando abandonáráo o seu 
domicilio por molestias que o infestarao 

Illm. e Exm. Sr. - Constando na imperial presen~ o servi~ que 
acaba de fazer o coronel José J oaquim de Almeida, soccorrendo na sua 
casa do Angical, e farendo recolher na Missáo do Aricobé aos Indios da 

TEXTOS DE LEIS 129 



Aldea de Vereda, que haviáo abandonado o seu domicilio pelas molestias 
que o infestáráot-> como o mesmo Coronel participa em officio de 24 de 
Dezembro proximo passado: manda S.M. o l. que V. Ex. o louve em seu 
augusto nome por este procedimento patriotico, ficando V. Ex. na intelli
gencia de que o mesmo Senhor tem como muito recommendada a pro
tec~áo áquella classe dos seus subditos, a qual náo deve jámais ser tratada 
com indifferen~ antes he credora de todos os cuidados e beneficios do 
governo. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em o 1° de 
Mar~o de 1827. - Visconde de S. Leopoldo. - Sr. Baráo de Caethé. 

CNVI: 20 
• 

05/ 09/ 1827: Decisii.o n. 82 - MARINHA - Recommenda a remessa de in
dios para serem empregados no Arsenal da Marinha da CIJrte, 
e nos navíos daAnnada Nacional e Imperial 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo necessario que no servi~o do Arsenal da 
Marinha desta Corte, e no dos navios da Armada Nacional e Imperial se 
empregue o maior número possivel de indios; Manda Sua Magestade o 
Imperador recommendar a V. Ex. a prompta remessa daquelles dos exis
tentes nessa provincia que estiverem nas circwnstancias de ser assim em
pregados conforme anteriormente se havia já ordenado por esta Secreta
ria de Estado. 

Deus guarde V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Setembro 
de 1827. - Marquez de Maceió. - Sr. Presidente da Provincia de ... 

CLI 1827 (1878): 177 

22/ 02/ 1828: Portarla - Sobre incurs6es de indios selvagens na Villa de 
Itapetininga 

Illm. e Exm. Sr. - Participando, pela Reparti~o do Imperio, o Vi
ce-Presidente dessa Provincia de S. Paulo, em officio de 11 de Dezembro 
do anno findo, e por delibera~o do respectivo Conselho do Governo, que, 
principiando a povoar-se os Campos do Rio Claro, no districto da Villa de 
Itapetininga, onde já existem varias fazendas de cria~o, tem sido táo fre
quentes as incursóes dos Indios selvagens, e funestos seus resultados, que 
alguns proprietarios já come~o a abandonar suas fazendas; e sendo em 
consequencia evidente a necessidade de fixar-se ali hum destacamento de 
soldados escolhidos, para manter a seguran~ dos novos povoadores e 
convidar outros a estabelecerem-se, resolveu S.M. o l. que V. Ex., enten
dendo-se com o Governador das armas a quem ora se expedem as· ordens 
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precisas, e tendo em vista de huma parte a diminuta for~ da tropa da 
Provincia da outra a utilidade indicada e mais circumstancias marque a 
for~ do destacamento que deverá ser mandado para o sobredito ponto 
dando-lhe as convenientes instruc~óes. O que se participa a V. Ex. para 
seu conhecimento e devida execu~o. Deos guarde a V. E. Palacio do Rio 
de J aneiro, em 22 de Fevereiro de 1828. - Bento Barroso Pereira. - Sr. 
Thomaz Xavier Garcia de Alm.eida. 

CNVI: 180 

17 / 07 / 1828: Resolu~ii.o-Indios Maconiz: gratifica~ii.o annual de 200 $ ao 
seu director 

Antonio Gomes Leal requereu hwna ajuda de custa pelos seus ser
vi~os na qualidade de Director dos Indios Maconiz, e pelos prestados por 
seu pai Francisco Gomes Leal. 

O Procurador da Fazenda foi de parecer que o supplicante podia ser 
contemplado com hwna pensáo pecuniaria, dependente da ápprova~o da 
Assembléa, por náo estar designado por lei. 

O Conselho foi de parecer que, attento o allegado pelo supplicante, 
era digno de favoravel consentimento. 

RESOLU<;ÁO. - Deferido com a gratifica~o annual de 200 $ rs., 
como parece. Pa~, 17 de Julho de 1828. - Com a imperial rubrica. -
José Bemardino Baptista Pereira. 

CNVI: 257 

20/ 11/1828: Portaria-Aldeamento dos Indios da Villa de Atalaia. Sobre 
queixas por ~4o de te"as, a elles feíta e v~Des por 
ocasiáo de recrutamento 

S.M. o l. tomando em considera~o a representa~o que fez subirá 
sua imperial presen~ o Capitáo-Mór dos Indios da Villa de Atalaia, J~ 
Antonio Santiago, queixando-sc da violencia com que diversas pessoas 
lhes tem tirado terras pertencentes á referida Villa, de que estáo de posse, 
e accrescentando que as mesmas ainda se achio por demarcar: ha por 
bem ordenar que o Vice-Presidente da Provincia de Alagoas empreguc 
immediatamente todos os meios ao seu alcance afim de se evitar a conti
nua~o da oppressáo de que os Indios se queixáo, dando logo conta do re
sultado, e informando sobre o estado cm que se acháo os aldeamentos dos 
Indios do districto da sobredita Villa, natureza das terras em cuja posse 
pretendem ser sustentados, e que difficuldades e opposi~s poderá sof-
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frer a demarca~o das mesmas terras. O que assim se participa, pela Se
cretaria de Estado dos Negocios do Imperio, ao referido Vice-Presidente 
para sua intelligencia e execu~o. Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de No
vembro de 1828. - José Clemente Pereira. 

CNVI: 326 

22/ 09 / 1829: Portaria-Medidas para aldeamento e catechese 

Illm. e Exm. Sr. - Levei á presen~ de S.M. o Imperador~ officio 
de V. Ex. de 31 de Dezembro do anno passado, em que participa _as medi
das que tem tomado para o aldeamento e catechese dos indios que ulti
mamente chegáráo dos confins da provincia: e approvando o mésmo Se
nhor as providencias dadas por V. Ex. Ha por bem que, no sell/.:Augusto 
nome, lhe louve o zelo que o distingue, recommendando-lhe a conti
nua~áo de todos os meios com que poder promover a civilisa~o dos in
dios e inspirar-lhes com especialidade amor ao trabalho. Deus guarde a V. 
Ex. Palacio do Rio de J aneiro em 22 de Setembro de .1829. - José Cle
mente Pereira. - Sr. Miguel Lino de Moraes. - Acha-se no Diario Flu
minense n. 75, de 22 de Setembro de 1829. 

CNVII: 88 

22/ 09/1829: Portaria 2a.-Mandando promover aldeamento de Ittdios Bu
gres em Lages 

Illm. e Exm. Sr: - Foi presente a S.M. o Imperador o officio de V. 
Ex. de 29 de Julho deste anno, em que refere terem aparecido alguns in
dios Bugres, mostrando desejos de aldear-se para os quais o Major Co
mandante de Lages pedira auxilio de sustento á Camara daquella villa e 
ficando inteirado do seu conteudo, ha por bem autorizar a V. Ex. para dar 
todas as providencias que julgar conveniénte para atrair os ditos indios e 
regular a estabilidade do seu aldeamento, provendo-se modicamente de 
vestuario e sustento, enquanto a terra por eles cultivada náo produzir o 
necessario: e ordena que, na conformidade da proposta da mesma Cama
ra, seja o Padre Marcelino José dos Santos encarregado da catechese, com 
a gratifica~o que V. Ex. lhes arbitrar, e se estabele~ o destacamento que 
se pede no lugar para isso indicado; ficando V. Ex. na intelligencia que de
ve indenisar a Camara pelas rendas publicas de qualquer despezas que ti
ver feito, por náo ser a isso obrigada, e dar conta de tudo por esta Secreta
ria de Estado. 
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Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 22 de Setembro 
de 1829 - José Clemente Pereira - Sr. Francisco de Albuquerque e Mel
lo: - Acha-se no Diário Fluminense n. 15 de 22 de Setembro de 1829. 

CNVII: 87 

01/03/1830: Decisáo n. 59 - JUSTI(:A - Declara que os indios devem ser 
govemados pela legisl"'áo geral, e que aos luizes territoriaes 
compete o conhecimento da demarc"'áo de sesmaria requeri
da por elles ou quem direito tiver 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o 
officio de V. Ex. em data ~e 23 de Dezembro do anno passado acompa
nhado de outro do Juiz de Paz do Curato de S. Fidelis a que V. Ex. se re
fere, e a resposta que este dera sobre as exigencias de Frei Florido ca
pelláo e cura missionario dos indios da capella de S. José de Leonissa da 
aldea da Pedra; Ha o mesmo Senhor por bem declarar a V. Ex. para o fa-

. zer constar ao referido Frei Florido que pelo que pertence á demarca~o 
das sesmarias, os indios ou quem direito tiver a deve requerer aos Juizes 
territoriaes, a quem compete o conhecimento de taes objectos. Que quan
to ao J uiz de Paz que pretende para o dito lugar será attendida a sua sup
plica na futura elei~o. E que sobre a nomea~o de Director para os in
dios mencionados náo tem lugar tal preten~o porque elles como subditos 
deste Imperio deveráo ser governados pela legisla~o geral. 

E finalmente que para obstar aos crimes frequentemente ahi ~rpe
trados, Sua Magestade o Imperador espera que o reférido Frei Florido 
deverá concorrer em grande parte para evital-os com os seus cuidados, 
exemplo e virtudes christás; porque prevalecendo a maldade, entáo se 
procuraráo os meios legaes de puni~o para corre~o dos criminosos. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de J aneiro, em o 1 ª de 
Mar~o de 1830. - Visconde de Alcantara. - Sr. Visconde da Praia 
Grande. 

CLI 1830 (1876): 321 

09/03/1830: Aviso Jfl - Indios barbaros: sobre haverem habitantes de Mat
to-Grosso a~üado-os com amias, soldados, muni~óes; e 
providencias a atalhar os latrocinios e correrlas por elles prati
cados 

Constando na Augusta prescn~ de S.M. o Imperador as queixas di
rigidas pelo Delegado do Ditador da Republica do Paraguai ao Encarre-
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gado de Negocios deste Imperio, que ali residia, Antonio Manoel Correa 
da Camara, a respeito de alguns habitantes, da Provincia de Matto-Gros
so, que, protegidos principalmente pelos commandantes de Coimbra e 
Miranda, tem auxiliado os indios barbaras com armas, muni~es e solda
dos fuzileiros, brancos e negros os quais tem roubado imensa quantidade 
de gado e perpetrado as maiores desordens; e convindo atalhar o quanto 
antes a continua~o de atos táo escandalosos, que podem comprometer a 
tranquilidade do Imperio: Ha o mesmo A.S. por bem determinar mui po
sitivamente que o Vice Presidente daquela Provincia ponha em practica as 
mais energicas providencias para fazer cessar completamente os latroci
nios e correrlas que o Ditador cliz terem sido praticados por Subditos Bra-
sileiros. · 

O que assim lhe participa para sua intelligencia e fiel execu~o. 
Palacio do Rio de J aneiro, em 9 de Mar~o de 1830. 
Marquez de Caravella: - Acha-se no Diario Fluminense n. 57 de 12 

de Mar~o de 1830. 

CNVII: 155 

03/ 11/ 1830: Resolu'áo do Senado-Aboli,ao da Escravid4o dos Indios Sel
vagens Prisioneiros de Guerra 

Resolu~o do Senado, de 3 de Novembro de 1830, que sanciona a lei 
decretada pela Assembléia Legislativa em favor dos índios selvagens (bu
gres) que ocupam a parte oeste da estrada da Vila de Faxina a de Lajes, 
até boje tratados como escravos quando prisioneiros de guerra. 

DECRETO DA ASSEMBLÉIA GERAL LEGISIATIVA 

Art. 1° - Revoga~o da ordem régia de 5 de Novembro de 1808, 
que declara guerra aos índios da provincia de Sáo Paulo e determina que 
os prisioneiros de guerra sejam escravos dos que os pegarem, durante . 
qwnze anos. 

Art. ZO - Os índios, atua1mente prisioneiros de guerra, seráo decla
rados livres, bem como seus descendentes, sem que baja necessidade de 
terminarem os quin:re anos de escravidáo. 

Art. 3ª - Seráo socorridos pelo tesouro público a fim de que pos
sam cultivar a terra e criar animais domésticos cujo produto, lhes perten
cendo, os conduzirá rapidamente a civiliza~o. 

Art. 42 - Os índios aprisionados, ou que se entreguem voluntaria
mente, seráo sujeitos, a prote~o da lei relativa aos órfáos e gozaráo das 
regalias do artigo 1 ª tit. 88, principalmente no que cliz respeito a educa~o 
militar de seus filhos. 
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Art. 5ª - Ficam restabelecidas em todo o seu vigor as leis de 1 ª de 
Abril de 1680, 5 de Julho de 1715 e 8 de Maio de 1758 bem como tOdas as 
outras promulgadas em favor dos índios. Palácio do Senado, 3 de Novem
bro de 1830. Visconde de Congonhas do Campo, conde de Lajes, José Sa
turnino da Costa Pereira, Antonio Gon~ves Gomide. 

DEBRET (1834) 1971: 50 

07 / 12/ 1830: Decreto - Habilita diversas villas da Provincia de S. Paulo pa
ra estabelecer commercio com os indios 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute o que Resolveu a 
Assembléa Geral Legislativa sobre resolu~o do Conselhor Geral da Pro
vincia de S. Paulo: 

Artigo unico. O Govemo fica autorizado a despender cem mil réis 
annuaes em cada uma das villas de Itapetininga, Faxina, Castro e Guara
puava, a fim de estabelecer algum genero de commercio com os Indios. 

José Antonio da Silva Maya, do meu Conselho, Ministro e Secreta
rio de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim entendido, e expe~ 
os despachos necessarios. - Palacio do Rio de J aneiro em 7 de Dezem
bro de 1830, nono da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 
José Antonio da Silva Maya. 

CLI 1830 (1876): 80 

15/12/1830: Lei - O~a a receita e fixa a despeza para o anno financeiro 
de 1831 - 1832 

D. Pedro, por Gra~ de Deus, e Unanime Acclama~o dos Povos, 
Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil. Fazemos saber 
a todos os Nossos subditos, que a Assembléa Geral decretou, e Nós Que
remos a Lei seguinte. 

Título l. Da Yixa~o das Despezas do Ministerio do Imperio 
Capitulo l. Das Despezas de cada uma das Provincias do Imperio 
[ ... ] 
Na Provincia do Espirito Santo [ ... ] 

§ 14. Com a civilisa~o e catechese dos indigenas: seis ~ntos duzen
tos e sete mil réis [ ... ] 

Na Provincia da Babia [ ... ] 
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§ 22. Com a civilisa~o e catechese dos indigenas: duzentos e vinte 
mil réis [ ... ] ,., 

[ ... ) 

CLI 1830 (1876): 88-91 

22/08/1831: Aviso-Providencias para restituir animaes roubados da Repu
blica do Paraguay 

Sendo presente á Regencia, em nome do Imperador, o officio do Vi
ce-Presidente da Provincia de Matto Grosso, na data de ~de Janeiro deste 
anno, em que refere as providencias que deu para se .restituirem aos súb
ditos da Republica do Paraguay os animaes que lhes foráo roubados por 
alguns Indios de Na~o Layanas; e afim de por termo ao procedimento 
dos Indios que ~e subtrahem á perspicacia do Commandante para perpe
trarem taes attentados, manda a mesma Regencia, pela Secretaria de Es
tado dos Negocios do Imperio, participar ao sobredito Vice-Presidente 
que approva o que praticou áquelle respeito; e muito lhe recommenda a 
boa harmonia entre os povos limitrophes, empregando todo o cuidado que 
se lhes náo fa~ malfeitoria algwna, para que se náo perturbe a intelligen
cia amigavel em que vivem com este Imperio. Palacio do Rio de Janeiro, 
em 22 de Agosto de 1831. - José Lino Coutinho. - Acha-se no Diario 
Fluminense n. 48, vol. 18. 

CNVII: 411 

05 /09 /1831: Provisao la. - Supprime vencimentos dos directores, escrivdes 
.· e procuradores 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, etc. Fa~o saber á junta da Pro
vincia da Babia que, cometendo-se á Secretaria de Estado dos Negocios 
do Imperio a decisáo da parte de demonstra~o nº 2, acusada no seu offi
cio n2 17 de 7 de Mar~ do corrente anno, para prestar os esclarecimentos 
exigidos por essa junta, resolveu a Regencia, em nome do Imperador, que 
é sem fundamento a duvida mencionada no mesmo officio, porque, tendo 
a Assembléa Geral votado na lei do or~ento a quantia de 220$000 rs. 
pela reparti~o do Imperio, para a continua~o das Missoes, supprimidos 
os vencimentos aos Directores, Escriváes e Procuradores dos indios, visto 
pertencer á mesma reparti~o a catechese e civilisa~o delles, cortou essa 
despeza do Ministerio da Justi~ para evitar duplicata e por lhe náo per
tencer aquelle objeto, como me foi communicado em Aviso da referida 
Secretaria de 30 de Julho ultimo. 
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O que se participa para sua intelligencia e execu~o. J oáo Rodrigues 
da Silva a fez no Rio de Janeiro em 5 de Setembro de 1831. Candido Cal
deira de Souza, ajudante do contador geral a fez escrever. Bernardo Pe
reira de Vasconcellos. Acha-se no Diario Fluminense n. 48, vol. 18. 

CNVIl: 429 

27 /10/1831: Lei - Revoga as Cartas Régias que mandaram fazer guerra, e 
por em servidáo os Indios 

A Regencia, em nome do Imperador, o Senhor D. Pedro 11, Faz sa
ber a todos os súbditos do Imperio, que a Assembléa Geral Legislativa 
Decreto u e Ela sanciono u a Lei seguinte: Art. 1° - Fica revogada a Carta 
Régia, de 5/11/1808, na parte em que mandou declarar a guerra aos In
dios Bugres da Província de Sáo Paulo, e determinou que os prisioneiros 
fossem obrigados a servir por 15 anos aos milicianos ou moradores, que os 
apreendessem. Art. 22 - Ficam também revogadas as Cartas Régias de 
13/05 e de 2/12/1808, na parte em que autorizam, na Província de Minas 
Gerais, a mesma guerra e servidáo dos índios prisioneiros. Art. 30 · - Os 
índios todos, até aqui em servidáo, seráo dela desonerados. Art. 4° -
Seráo considerados como órfáos, e entregues aos respectivos juízes para 
lhes aplicarem as providencias da Ordena~o, Livro I, Título oitenta e oi
to. Art. 52 - Seráo socorridos pelo Tesouro do preciso, até que os Juízes 
de Órfáos os depositem onde tenham salários ou aprendam oficios fabris. 
Art. 6º - Os Juízes de Paz, nos seus Distritos, vigiaráo e acorreráo aos 
abusos contra a liberdade dos índios. Manda, portanto, a todas as Autori
dades, a quemo conhecimento e a ~xecu~áo da referida lei pertencer, que 
a cumpram, e fa~am cumprir e guardar tao inteiramente como nela se 
contém. O Secretário de Estado dos Negócios da Guerra o fa~ imprimir, 
publicar e correr. Dada nó Palácio do Río de Janeiro, aos 27 dias do mes 
de Outubro de 1831, décimo da Independencia e do Império. Francisco de 
Lima e Silva, José da Costa Carvalho, Joáo Braulio Muniz. 

Apendice: Ordena<;óes Filipinas, Livro 1, Titulo 88 

TITULO LXXXVIII 

Dos Juizes dos Orfaos 

CMN:361 

Antigamente o prover sobre as pessoas e fazendas dos Orfáos per
tencia aos Juizes ordinarios e Tabelliáes, e por suas occupa~oes serem 
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muitas, e nao poderem cumpnr com esta obriga~o, como deviam, foram 
ordenados os pfficios de Juiz e Scriváo dos Orfáos, para specialmente 
proverem nas pessoas e fazendas delles, no que devem ter grande cuidado, 
pola muita confian~ que nelles he posta. E em todas as villas e lugares, 
onde nelles e no termo houver quatrocentos visinhos, ou dahi para cima, 
mandamos que baja Juiz dos Orfáos apartado. E onde náo houver o dito 
numero de visinhos, os Juizes ordinarios sirvam o Officio de Juiz dos 
Orfáos com os Tabelliáes da villa: salvo se nas villas e lugares, que a qua
trocentos visinhos náo chegarem, houver costume e posse antiga de haver 
Juiz dos Orfáos, ou forem per Nós ordenados. Os quaes Juizes ordinarios 
seráo obrigados cumprir e guardar em tudo o conteudo neste titulo, sob as 
penas nelle declaradas. 

M. - livr. 1t.67 pr., et. 69 pr. 

1. E o que houver de ser Juiz dos Orfáos, será de trinta annos, e da
hi para cima. E servindo, náo sendo da dita idade, ora a dada seja nossa, 
ora da Camera, ou de algum Senhor de terras, perca o Officio, e nunca o 
mais baja; e Nós o daremos a quem nossa merce for; e mais perderá a me
tade de sua fazenda. 

M. - livr. 1 t. 67 § 1 

2. E nenhum Juiz dos Orfáos, nem Scriváo delles, em quanto o fo
rem, será Juiz ordinario, ainda que o queira ser. 

M. - liv. 1 t. 67 § 71. 

3. E o Juiz dos Orfáos deve com grande diligencia e cuidado saber 
quantos irmáos ha na cidade, villa, ou lugar, em que he Juiz, e fazel-os to
dos screverem em hum livro ao Scriváo desse Officio, declarando o nome 
de cada Orfáo, e cujo filho he, e de que idade, e onde vive, e com quem, e 
quem he seu Tutor, e Curador. E deve saber quantos bens tem moveis e 
de raiz, e quem os traz, e se andam bem aproveitados, danificados, ou 
perdidos, e por cuja culpa e negligencia, para os poder fazer aproveitar e 
arrecadar. E assi deve fazer pagar aos Orfáos toda a perda e dano, que em 
seus bens receberam, per aquelles que nisso acha negligentes, ou culpa
dos. E o Juiz, que o assi náo cumprir, pagará aos ditos Orfáos toda a per
~a e dano, que por isso receberam. 

M. - liv. 1 t. 67 § 2. 

Inventarios 

4. E tanto que fallecer algum, que tenha filho, ou filhos menores de 
vinte cinco annos, o Juiz dos Orfáos terá cuidado, do dia de seu falleci
mento a hum mez, fazer inventario de todos os bens moveis e de raiz, que 
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por morte do defunto ficarem. E dará juramento á pessoa, em cujo poder 
ficarem os ditos bens, que fa~ inventario de todos elles, bem e verdadei
ramente, declarando as confronta~es dos bens de raiz, e o lugar, onde 
stáo; e dos moveis porá taes sinaes, per que cm todo o tempo se possam 
conhecer, e náo baja sobre elles duvida. E assi se poráo no dito inventario 
todas as dividas, que se deverem a esses Orfáos, ou em que elles a outrem 
forem devedores. E se algumas cousas alheias ahí forem achadas, decla
re-se cujas sáo, e per que modo vieram a poder do defunto, e se tem os 
Orfáos algum direito nellas, para se saber o que lhes fica, ou póde ficar 
por fallecimento de seu pai: e logo entáo se faráo as partilhas das taes fa
zendas ordenadamente. E assi faráo declarar no inventario todas as scrip
turas, que aos Orfáos perten~, declarando s6mente o de que cada hu
ma scriptura he; e o nome do Tabelliáo, ou Scriváo, que a fez, e quando, 
para se saber em todo o tempo, quaes e quantas scripturas ficaram, e para 
o Tutor das dellas conta, porque os proprios lhes háo de ser entregues pe
lo dito inventario. 

M. - liv. 1 t. 67 § 3. 

5. E para que os Orfáos náo recebam perda, mandamos que logo ao 
tempo, em que os inventarios e partilhas se 6.zerem, sejam avalladas todas 
as cousas, que aos Orfáos pertencerem, pelo Juiz e Scriváo, e duas, ou tres 
pessoas outras ajuramentadas, que o bem entendam. E sejam os pre~s 
das ditas cousas logo scriptos nos ditos inventarios e partilhas, para que ao 
tempo, em que se lhes ha de fazer entrega das ditas cousas, por serem ca
sados, ou emancipados, ou por qualquer outra razáo, se as taes cousas fo
rem gastadas, ou danificadas, por se dellas servirem as mais dos ditos 
Orfáos, se em seu poder ficaram, ou seus Tutores, se logo lhes foram en
tregues, se pagarem pelas ditas avalia~óes, e assi seráo remediados os 
Orfáos, sem receberem perda, nem engano. Porém, se forem moveis, de 
que os Orfáos se servirem, náo será sua mái, ou seu Tutor obrigado a lhes 
entregar, senáo assi como stiverem. 

M. - liv.1 t. 67 § 3. 

6. E se a mái de algum menor de vinte cinco annos se finar, o Juiz 
será obrigado dentro do dito mez mandar o pai desse menor, que fa~ in
ventario de todos os bens moveis e de raiz, que elle tinha e possuia ao 
tempo da morte da dita sua molher, dando-lhe para isso juramento dos 
Santos Evangelhos. E tanto que o inventario for feito, fará as partilhas e 
avalia~óes, como dito he. E debrará os bens em poder do pai, porque elle 
per Direito he seu legitimo Administrador. Porém he obrigado conservar 
os bens a seus filhos, quanto á propriedade, e sómente póde ~astar as ren
das e novidades dos ditos bens, em quanto tiver seus filhos cm poder e he 
obrigado a entregar-lhes pelo inventario, quando forem emancipados, os 
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casarem; porque segundo stilo de nosso Reino, sempre como o filho he 
casado, he havido por emancipado, e fóra do poder de seu pai. Porém, se 

" forem moveis, de que os Orfáos se servirem, ou em seu uso se gastarem, 
náo será o pai obrigado a lhes entregar, senáo assi como stiverem. E se o 
pai for torvado do entendim.ento, cm doente de tal enfermidade, que náo 
possa reger, ou administrar os bens de seus filhos, náo lhe seráo entregues 
os bens, que aos ditos filhos pertenccrem por morte de sua mái, mas ser
lhe-ha dado Tutor, ou Curador, na maneira que per nossas Ordena~s 
stá provido. 

M. - liv. 1 t. 67 § 4. 

7. E mandará fazer inventario de toda a fazenda e bens, que á al
gum menor de vinte cinco annos pertenccr herdar, cm havcr por morte de 
alguma pessoa, do dia, que souber que lhe pertenccm, a hum mez, na ma
neira que acima mandamos que se fa~ quando lhe morre pai, ou mái. E 
todo o que dito he, cumprirá o dito J uiz, sob pena de priva~o do Officio. 

M. - liv. 1 t. 67 § 5. 

8. E mandamos que por fallecimento do marido, ou da molher, cada 
hum delles, que vivo ficar, a que ficarem filhos, ou netos menores de vinte · 
cinco annos, dentro de dous mezes do dia do dito fallecimento, quando 
ainda per mandado do Juiz dos Orfáos náo tiver feito inventario, postoque 
per elle lhe náo seja mandado, que o fa~ seja obrigado de fazer inventa
rio de todos os bens moveis e de raiz, que por morte do defunto ficarem, 
com as declara~ acima ditas, o qual fara com o Scriváo dos Orpháos, 
per juramento dos Santos Evangelhos, que pelo Juiz lhe será dado; e o ju
ramento se assentará pelo dito Scrivio, em cuja mio ficará o inventario, 
assinado per aquelle, que o fizer, para cm todo o tempo se poder delle 
ajudar a pessoa, ou pessoas, a que pertenccr. E náo o fazendo assi dentro 
no dito tempo e pelo modo que dito he, o pai ou avo, que o assi náo fizer, 
por esse mesmo feito será privado da heran~ dos filhos ou descendentes, 
que ao tal tempo tiver, para nunca mais cm tempo algum lhes poder suc
ceder; e mais se for seu pai, será privado do uso e fructo de seus bens. E 
se for mái, ou avó, além da priva~o da heran~ nenhuma dellas poderá 
ser sua Tutor, nem ter mais seus filhos cm sua goveman~. 

M. - liv. 1 t. 67 § 6. 

9. E o pai, ou mái, ou qualquer outra pessoa, que per mandado da 
Justi~ fizer inventario, e nelle sonegar e encobrir alguma cousa, assi mo
ve~ como de raiz, que fosse do defunto ao tempo de seu fallecimento, 
perderá para os menores tudo aquillo, que sonegar. E nio haverá parte 
alguma (se a tiver) do que sonegar, e mais pagará em dobro para os me
nores a valia das cousas, que assi sonegar, e náo poser no inventario, pos-
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toque nas ditas cousas, que assi sonegou, náo tenha parte alguma. E além 
disso haverá a pena de perjuro. 

M . - liv. 1 t. 67 § 8. 

Cria~ao 

10. E se a1guns Oifáos, nascidos de legitimo matrimonio, ficarem 
em táo pequena idade, que hajam mister cria~o, dal-os-háo a criar á suas 
roáis, se as tiverem, cm quanto se ellas náo casarem. A qual cria~o seráo 
obrigadas fazer até os Orfáos haverem tres annos cumpridos: e isto de lei
te sómente, sem por isso levarem cousa alguma; e todo o al lhes será dado 
dos bens dos ditos Orfáos, confórme ao que na cidade, villa, ou lugar, se 
costuma dar ás Amas por cria~o de meninos. E esta cria~o se pagará até 
o tempo, que os Orfáos sejam em idade, em que possam merecer alguma 
cousa por seu servi~o. Porém, se alguma mái for de tal qualidade e con
di~o, que náo deva com razáo criar seus filhos ao peito, ou por algum 
impedimento os náo possa criar, será o Orfáo dado á Ama, que o cric assi 
de leite, como de toda a outra cria~o, que lhe for neccssaria, á custa dos 
bens dos ditos Orfáos. E se náo tiverem bens, per que se possa pagar sua 
cria~o, suas máis seráo constrangidas que os criem de gra~ de toda 
cria~o, até serem de idade, em que possam merecer soldada. 

M . - liv. 1 t. 67 § 9. 

11. Porém, se as crian~, que náo forem de legitimo matrimonio, 
forem filhos de a1guns homens casados, ou de solteiros, primeiro seráo 
constrangi.dos seus pais, que os criem, e náo tendo elles per onde os criar, 
se criaráo á custa das máis. E náo tendo elles nem ellas per onde os criar, 
sejam requeridos seus parentes, que os mandem criar. E náo o querendo 
fazer, ou sendo filhos de Religiosos, ·ou de molheres casadas, os mandaráo 
criar á custa dos Hospitaes, ou Albergarias, que houver na cidade, villa ou 
lugar, se tiver bens ordenados para cria~o dos engeitados: de modo que 
as crian~ náo morram por falta de cria~o. E náo havendo hi taes Hospi
taes e Albergarlas, se criaráo á custa das rendas do Concelho. E náo tendo 
o Concelho rendas, per que se possam criar, os Officiaes da Camera lan
~áo finta pelas pessoas, que nas fintas e encarregos do Concelho háo de 
pagar. 

M. - liv.1t.67 § 10. 

12. Item, se o Juiz dos Orfáos achar, que algumas pessoas criaram 
alguns Orfáos pequenos, sem levarem por sua cria~o algum pre~, se a 
cria~o fizeram antes de os Orfáos chegarem a idade de sete annos, a es-
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tes, que assi criaram, deixaráo ter de gra~ outros tantos annos, quantos 
os assi criaram sem pre~o. 

M. - liv. 1 t. 67 § 11. 

Soldada 

13. E quando se alguns Orfáos houverem de dar por soldada, ou a 
pessoas que se hajam de obrigar de os casar; tanto que forem de idade de 
sete annos, o Juiz dos Orfáos fará lan~ pregáo no fim de suas audien
cias, em que digam, que tem Orfáos para se darem por soldada, ou por 
obriga~o de casamento, que quem os quizer tomar vá á sua casa, e que 
lhos dará: náo nomeando no pregáo que Orfáos sao, nem cujos filhos. 
E náo os dará, senáo em sua casa a quem por elles mais soldada dér. E 
fará obrigar per scripturas publicas áquelles, a que os dér, que lhes pa
garáo seus servi~os, casamentos, ou soldadas, segundo lhes forem dadas, 
aos tempos, que se obrigarem pagar, para o que daráo fiadores abastantes 
a o assi cumprirem. E se alguns Orfaos forem filhos de Lavradores, e ou
tros Lavradores os quizerem para mister da lavoura, náo lhes seráo tira
dos tanto por tanto. E se suas mesmas máis os houverem mister para la
voura, e forem viuvas, que viverem honestamente, a ellas se dém primeiro 
tanto por tanto. E nao tendo máis, se seus avós os quizerem para o dito 
mister, a elles se dém. E náo tendo avós, se outros parentes tiverem, e pa
ra o dito mister da lavoura os quizerem, a elles sejam dados, preferindo 
sempre os parentes mais chegados até o quarto grao. E havendo dous em 
igual grao, precederá o da parte do pai, que for mais ~bastado. E o Juiz, 
que isto náo cumprir, pagará ao Orfáo toda a perda e dano, que por isso 
se lhe causar. E o Juiz, que o filho do Lavrador dér a quem náo for Lavra
dor, para outro servi~o, achando Lavrador, que o queira tomar, pagará mil 
réis: e o Tutor, que em tal dada consentir outros mil, a metade para quem 
os accusar, e a outra para as obras do Concelho. E náo tolhemos aos La
vtadÜres, a que os Orfáos forem dados principalmente para lavrar, servi
réni.;se delles em guardar gado e bestas e outros servi~s, quando lhes 
ctiinprn, com tanto que principalmente os occupem na lavoura. E em todo 
o; ·~o; quando o Orfáo se houver de dar por soldada, nao será tirado a 
suá.mii,:em quanto se náo casar, ou a seus avós tanto por tanto. 

... . ~ ~ " . 

- . M . - liv. 1 t. 67 § 11. 
s. - p. 1 t. 19 l. 1. 

14. E o Juiz dos Orfáos ou Scriváo dante elle, náo tomaráo para si 
por soldada, nem em outra maneira Orfáo algum de sua jurisdi~o, posto
que Jhe queiram dar mais soldada, que outra pessoa, sob pena de perde
rem · QS-Qfficios e mais a soldada, que prometterem anoveado, ametade 
para q~epi accusar, e a outra para o Orfáo. 

. . ~ . ~ 

M. - liv. 1 t. 67 § 12. 
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15. Se alguns Orfáos forem filhos de taes pessoas, que náo devam 
ser dados por soldadas, o Juiz lhes ordenará o que lhes necessario for para 
seu mantimento, vestido e cal~do, e todo o mais em cada hum anno. E o 
mandará screver no inventario, para se levar em conta a seu Tutor, ou Cu
rador. E mandará ensinar a ler e screver aquelles, que forem para isso, até 
idade de doze annos. E dahi em diante lhes ordenará sua vida e ensino, 
segundo a qualidade de suas pessoas e fazenda. 

M. - liv. 1 t. 67 § 15. 

16. E se forem filhos de Officiaes mechanicos, seráo postos a 
aprender os officios <;le seus pais, ou outros, para que mais pertencentes 
sejam, ou mais proveitosos, segundo sua disposi~o e inclina~o, fazendo 
scripturas publicas com os Mestres, em que se obriguem a os dar ensina
dos em aquelles officios em certo tempo arrazoado, obrigando para isso 
seu bens. E o Tutor, ou Curador com auctoridade do Juiz abrigará os 
bens dos Orfáos e suas pessoas a servirem os ditos Mestres per aquelle 
tempo no serví~, que taes aprendizes costumam fazer. E o Juiz, que isto 
náo cumprir, pagará ao Orfáo toda a perda e dano, que por isso se lhe 
causar. 

M. - liv. 1 t. 67 § 16. 

17. E se os Orfáos fugirem por culpa de seus amos, que os tinham, 
por os tratarem mal, seráo constrangidos a lhes pagar aquelle tempo, que 
os serviram, sem os Orfáos serem obrigados a acabar de servir o tempo da 
obriga~o. E se a fugida for por culpa dos Orfáos, seráo constrangidos a 
tornar a servir todo o tempo conteudo na obriga~áo, e mais outro tanto, 
quanto deixaram de servir, por andarem fugidos por sua culpa, náo pas
sando de seis mezes todo o tempo que por pena houverem' de servir. 
Porém se aquelles, que os tinham, nao quizerem que os acabem de servir, 
nao será.o obrigados a os tomar, náo lhe sendo tornados dentro de hum 
mez do dia, que fugiram. E se a1gum dinheiro tiverem recebido dante 
máo, toranl-o-háo soldo á livra do tempo, que o Orfáo servio. 

M. - liv. 1 t. 67 § 10. 

18. E defendemos que nenhuma ·pessoa, de qualquer qualidade que 
seja, náo tome nenhum Orfáo, nem se sirva delle no lugar, onde tiver seu 
Tutor, ou Curador, sem lhe ser dado pelo dito Tutor, ou Curador com 
auctoridade do Juiz dos Orpháos. O qual, quando os houver de dar por 
soldada, os dará a pessoas, de que sejam bem tratados, e com as seguran
~as e condi~oes atraz declaradas. E qualquer pessoa, que os ditos Orfáos 
de outra maneira tomar, ou se servir delles, pagará por cada mez ao Orfáo 
mil réis, e outro tanto aos Captivos. E o Tutor, ou Curador, que deixar as
si star o dito Orfáo, pagará esta pena em dobro. E o Juiz, que nisso for 
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negligente, pola primeira vez será suspenso do Officio hum auno: e pola 
segunda o perderá, e pagará outro tanto, como ha de pagar a pessoa, que 
assi tiver o di to Orfáo sem sua licen~. E tomando-o fóra do lugar, onde 
tiver seu Tutor, ou Curador, pagará ao dito Orfáo o que merecer pola sol
dada. 

M. - livr. 1t.67 § 71. 

Casamentos 

19. E se algum Orfáo, ou menor de vinte cinco annos, que tiver Tu
tor, ou Curador, se casar sem auctoridade do Juiz dos Orfáos, e o casa
mento for feito per vontade do Orfao, ou menor, sem induzimento de pes
soa alguma, e for o casamento menos daquillo, que o Orfáo, ou menor 
podéra achar, segundo a qualidade de sua pessoa, e da fazenda, que tiver 
náo lhe mandará o Juiz entregar seus bens, até chegar á idade de vint~ 
annos. E postoque baja Carta nossa, ou dos nossos Desembargadores do 
Paco, para que lhe sejam entregues, se nella se nao fizer expressa mencao, 
como assi se casou sem auctoridade do Juiz dos Orfaos, o dito Juiz náo 
cumprirá tal Carta nem lhe mandará entregar seus bens, até chegar á ida
de de vinte annos. E esta pena haverá outro qualquer, que sem auctorida
de do J uiz casar com alguma Orfá, ou menor de vinte cinco annos, que 
Tutor, ou Curador tiver. · 

M. - liv. 1 t. 67 § 60. 

20. E casando algum Orfao sem auctoridade do Juiz dos Orfáos 
' postoque Tutor, ou Curador nao tenha, perengano ou indnzimento, que 

lhe per alguma pessoa seja feito, aquelle que o assi enganou, ou induzio, 
será constran~do perfazer ao dito Orfáo sobre a fazenda da dita pessoa, 
com quem ass1 casou, tanto quanto lhe devera ser dado em casamento 
com o dita pessoa, com que assi casou. 

M. - liv. 1 t. 67 § 61. 

21. E se algum Tutor, ou Curador induzir a algum Orfao, ou menor 
de ida de de vinte e cinco annos, cu jo Tutor ou Curador for, e o casar sem 
auctoridade do J uiz dos Orfáos, será constrangido dar de sua fazenda ao 
dito Orfáo outro tanto, quanto elle tiver. E além disso será preso até nossa 
mer~e, e pagará para nossa Camera o quinto daquillo, que per bem deste 
Regimento ha de satisfazer ao Orfáo nao se descontando polo tal quinto 
cousa alguma do que ao dito Orfáo mandamos dar. 

M. - liv. 1t.67§02. 
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Bens dos orfdos 

22. E terá cuidado o Juiz dos Orfáos de saber, como os bens delles 
sáo aproveitados. E se o náo forem, fa~-os aproveitar logo: e os que dani
ficados forem, saiba por cuja culpa. E pelos bens dos que nisso forem cul
pados, os fara aproveitar e tomar a seu stado com os frutos e rendas, que 
delles poderam haver, se aproveitados foram. 

M . - liv. 1 t. 67 § 18. 

23. E constrangerá aos Tutores, que arrendem os bens, que forem 
para arrendar: os quaes faráo metter em pregáo, os ditos bens, e arrema
tar a quem por elles mais der, sendo sempre as ditas arrematacóes com 
auctoridade do Juiz dos Orfaos. E achando que nao dáo por elles cousa 
arrazoada, os fará aproveitar aos Tutores, ou Curadores. E o que rende
rem de fructos, ou novidades, receberáo os Tutores per conta o recado, e 
lhes sera carra~do em receita no livro do inventario do Orfao ou menor , , 
pelo Scriváo do dito Oficio. E náo faráo contractos alguns dos bens e di
nheiro dos Orfáos, em que baja alguma specie de usura, nem consentiráo 
que se fa~; e fazendo-se, o que assi fize.r, incorrerá nas penas conteudas 
no Livro quarto, Titulo 67: Dos contractos usurarios, assi como incorrera, 
se o tal dinheiro, ou bens foram seus. Porém o dinheiro, ou bens dos 
Orfáos náo se perderáo por isso. 

M . - liv. 1t.67 § 19. 

24. E tendo o Orfáo bens em outro lugar fóra da jurisdicao do dito 
Juiz, elle screverá com diligencia ao Juiz do lugar, onde os ditos bens sti
verem, dando-lhe declaradamente a informa~áo do negocio, e requeren
do-lhe de nossa parte, que fa~ logo dar hum Curador abonado a esses 
bens, e lhos fa~ entregar per scripto, sendo-lhes primeiro dado juramen
to, que os administrará bem e fielmente, e dará conta delles e dos fructos 
e rendas, que renderem, a todo o tempo, que para isso for requerido. E o 
dito Juiz terá cuidado de haver a resposta per scripto do outro Juiz, a que 
tal recado enviar, e da obra, que per elle fez. O que tudo se screverá no 
inventario dos bens do dito Orfáo, para vir a boa arrecadacao. E fa~ de 
tal maneira, que por sua culpa e negligencia os bens dos Orfáos náo rece
bam dano, porque todo o dano e perda, que receberem, pagará per seus 
be ns. 

M . - liv. 1t67 § 28. 

25. E achando que os Orfáos tem bens moveis, que será mais seu 
proveito venderem-se, mandal-os-ha vender em pregao em almoeda, a 
quem por elles mais dér. E do dinheiro que se delles fizer, e de qualquer 
outro que tiver, mandará aos Tutores e Curadores, que com sua auctori
dade comprem bens de raiz para os ditos Orfáos, que lhes rendam. E 
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acbando herdades de páo, antes as comprem, que vinhas, nem outras he
ran~, que hajam mister adubios. E destas heran~, que assi compratem, 
fa~ o Juiz fazer as scripturas das compras com toda a seguran~, que pa
ra os Orfáos for necessaria, em maneira, que os bens, que comprarem, 
náo lhes possam ser em algum tempo tirados, por se dizer, que náo eram 
dos vendedores, ou por defeito de alguma solennidade nas ditas scripturas. 
E antes de se fazerem as compras, fará toda a diligencia, que cumprir, pa
ra se saber se esses bens sáo livres e desembargados, e sem obriga~o a 
alguma pessoa, por onde a venda náo fique firme e segura. 

M. - liv. 1 t. 67 § 49. 

26. E em nenhum caso se venderáo bens de raiz dos Orfáos, ou me
nores, salvo por tal necessidade, que se náo possa escusar. E quando se 
assi houverem de vender, vender-se-ha a propriedade, que menos provei
tosa for ao Orfáo. E vendendo-se de outra maneira, a venda seja nenhu
ma, e o Tutor, ou Curador, que a fizer, e o Juiz, que a ella dér sua aucto
ridade, pagaráo ao Orfáo toda a perda e dano, que per razáo da dita ven
da receber. 

M. - liv. 1 t. 67 § 55. 

27. E defendemos ao Juiz dos Orfáos, que náo mande entregar os 
bens a nenhum Orfáo, salvo se houver vinte cinco annos perfeitos, ou for 
casado per sua auctoridade depois de haver dezoito annos, ou levar Carta 
de suprimento de idade, passada pelos Desembargadores do Pa~o, como 
diremos no Livro terceiro, Titulo 42: Do Orfao menor de vinte cinco annos, 
que impetrou grat;a: e náo per outros Officiais, nem Corregedores, nem 
Provedores. 

M. - liv. 1 t. 67 § 65, e t. 3 § 25. 

28. E havendo o menor tal Carta, ou sendo casado e de idade de 
vinte annos, sendo-lhe seus bens entregues per virtude da tal Carta, ou ca
samento, será dahi em diante em todo caso havido por maior de vinte cin
co annos. Em tanto que vendendo elle, ou emlheando, ou obrigando al
guma possessáo de raiz, com consentimento e auctoridade de J usti~ ain
da que seja leso e danificado, náo poderá usar do beneficio de restitui~o, 
que per direito he outorgado aos menores, quando sáo lesos. E fazendo 
elle a dita emlhea~o, ou obriga~o sem auctoridade de Justi~ o tal con
tracto será nenhum e de nenhum valor, assi como se o dito menor nao 
houvesse impetrada a dita Carta, ou náo fosse casado. 

M. - liv. 1 t. 67 § 66. 

29. E mandamos que os Tutores e Curadores nao comprem per 
si nem per outrem bens moveis, nem de raiz das pessoas, cujos. Tutores, 
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ou Curadores forem, posto que por elles queiráo dar sua justa valla. E 
postoque se vendam per mandado da Justi~ publicamente em pregáo, 
náo lhes poderáo os Juizes dar licen~ para os comprarem. E compran
do-os, ou havendo-os, náo valha a tal venda, ou contracto; antes seja nullo 
e de nenhum effeito, e percam anoveado o pre~o, que por elles derem, 
ametade para o Orfáo, e a outra para quem os accusar. Neni poderáo ha
ver os ditos bens em tempo algum per nenhum titulo, ainda depois de nao 
serem Tutores, salvo per via de successáo. Porém, se se venderem alguns 
outros bens, depois de o Tutor, ou Curador deixa.r de o ser, os poderá ha
ver e comprar, porque já entáo cessa a presun~o da fraude. 

M. - liv. 1 t 67 § 56. 

30. E bem assi o Juiz e Scriváo náo tomarao, nem compraráo per s~ 
nem per outrem, nem receberao, nem teráo em seu poder clinheiro algum, 
ou bens, ou quaesquer outras cousas, que sejam dos ditos Orfáos. E pos
toque se lhes náo prove, nem allegue serem compradas, s6mente por lhes 
assi serem achadas em seu poder, ou .lhes ser provado, que em seu poder 
tiveram o dito clinheiro, queremos que percam os Officios, e paguem o di
nheiro, que assi tomarem, ou receberem, e tomem ditas cousas, sendo ha
vidas, ou sua estima~o, náo sendo havidas, e tudo o sobredito anoveado 
para o Orfáo. E ficaráo inhabiles (para nunca poder haver Officio de hon
ra: e as ditas vendas seráo nenhuma. 

M. - liv. 1 t. 67 § 12 e 13. 

An:a 

31. Mandaníos, que o dinheiro dos Orfaos se deposite em huma ar
ca com tres chaves, em poder de hum Depositario, pessoa abonada, que 
haverá em cada cidade, villa e Concelho . . 

S. - p. 1t.191. 2 pr. e§ 1. . 
32. Outrosi mandamos aos Corregedores das Comarcas, que de 

dous em dous annos, quando forem fazer correi~o, em cada hum dos lu
gares de sua Comarca se ajuntem em Camera comos Juizes, Véreadores 
e Procuradores; os quaes lhes nomearáo alguns homens de bem e abona
dos da tal cidade, villa, ou Concelho, para terem o dito clinheiro deposita
do. Dos quaes, ou de outros, que assi houver, cada hum dos ditos Corre
gedores; com o parecer dos ditos Officiaes, elegerá huma pessoa abonada 
que mais apta lhe parecer para ter o dito deposito, e lhe mandará de nossa 
p'arte, que se encarregue disso per tempo de dous annos. E mandará fazer 
á custa do dinheiro dos Orfáos huma arca com tres chaves de differentes 
guardas; das quaes terá o Juiz dos Orfáos huma, o Depositario outra e o 
Scriváo dos Orfáos outra: e onde houver mais que hum Scrivao, tel-a-ha o 
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mais antigo no Officio. E o Scriváo, que tiver a dita chave, terá na arca 
dous livros, huw para a receita, e outro para a despesa do dinheiro, que se 
houver de metter e tirar della. Os quaes livros seráo encademados, e de 
tantas folhas, e intitulados hum como o outro, e as folhas seráo contadas e 
assinadas, segundo forma de nossas Ordena~óes, sob as penas nellas con
teúdas, e seráo assinadas pelo Provedor da Comarca. Os quaes livros náo 
se tiraráo da arca, senáo quando se nelles houver de screver. 

s. - p. 1 t. 191. 2 §§ 2 c. 9. 

33. E ·para mais facilm.ente se acharem no dito livro as Tutorias de 
cada hum dos Orfáos, se fará no come~o delle hum titulo de todas as Tu
torias dos Orfáos da villa de tantas folhas, que possam nelle caber além 
das Tutorias que entáo houver, as mais que depois sobrevierem. E em ou
tra parte do livro fará outro titulo das Tutorias dos Orfáos do termo, fa
zendo de cada vintena (1), Julgado, ou quadrilha, titulo apartado, na ma
neira sobredita. E em cada hum dos ditos titulos ficaráo tantas folhas cm 
branco entre huma Tutoria, e outra, em que possa caber o que se houver 
de deitar em receita, ou despesa. E em cada titulo se declararáo os nomes 
dos Orfáos e do pai e mái, e alcunhas, que tiverem. E tanto que cada hum 
dos ditos livros for de todo scripto, se fará outro na fórma acima dita. 

s. - p. 1 t. 19 l. 2 § 8. 

31. E todo o dinheiro, que os Orfáos tiverem, por lhes ficar por fal
lecimento de seu pai, ou mái, ou de dividas, que se lhes devam, ou rendi
mentos de sua fazenda, tanto que for na máo do Tutor, elle será obrigado 
a logo requerer ao Juiz, para com o Scriváo o irem metter na arca do de
posito. E quando se metter na dita arca, se fará assento pelo Scriváo dos 
Orfáos no livro da receita, no titulo da tal Tutoria, carregando-se sobre o 
dito Depositario, com declara~o de seu nome, e da quantidade do dinhei
ro, e de quem se arrecadou, e a quem se entregou, e do dia, mez e anno, 
em que assi se carrega: o qual assento será assinado pelo Depositario. E o 
Scriváo, que tiver o inventario de tal Orfáo, fará nelle outro tal assento, 
com as mesmas declara~óes, no qual assinará o Juiz dos Orfáos. 

s. - p. 1 t. 19 l. 2 § l. 

35. E na dita arca se metteráo todas as pedras, perolas, joias, ouro e 
prata, que aos Orfáos pertencerem, com declara~o dos nomes, peso, con
to, valia e sinaes de cada pe~ além das declara~óes sobreditas do livro e 
do inventario; e esta mesma ordem se terá cada vez que se metter, ou tirar 
da dita arca dinheiro, ou cada huma das sobreditas cousas. 

s. - p. 1 t. 19 l. 2 § 5. 
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36. E querendo o Tutor, para sua guarda e lembran~ certidáo do 
dinheiro, ou cousas, que tiver na arca, o Juiz Iba mandará dar, feita pelo 
Scriváo, e assinada per elle. 

S. - p. 1 t. 19 l. 2 § 6. 

37. E quando se houver de tirar dinheiro, ou alguma das ditas cou
sas da arca, assi para se comprarem bens de raiz, como para se entregar 
aos Orfáos, por serem casados, ou emancipados, ou de idade perfeita, ou 
per qualquer outra maneira, que segundo fórma das Ordena~óes e Regi
mento se deva despender: o Scriváo, que tiver a chave, fará assento no li
vro da des pesa, no titulo do Orfáo, cu jo for, declarando o dia, mez e anno, 
em que se tira, e para que, e per cujo mandado, e a quem se entrega, e o 
nome do Depositario, que o entrega. O qual assento será assinado pelo 
Juiz e pela parte, que o receber. 

s. - p. 1 t. 191. 2 § 7. 

38. E antes que o dinheiro se metta na arca, o Juiz com os Partido
res taxará a despesa necessaria para o Orfáo naquelle anno, segundo sua 
qualidade, náo sendo tal, que baja de ser dado por soldada, nem tendo ou
tros bens, de que se possa alimentar. E a dita despesa poderá o Juiz deixar 
na máo do Tutor, para despender com o Orfáo naque lle anno. 

s. - p. 1 t. 19 l. 2 § 8. 

39. E a dita arca se nao abrirá, senáo sendo presentes o J uiz, Depo
sitario e Scriváo, que tiverem as chaves. E se o Juiz ou Scriváo forem im
pedidos, em modo que náo possam ser presentes, dará cada hum delles a 
sua chave á pessoa que por elle servir ao tempo, que assi for impedido, de 
maneira que em nenhum tempo possa huma só pessoa ter duas chaves. 

s. - p. 1 t. 19 l. 2 § 10. 

40. E passados os dous annos, em que o Depositario servir o dito 
cargo, ou tendo tal impedimento, por onde náo possa acabar de servir os 
ditos dous annos, se fará outro Depositario novo, na maneira acima dita. 
E antes que se lhe entregue a arca e chave, o Provedor com o Juiz dos 
Orfáos, sendo presente o Scriváo, que tiver a chave, tomará conta ao De
positario passado, e o que náo for despeso, fará entregar logo ao Deposi
tario novo: e se fará hum termo no livro da receita do que assi lhe for en
tregue, com declara~o da somma do dinheiro e cousas, que na arca stive
rem, e cujas sáo. No qual termo assinaráo o Provedor e Juiz, Depositario 
e Scriváo. 

s. - p. 1 t. 19 l. 2 § 11. 
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41. E o Scriváo, que tiver a chave, terá hum livro em seu poder fóra 
da arca, em qu~ fará o auto da entrega da arca e cousas, que nella se met
teram, e que o primeiro Depositario entregou ao novo: e dahi em diante, 
quando se houver de entregar de hum Depositario a outro. E no dito livro 
trasladará os termos das entregas, que se fizerem aos Depositarios. Nos 
quaes autos assinaráo as mesmas pessoas, que assinarem no termo do li
vro, que ficar na arca. 

s. - p. 1 t. 19 l. 2 § 12. 

42. E pedindo o Depositario passado quita~o do que sobre elle car
regava, depois de ter tudo entregue, ser-lhe-ha passada pelo Scriváo dos 
Orfáos, e assinada pelo Juiz e Provedor. Na qual se trasladará o termo da 
entrega do que stiver na arca ao ·tempo, que o Depositario passado a en
tregar ao Depositario novo. E tudo o que dahi em diante se houver de re
ceber e despender pelo Depositario novo, se assentará e assinará pela 
maneira e pessoas acima ditas. 

S. - p. 1 t. 19 l. 2 §§ 13 e 15. 

43. E os que forem eleitos para Depositarios, náo seráo escusos do 
dito carrego, senáo naquelles casos, e aquellas pessoas, que pOdem ser es
cusas dos Officios de Juizes, Vereadores, Procuradores e Almotacés, se
gundo fórma de nossas Ordena9oes. 

s. - p. 1 t. 191. 2 § 14. 

44. E os Depositarios que assi náo cumprirem as cousas nesta Or
dena9áo declaradas, no que a cada hum delles toca, seráo degradados 
dous annos para Africa, e pagará cada hum vinte cruzados, a metade para 
os Captivos, e a outra para quem os accusar. E mais seráo obrigados pa
gar aos Orfáos a perda e dano, que lhes causar sua negligencia. E o Pro
vedor, Juiz e Scriváo que náo cumprirem o que a seus Officios toca ácerca 
dos ditos depositos, além da sobredita pena, perderáo seus Officios. E 
huns e outros haveráo as mais penas, que segundo a qualidade de suas 
culpas per Direito merecerem. 

S. - p. 1 t. 19 l. 2 f 16. 

Juris~áo 

45. E terá o Juiz dos Orfáos jurisdi~o em todos os· feitos civis, em 
que os Orfáos sejam autores, ou réos, emquanto náo forem emancipados, · 
ou casados, e nos feitos dos Desasisados, ou Prodigos, ou Desmemoriza
dos, que Curadores tiverem. E postoque nas cousas demandadas, ou 
au9oes, sobre que se litiga, a1guns maiores tenham parte, por ainda náo 

. terem P.artido, todavia se tratará a demanda perante o J uiz dos Orfáos, as-
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si pelo que pertence aos Orfáos e menores, como pelo que pertence aos 
maiores: salvo se as contendas forem com outros Orfáos, ou pessoas privi
legiadas de semelhantes privilegios: por que em taes casos o autor seguirá 
o foro do réo. 

M. - liv. 1 t. 67 § 67. 

46. E assi terá o J uiz dos Orfáos jurisdi~o em todos os feitos civeis, 
que se peros Orfáos (postoque emancipados, ou casados sejam), move
rem sobre partilhas, ou inventarios, ou quando quizerem demandar seus 
Tutores, ou J uizes dos Orfáos, ou Provedores passados, sobre a entrega, 
ou má governan93 de sua fazenda. E as appella9oes iráo a cada huma das 
Rela9óes a que pertencerem. 

M . - liv. 1t.67§68. 

47. E sendo Juizes de fóra dos Orfáos, postas per Nós em algumas 
cidades e villas de nossos Reinos, e bem assi os da cidade de Lisboa, teráo 
al9ada, até quantia cinco mil réis nos bens moveis, e até quatro mil réis 
nos bens de raiz, e nas penas que pozerem, até mil réis. E as senten~, 
que derem até as ditas quantias, e assi as ditas penas, daráo á execu~o 
sem appella~o, nem aggravo. 

L. de 18 de Abril de 1570 §§ 5 e 6. 
Al. de 31 de Outubro de 1587. 

48. E nos feitos crimes náo se entremetterá o Juiz dos Orfaos, por
que o conhecimento delles pertence aos Juizes ordinarios. 

M. - liv. 1 t. 67 § 70. 

Salarios 

49. E os Juizes dos Orfáos por fazer qualquer partilha dos Orfaos 
haverao sómente dez réis por milheiro, até quantia de trinta mil réis, em 
que devem haver trezentos réis. Porém, se a fazenda valer quatrocentos 
mil réis, levará o Juiz oitocentos réis. E por fazer qualquer inventario nao 
leve mais que dous vintens. E de tomar a conta a qualquer Tutor, nao leve 
mais que scssenta réis; e estas contas náo tomaráo aos Tutores, ou Cura
dores dativos, senáo de dous cm dous annos, que ha de durar a sua Tuto
ria, ou Curadoria. E a legitimas, ou testamentarios náo tomaráo conta, 
senáo de quatro em quatro annos, se tanto durar a Tutoria, ou Curadoria. 
E bem assi a huns e outros no fim do tempo da Tutoria, ou Curadoria. 

M . - liv. 1t.67 § 58. 
L. de 7 de Setembro de 1591. 
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50. Porém cada vez que o Juiz dos Orfáos for informado, que algum 
dos Tutores, ou Curadores rege mal a Tutoria, ou Curadoria, logo lhe to
mará a conta. E achando que o fez mal, o privará della, e fará outro Tutor, 
ou Curador; ao qual fará entregar todos os bens do Orfáo, ou menor, 
constrangendo ao Tutor ou Curador removido, que logo entregue tudo ao 
Tutor, ou Curador novo, com todas as perdas e danos, que o Orfáo, ou 
menor recebeu por culpa, ou negligencia do removido. 

M. - liv. 1 t. 67 § 58. 

51. E náo consentirá o Juiz aos Partidores, que as partilhas dos 
Orfáos fizerem, que levem mais de dez réis por milheiro, até quantia de 
trinta mil réis, em que monta a ambos os Partidores trezentos réis. E se os 
bens de que fizerem partilha, menos valerem, levaráo ao dito respeito. E 
valendo mais, levaráo sómente os ditos trezentos réis, quer se fa~ as 
partilhas na cidade, villa, ou lugar, quer em seu termo. Porém, se a fazen
da dos ditos Orfáos valer quatrocentos mil réis, levaráo os Partidores am
bos oitocentos réis. E quer a partilha se fa~ na villa, quer no termo, náo 
comeráo o Juiz, nem Partidores, nem Scriváo á custa dos Orfáos, posto
que para o poderem fazer tenham quaesquer senten~. E fazendo o con
trario, ou levando mais do que dito he, haveráo as penas conteúdas no 
quinto Livro, no Titulo 72: Da pena, que haveráo os Officiaes, que levam 
mais do conteúdo em seu Regimento. 

M. - liv. 1 t. 67 § 58. 
L. de 7 de Setembro de 1591. 

52. E se o Juiz dos Orfáos levar salario algum de inventario, parti
lha, ou conta, a que náo stiver presente, por esse mesmo feito perca o Of
ficio para a pessoa, que o accusar, sendo para o Officio idoneo; e náo o 
sendo, Nós lhe daremos lugar que o possa vender, ou lhe faremos outra 
merce, que nos bem parecer. E fazendo outrem a conta por absencia, ou 
impedimento do Juiz, ou havendo em algum lugar Official deputado para 
tomar as ditas contas, náo levará dellas mais do que per este Regimento o 
dito Juiz póde levar. 

M. - liv. 1t.67 § 59. 

53. E para que os Tutores e Curadores com melhor vontade apro
veitem e administrem os bens dos Orfáos, haveráo por seu trabalho cm 
cada hum anno a vintena do que os bens renderem, náo passando a vinte
na de cincoenta mil réis cm cada hum anno. E isto se entenderá náo só
mente nos Tutores, ou Curadores dativos, mas ainda nos parentes, a que 
for encarregada a Tutoria, ou Curadoria: e bem assi nos que forem debta
dos em testamento. Porém os que forem deixados cm testamento poderáo 
escolher haver a dita vintena ou o que pelo Testador lhes for deixado. E as 
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ditas vintenas náo haveráo lugar no que o Orfáo, ou menor ganhar por 
soldada. E os ditos Tutores, ou Curadores nao receberáo, nem tomaráo 
para si a dita vintena, senáo per Alvarás, assinados pelo Juiz, e feitos pelo 
Scriváo dos Orfáos: o qual levará por cada Alvará destes, oito réis sómen
te á custa do Tutor. 

M . - liv. 1 t. 67 § 57. 

Fian<;a 

51. E para que os Orfáos, tenham mais seguran~ de suas fazendas, 
mandamos que os Juizes dos Orfáos das cidades e villas principaes de nos
sos Reinos sejam obrigados, tanto que os ditos Officios houverem, antes 
de os come~em servir, darem fian~ de quatrocentos mil réis, de fiado
res abonados, que se obriguem a compor e pagar toda a perda e dano, que 
por malicia, ou culpa dos ditos Juizes se seguir aos Orfáos, até a quantia 
da dita fian~. A qual será desaforada com declara~o que os Orfáos ha
veráo o seu per cada hum delles in solidum, qual os Orfáos mais quize
rem, e pelo melhor parado. E esta fian~ será scripta per Tabeliáo publico 
das Notas, e trasladada no livro da Camara, para a todos ser notorio. E 
nos outros lugares será a fian~ de trezentos mil réis, ou duzentos, segun
do a povoa~o e grandeza delles. E nos lugares mais pequenos será de 
cem mil réis. O que ficará na estima~o dos Officiaes da Camara. 

M. - liv. 1 t. 67 §§ 72 e 73. 

55. E o Juiz dos Orfáos, que servir sem dar a dita fian~ perderá o 
Officio. E os Officiaes da Camara, que o deixarem servir sem a ter dado, 
pagará cada hum vinte cruzados, ametade para quem os accusar, e a outra 
p.ara os Captivos. E o Scriváo, que com elle servir, perca outrosi seu Offi
c10. 

M. - liv. 1 t. 67 § 73. 

OF: 206-220 

06/ 07 /1832: Decreto - Crea na Provincia de Minas Geraes, um collegio de 
educa<;áo, destinado á instruc,áo da mocidade indiana de um 
e outro sexo. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por 
bem Sanccionar, e· Mandar que se execute a seguinte Resolu~o da As
sembléa Geral Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
vincia de Minas Geraes: 
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Art. 1 Q Ha verá na Provincia de Minas Geraes um collegio de edu
ca~o, destin

0
ado á instruc~o da mocidade indiana, e collocado no lugar, 

que ao Presidente em Conselho parecer mais apropriado. Havendo a ne
cessaria divisáo no edificio, que a isso se destinar, para nelle se accommo
dar a juventude de um e outro sexo. 

Art. 2Q Neste collegio ensinar-se-háo os dogmas da Religiáo Christá, 
os principios de educa~o civil e moral, as primeiras letras, officios meca
nicos, principios de arithmetica, e grammatica brazileira. 

Art. 3ª A direc~áo do collegio será confiada a um Inspector, que vi
gíe náo só sobre a economia domestica, como sobre os outros emprega
dos. Haverá tambem um Sacerdote apto para plantar nos cora~oes juvenis 
o germen das virtudes religiosas: um mestre habil para o ensino das pri
meiras letras, principios de arithmetica, e de grammatica brazileira; e uma 
mestra para o ensino das meninas; os quaes venceráo os ordenados, que 
pelo Presidente em Conselho forem marcados. Haverao além destes os· 
mais empregados indispensaveis, e que nos estatutos forem ordenados. 

Art. 4Q Poderao ser recolhidos neste collegio os indios, logo que to
carem á idade de cinco annos completos, e emquanto náo tiverem mais de 
doze; e seráo nelle conservados segundo os estatutos, até que tenham re
cebido o gráo de instruc~o conveniente. Ao Director Geral dos Indios 
cumpre a execu~o deste artigo, fazendo a remessa dos Indios ao Inspec
tor do collegio, com declara~o de seus nomes, idades, na~ües, nomes de 
seus pais, e mais circumstancias, a fim de que se registrem no livro de ma
triculas do collegio. 

Art 5Q No collegio serao tambero admittidos os Indios adultos, que 
forem susceptiveis de instruc~o, bem como os meninos, e meninas brazi
leiras, que se queiram instruir nas horas proprias da li~o, com tanto que 
nem uns, nem outros tenham residencia dentro do collegio. 

Art. 6Q No interior do collegio haverá uma capella convenientemente 
paramentada, onde o Capelláo celebre os Officios Divinos, e instrua a 
mocidade nos principios da Religiáo do Imperio. 

Art. 72 O Presidente em Conselho formará os estatutos, que devem 
reger o collegio indiano, os quaes seráo submettidos á approva~o do 
Conselho Geral. 

Art. 8Q As despezas precisas para a construc~o do collegio, paga
mento de seus empregados, sustento, e vestuario dos Indios, seráo feitas 
pela Fazenda Publica da Provincia, podendo-se applicar para elle algum 
edificio pertencente á na~o, se o houver. 

Art. 9'l Ficam revogadas as leis em contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio assim o tenha entendido e 
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fa~ executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Julho de 1832, undeci
mo da Independencia e do Imperio. 

Francisco de Lima e Silva 
José da Costa Carvalho 

Joáo Braulio Moniz 

José Lino Coutinho 

CLI 1832 (1874): 13-15 

06/07 /1832: Decreto (2) - Manda estabelecer no Lago dos Ti.gres, na Pro
vincia de Goyaz,, um porto de embarque para o Pará, e formar 
allí com os indios náo civilisados, uma povoaf$áO com a de
nomina,áo de - Porto Vermelho. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por 
bem sanccionar, e Mandar que se execute a seguinte Resolu~o da As
sembléa Geral Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
vincia de Goyaz: 

Art. 1 o O Govemo da Provincia, depois de exactas vistorias no Lago 
dos Tigres, e barra deste no Rio Vermelho, escolherá um lugar para servir 
de porto de embarque para o Pará, offerecendo em todo o tempo um fun
do de sete palmos de agua pelo menos. 

Art. 2º Feita a escolha deste lugar seráo mandados para elle e ahi 
aldeados todos os Indios, náo civilisados, que estiverem nas aldeas de S. 
José de Massamedes, e de Pedro ID do Carretáo. 

Art. 3º Os Indios conduziráo todas as ferramentas, e utensilios por
tateis do seu trabalho nas ditas aldeas. 

Art. 4º Um dos dous missionarios, ou outro qualquer Sacerdote, que 
for nomeado pelo Prelado, acompanhará os Indios para a nova Povoa~o. 

Art. 5º Dos mesmos Indios se escolherá um de cada aldea para diri
gir a sua horda debaixo das vistas de um Inspector, que será nomeado pe
lo Governo Provincial. 

Art. 6º O mesmo Govemo poderá despender com este Inspector 
qualquer quantia, náo maior, que os duzentos e quarenta mil réis, que se 
poupam com o missionario supprimido. 

Art. 72 A Junta da Fazenda fará vender em hasta publica os proprios 
nacionaes das ditas duas aldeas. 

Art. 8º Náo se faráo quarteis para os Indios na nova povoa~o. 
Art. 90 A Fazenda Publica auxiliará com algum dinheiro, ou mate

riaes, a constru~o de uma casa de ora~o ampla, e decente. 
Art. 10. O Govemo, formando a planta da nova povoa~o, fará 

guardar a devida regularidade nos edificios, que se construirem. 
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Art. 11. Quaesquer Indios selvagens, que vierem a nós, seráo addi
dos a esta po~oa~o, que se denominará - Porto Vermelho - ; excepto os 
menores de dezaseis annos, que seráo divididos pelas familias, e mestres 
de officios. 

Art. 12. Em tempo opportuno, a Junta da Fazenda fará construir 
urna casa de alfandega commoda para receber os generos que devam pa
gar direitos. 

José Lino Coutinho, do Conselho de Sua Magestade Imperial, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim en
tendido, o fa~ executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Julho de 
1832, undecimo da Independencia e do Imperio. 

Francisco de Lima e Silva 
José da Costa Carvalho 

Joáo Braulio Moniz 

José Lino Coutinho 

CLI 1832 (1874): 15-16 

21/03/1833: Decisáo n. 156 - JUSTI<;A - Sobre os Indios, tem os Juizes 
de Paz a mesma jurisdic~áo que a respeito dos outros ci
dadaos 

Em resposta ao officio de Vm. de 12 do corrente mez, tenho a di
zer-lhe que, estando extincto o Juizo da Conservatoria, privilegio de que 
gozavam os Indios, deve Vm. usar a respeito delles da mesma jurisdic~o, 
que tem a respeito de outros cidadáos. 

Deus guarde a Vm. - Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de Mar~o 
de 1833. - Honorio Hermeto Carneiro Leáo. Sr. Juiz de Paz do Curato 
do Rio Bonito. 

CD 1833 (1873): 109 

03/ 06/1833: Decreto-Enctm'ega da administr~do dos bens dos Indios, aos 
Juizes de Orpháos dos municipios respectivos 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Toman
do em considera~o que, com a extinc~o dos lugares dos Ouvidores das 
comarcas pela Lei de 29 de Novembro de 1832, nenhuma providencia se 
deu ácerca da administra~o dos bens pertencentes aos Indios, de que 
eram J uizes privativos e Administradores os sobreditos Ouvidores: Ha por 
bem Encarregar da administra~o delles, aos Juizes de Orpháos dos mu-
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nicipios respectivos, em quanto pela Assembléa Geral se náo derem ou
tras providencias a tal respeito. 

Candido José de Araujo Vianna, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, o 
encarregado interinamente dos da Justi~ o tenha aMim entendido e fa~ 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de Junho de 1833, decimo se
gundo da Independencia e do Imperio. 

Francisco de Lima e Silva 
José da Costa Carvalho. 

Joáo Braulio Moniz. 

Candido José de Araujo Vianna. 
CLI 1833 (1872): 83 

18/ 06/1833: N. 4 Decreto - lsenta de pagar dizimos e mais tributos os in
dividuos que se estabelecerem nas margens do Rio Arinos, e 
manda supprir com gados e instlumentos agrarios o aldea
mento do Salto Augusto e outros, que se fundarem nas mar
gens do mesmo Rio 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Ha por 
bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolu~o da As
sembléa Geral Legislativa: 

Art. 1º Ficam isentos de pagar dizimos, e mais tributos; por tempo 
de vinte annos, os cidadáos, e os Indios - Apiacá - , que se estabeleceram 
no aldeamento do Salto Augusto nas margens do rio Arinos, entre a Pro
vincia do Pará e a de Mato Grosso. 

Art. 'l2 Pica extensiva a disposi~o do artigo antecedente a todo o ci
dadáo, ou estrangeiro, que se estabelecer em qualquer outro lugar nas 
margens do dito rio Arinos. 

Art. 32 O Presidente da Provincia de Mato Grosso mandará da fa
zenda da Caisára para o mencionado aldeamento, cem cabe~ de gado 
vaccum de criar, e vinte e cinco cavallar, para serem distribuidas pelos In
dios. 

Art. 40 O mesmo Presidente fará remetter annualmente, para o 
mencionado aldeamento, cem foices, cem machados, e cem enchadas; cuja 
despeu será paga pela quantia designada na Lei do Or~ento, para ca
techese dos Indios naquella Provincia. 

Art. 52 A disposi~o da presente Lei sobre o mencionado aldeamen
to fica extensiva a quaesquer outros aldeamentos que se estabelecerem 
nas margens do dito rio Arinos. 
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Art. 6º Ficam revogadas todas as Leis, Ordens, e mais disposi~óes 
em contrarior 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e fa~ executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Junho de 1833, decimo segundo da 
Independencia e do Imperio. 

Francisco de Lima e Silva. 
José da Costa, Carvalho. 

Joao Braulio Moniz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Transitou na Chancellaria do Imperio eÍn 31 de Julho de 1833. -
Joáo Carneiro de Campos. 

CLI 1833 (1872): 8 

16/ 11/ 1833: Decisiio n. 702 ~ JUSTI<;A - Manda recolher ao Thesouro o 
dinheiro existente no cofre da Conservatoria dos Indios, até ul
terior deliber~áo da Assembléa Geral 

Existindo no cofre da Conservatoria dos Indios a quantia de seis 
contos, seicentos mil oitocentos cincoenta e sete reis, pertencentes ás 
aldeas de Mangaratiba, S. Louren~o, S. José d'El-Re~ e S. Pedro de Cabo 
Frío, segundo os balan~os, que Vm. me remetteu como seu officio de 12 
do corrente; e resolvendo a Regencia, em Nome do Imperador, que esse 
dinheiro entre no Thesouro Nacional até que a Assembléa Geral Legisla
tiva delibere a respeito delle, como lhe parecer mais conveniente; assim o 
communico a Vm. para sua execu~o, prevenindo-o que o respectivo The
soureiro deverá receber do mesmo Thesouro conhecimento em fórma da 
dita quantia para sua descarga. Quanto aos livros e mais papeis pertencen
tes ás mesmas aldeas, cumpre que Vm. os remetta aos respectivos Juizes 
de Orpháos. 

Deus Guarde a Vm. - Pe~, em 16 de Novembro de 1833. - Aure
liano de Souza e Oliveira Coutinho. - Sr. Juiz de Direito da 21 Vara Civel 
da Corte. 

CD 1833 (1873): 503 

12/ 08/ 1834: Lei n. 16 (Acto Addicional) - Faz algumas altera~óes e ad
dü;óes á Constitui~iio Política do Imperio, nos tennos da Lei 
de 12/10/1832 
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A Regencia Permanente em nome do Imperador e Senhor Dom Pe
dro II Faz saber a todos os Subditos do Imperio que a Camara dos Depu
tados, competentemente autorizada par reformar a Constitui~o do Impe
rio, nos termos da Carta de lei de 12 de Outubro de 1832, Decretou as se
guintes mudan~ e addi~óes á mesma Constitui~o. 

Art. 11 Tambem compete ás Assembléas Legislativas Provinciaes: 
[ ... ] 

§ 50 Promover, cumulativamente coma Assembléa e o Govemo Ge
raes, a organira~o da estatistica da Provincia, a catechese, e civilisa~o 
dos indigenas, e o estabelecimento de colonias. 

[ ... 1 
Mando portanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e 

execu~o das referidas mudan~ e addi~es pertencer, que as cumpráo e 
fa~o cumprir e guardar táo inteiramente como nellas se contém. O Secre
tario de Estado dos Negocios do Imperio as fa~ juntar á Constitui~o, 
imprimir, promulgar e correr. Palacio do Rio de Janeiro aos doze dias do 
mez de Agosto de 1834, decimo terceiro da Independencia, e do Imperio. 

Francisco de Lima e Silva 
Joao Braulio Moniz 

Antonio Pinto Chichorro da Gama 

CLI 1834 (1866): 15 

08/ 10/1833: N. 586 - FAZENDA - Manda cumprira ordem de pagamento 
de urna despeza com a conducciio de indios, independente
mente da falta de verba na lei do o~amento 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribunal do Thesou
ro Publico Nacional, deliberou em sessáo do mesmo Tribunal, em vista do 
officio do Presidente da Provincia de S. Paulo de 20 de Setembro, sob n° 
21, em que diz náo poder cumprir a ordem expedida em 12 de Abril para 
pagar a Francisco Xavier Lima a quantia de 134$000 importancia da des
pera feita com o transporte de doze indios no anno de 1830 para a dita 
Provincia, e della enviados para a de Mato Grosso, por náo haver na lei do 
or~ento quantia alguma destinada para esse fim, e pertencer aquella 
despeza á Provincia de Mato Grosso, que o sobredito Presidente cumpra a 
mencionada ordem, levando aquella quantia ás despezas eventuaes do 
Ministerio do Imperio, por cuja ordem é feíta, sem embargo das razóes 
produzidas, as quaes náo podem prevalecer por pertencer ao Govemo 
central o movimento dos fundos publicos, e ser unicamente da responsabi
lidade do Ministro competente a despeza determinada. O que participa ao 
mesmo Presidente para assim o executar. 
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Thesouro Publico Nacional, em 8 de Outubro de 1833. - Candido 
José de Araujo,. Vianna. 

CD 1833 (1873): 416-17 

18/ 10/ 1833: N. 614 - JUSTI<;.A - Resolve duvidas a respeito da adminis
tra<;áo dos bens dos Indios 

Sendo presente á Regencia o officio de 23 de Agosto proximo pas
sado, em que Vm. accusando a recep~o do Aviso de 18 de Julho antece
dente, que acompanhou o Decreto pelo qual foi devolvida para o Juiz de 
Orpháos a administra~o dos bens dos Indios, pergunta de quem poderá 
haver os respectivos livros, processos e mais papeis, e qual o destino dos 
arrendam.entos vencidos e náo cobrados ainda; Manda a mesma Regencia, 
em Nome do Imperador, declarar a Vm., em resposta ao seu citado offi
cio, quanto aos papeis, que Vm. deve requisital-os ao Juiz de Direito da 21 

V ara do Civel des ta Corte, que ficou interinamente encarregado da con
servatoria dos ditos Indios; e quanto ao producto dos arrendam.entos ven
cidos e náo cobrados, e dos que se forem vencendo, que devem ser appli
cados no sustento, vestuario e curativo dos Indios mais pobres, e na edu
ca~o dos filhos destes; devendo Vm. fazer um assentam.ento regular de 
toda a receita e despeza dessa administra~o para prestar as devidas con
tas quando ellas lhe forem exigidas. 

Deus Guarde a Vm. - Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Outubro 
de 1833. - Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. - Sr. Juiz de Or
pháos da Villa de Mangaratiba. 

CD 1833 (1873): 436-37 

13/08/1834: N. 275 - JUSTI<;.A - Pertence á jurisdie<;áo administrativa do 
Juiz dos Orpháos a decisáo sobre "'mos e titulas dos arrenda
tarios dos temnos pertencentes aos Indios 

Em solu~o aos dous quesitos sobre que Vm. consultou o Govemo, 
em seu officio de 23 do mez passado, Resolveu a Regencia em Nome do 
Imperador, quanto ao 12 que a Vm. compete a aviventa~o dos rumos e 
preenchimento dos titulos dos arrendatarios dos terrenos pertencentes aos 
Indios do seu Municipio, quando estas diligencias se puderem fazer e de
sempenhar pelo exercicio de sua jurisdic~o simplesmente administrativa, 
havendo harmonia e accordo entre os confrontantes, mas que, no caso de 
discordia que fa~ necessario o litigio com contesta~áo e discussáo entre 
as partes, deve Vm. remetter a questáo ao conhecimento das Justi~ or-
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dinarias; e quanto ao segundo, que da mesma sorte lhe compete admitir as 
justifica~óes de dividas activas ou passivas dos casaes, de que fizer os in
ventarios, quando ellas por sua insignificancia, ou incontestavel clareza, 
dispensarem discussáo contenciosa, devendo apurar-se perante as mesmas 
J usti~ ordinarias todas as vezes que admittirem contesta~s. 

Deus Guarde a Vm. - Palácio do Rio de Janeiro em 13 de Agosto 
de 1834. - Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. - Sr. Juiz de Or
pháos do Municipio de Iguassú. 

CD 1834 (1866): 2fJ7 

13/05/1835: Lei Provincial n. 2 - Provincia do Ceará - Ficao supprimi
das as villas dos Indios de Soure e Arronches 

Art. 1. Ficáo supprimidas as villas dos Indios de Soure e Arrouches, 
e seus municipios unidos ao da capital. 

Art. 2. O govemo da provincia fica autorisado a fazer arrecadar o 
archivo e mais pertences das duas municipalidades extinctas para se reunir 
ao archivo da camara da capital; e igualmente os cartorios respectivos 
seráo remettidos aos escriváes competentes. 

Art. 3. Ficáo revogadas as leis e disposi~es em contrario. 

CCE 1835-1861: 8 

31/07 /1835: Lei Provincial n. 25 - Provincia de Goyaz - O Presidente da 
Provincia fica authorisado para organisar huma forr;a de cem 
até duzentos Cidad4os annados, afim de explorar o Territorio 
habitado pelo indigena Canoeiro 

José Rodrigues Jardim, Presidente da Provincia de Goyaz: Fa~ sa
ber á todos os seos Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial 
Resolveo, e eu Sanccionei a Resolu~o seguinte. 

Art. 1" O Presidente da Provincia fica authorisado para organi:zar 
huma For~ de cem até durentos Cidadáos armados, afim de explorar o 
Territorio entre as Povoa~s de Amaro Leite, Trahiras, Sáo José de To
cantins, Sáo Felix, e Palma, que he actualmente habitado pelo indigena 
Canoeiro. 

Art. 22 Esta For~ que será auxiliada por hum numero sufficiente de 
Indios das Na~s nossas amigas, terá por fim arredar do meio das nossas 
Povoa~óes a feroz Na~o Canoeira, compelindo-a a deixar o Territorio, 
que habita, ou a pedir a paz: sem o que náo poderá a dita Por~ retirar-se, 
sob pena de serem os seos Chefes, ou Commandantes responsabilisados. 
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Art. 30 Os Quilombos de negros, que forem achados seráo dissolvi
dos, sendo os negros aprehendidos, e entregues na Capital em Juizo com
petente para se lhes dar destino. 

Art. 42 A For~ poderá ser composta de pra~ de 11 Linha, de 
Guardas Nacionaes, e de qualquer Cidadáo, que tiver a necessaria aptidáo 
para o fim, ou seja voluntario, ou alistado. 

Art. 52 O Presidente da Provincia nomeará o Commandante em 
Chefe, bem como os mais Commandantes subalternos, tendo só em con
sidera~áo a necessaria aptidáo, e capacidade, embora os nomeados náo 
sejáo Militares. 

Art. 62 Iguaes explora~óes se faráo nos contornos dos Municipios do 
Porto Imperial, e Natividade, para faser retirar dos mesmos qualquer hor
da do Gentio Cherente, obrigando-a a recolher-se para suas Aldeas, dei
xando desenfestadas as nossas Povoa~óes. 

Art. 70 O Presidente da Provincia nestas expedi~óes poderá dispen
der até a quantia de quatro contos de reis com Bagagem de transportes, 
muni~óes de boca, e guerra, Soldos, Gratifica~óes, e mesmo com brindes 
aos Indios, quando delles se consiga huma paz vantajosa, sendo condi~áo 
indispensavel a sua retirada para longe de nossas habita~óes. 

Art. 8º Os Soldos, e Gratifica~óes do Artigo antecedente seráo da
das unicamente aos Guardas Nacionaes, ou simples Cidadáo nos casos se
guintes. 1 o Quando náo forem do mesmo Municipio infestado pelos In
dios, e se tenháo oferecido voluntariamente ao alistamento com decla
ra~o de quererem e competente Soldo, ou Gratifica~o, que será propor
cionada as suas circunstaneias. 2º Quando os voluntarios forem do mesmo 
Municipio infestado, mas táo pobres, e carregados de familia, que a sua 
ausencia lhe possa causar total abandono. 

Art. 90 Todos os mais Cidadáos, ou Guardas Nacionaes, alem dos 
exceptuados no Artigo antecedente, seráo obrigados ao alistamento, e a 
marcharem sem vencimento algum, a excep~o do municiamento de boca, 
e guerra. 

Art. 102 As Authoridades Territoriaes auxiliaráo em tudo quanto es
tiver da sua parte o alistamento, na forma do Artigo 4° desta Resolu~o: 
os J uises processaráo, e punirá o os desobedientes, e os desertores quando 
nos respectivos Destrictos apare~o, ou lhes conste estarem sem a compe
tente Guia dos seos Commandantes, partecipando tudo ao Presidente da 
Provincia, a quem seráo responsaveis as mesmas Authoridades pela 
omissáo, e negligencia, que tiverem em taes casos. 

Art. 11º Em caso de agressáo da· parte dos Indios seráo estes bati
dos, e os presioneiros de guerra apresentados ao Presidente da Provincia, 
para os mandar destribuir para longe de seos domicilios ás pessoas capa
zes de as Cathequirn, e civilisar; ficando os adultos sujeitos por tempo 
de dez annos, e os menores de dez annos de idade até completarem vinte . 
cmco. 
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Art. 122 O Presidente da Provincia enviará aos Juizes de Orpháos 
dos Termos, em que forem destribuidos os Indios, huma circunstanciada 
rela~ao para os Juizes vigiarem sobre o seo tratamento, e no caso de ser o 
Indio, ou Indios maltratados por aquelles, a quem foráo confiados, o Juiz 
deverá removel-os interinamente, partecipando-o immediatamente ao 
Presidente da Provincia. 

Art. 132 O Presidente da Provincia formará o Regulamento, e Ins
truc~óes para a organisa~o da For~ suas opera~óes, e disciplina, deven
do marcar o tempo, e occasiáo para as Expedi~óes, e designar os Munici
pios, e o numero de Cidadáos, e Guardas Nacionaes, sujeitos as Expe
di~óes, e alistamento. 

Art. 14º Ficáo revogadas todas as Disposi~es em contrario. 
Mando por tanto á todas as Authoridades, á quem o conhecimento, 

e execu~o da referida Resolu~o pertencer, que a cumpráo, e fa~o cum
prir táo inteiramente, como n' ella se contem. O Secretario desta Provincia 
a fa~a imprimir, publicar, e correr. Palacio do Governo da Provincia de 
Goyaz aos trinta e hum días do mez de Julho 1835, Decimo quarto da In
dependencia, e do Imperio. 

José Rodrigues J ardim. 

LLGO 1: 37-40 

Insúuc~óes para a execu~áo da Lei Provincial n. 25 de 31 de julho de 1835 

Artigo 12 A For~ mencionada no Art. 1º da Lei de 31 de Julho de 
1835 sob N. 25 constará de duas Divisóes de cem Pra~ cada huma. 

Art. 2º Cada Divisáo se comporá de trez Sec~óes, náo podendo hu
ma Sec~o conter mais de 40 Pra~. 

Art. 3º Os Commandantes das Sec~óes seráo considerados como su
balternos dos Commandantes das Divisóes, e todos subordinados ao 
Commandante Geral da For~. 

Art. 40 O Commandante Geral da For~ e os Commandantes das 
Divisóes serio da privitiva nomea~o do Governo da Provincia, os Com
mandantes das Sec~óes seráo propostos ao Commandante Geral pelos 
Commandantes das Divisóes, que poderáo interinamente encarregar os 
commandos das Sec~oes ás pessoas de suas confian~s, dando de tudo 
parte circunstanciada ao Commandante Geral. 

Art. 52 Na falta do Commandante Geral pode exercer este Emprego 
o Commandante de Divisáo, que o Governo designar. 

Art. 62 As Sec~óes da 1 • Divisáo seráo organisadas da maneira se
guinte. 
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§ 112 A 11 Se~o de 40 Pra~ alistadas no Julgado de Amaro Leite. 
§ 2° A 2'i-Sec~o de 30 Pra~ alistadas, 10 no Julgado de Crixás, e 

20 no Termo da Villa de Pilar. 
§ 30 A 31 Sec~o de 30 Pra~ alistadas no Municipio de Trahiras. 
Art. 7º Todas estas Sec~óes se reuniráo em Parada Geral no Arrayal 

de Amaro Leite no dia 24 de J unho do corrente para dar come~o as suas 
opera~oes. 

Art. 82 As Sec~óes da 21 Divisáo teráo a seguinte organisa~o. 
§ 1 o a 11 Sec~o constará de 35 Pra~ alistadas no Municipio de S. 

José. 
§ 22 A 21 Sec~o de 30 Pra~, sendo 20 alistadas no Termo da Villa 

de Cavalcante e 10 no Julgado de S. Felix. 
§ 3° A 31 Sec~o de 35 Pra~, sendo 20 alistadas no Termo da Villa 

da Palma, e 15 no Julgado de S. Felix. 
Art. 92 Todas estas Sec~s se reuniráo em Parada Geral no Arrayal 

de S. Felix no diz 24 de Junho do corrente para dar come~o as suas ope-
-ra~oes. 

Art. 100 Os Soldados de 11 Linha, e o Corpo auxiliar de Indios será á 
arbitrio do Commandante Geral empregado como for mais oonveniente. 

Art. 112 O alistamento para esta For~ será feito pelos Juizes de 
Paz, que por Edital convidaráo voluntarios aptos no prazo de 15 dias, de
vendo prevenir se de commum accordo como Chefe da G. N. do seo Dis
tricto em vista do numero de Pra~ com que deve fornecer, e formar logo 
a rela~ dos que se acháo nas circunstancias de serem alistados, quer 
sejáo G. N., quer nao, e com os desta rela~o prehencher o alistamento no 
caso de que os voluntarios náo bastem. 

Art. 122 Todas as pessoas alistadas pelo Juiz de Paz, e avisadas, de
veráo comparecer perante o mesmo para serem incorporadas á sua 
Sec~o: o infractor será processado, e punido por desobediente na forma 
do Codigo Penal. 

Art. 13° Toda esta For~ fica sujeita nos Regulamentos Militares 
quanto a Disciplina, e os Commandantes na mesma forma responsaveis, 
segundo a Legisla~o Militar em vigor. 

Art. 14Q Os Guardas Nacionaes, e os Paisanos, que na forma do Art. 
82 da Lei estiverem nas circunstancias de receberem Soldo, ou Gratifi
ca~o, venceráo os primeiros o Soldo, que lhes competiria estando com 
Pra~ de 11 Linha, e os segundos teráo huma Gratifica~o proporcionada 
as suas circunstancias, nunca porem menor, que 200 reis diarios. 

Art. 15º Todas as Pra~ desta For~ marcharáo a pé; no cazo po
rem de molestia, desastre, ou qualquer outra impossibilidade phisica, que 
fa~ a Pra~ náo poder andar a pé, o Commandante tomará as medidas, 
que julgar mais conveniente. 

Art. 162 A 1 • Divisa o no dia 25 de J unho, se for possive~ marchará 
para o Arrayal do Descoberto, ficando ao prudente arbitrio do Comman-
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dante fazer a marcha com toda a Divisáo reunida, ou por Sec~óes, e por 
veredas diversas; com tanto que se reuniráo todas as Sec~óes em segunda 
Parada Geral no Descoberto. 

Art. 170 A 21 Divisáo depois da Parada Geral do dia 24 de Junho em 
S. Felix, marchará se possivel for no dia 25 J unho procurando encontrar
se com a 11 Divisáo, a qual no dia depois da sua chegada em o Descober
to, deverá também marchar para se encontrar com a 21 Divisáo. 

Art. 18° Tanto a 11, como a 21 Divisáo, procuraráo dirigir sua mar
cha por huma estrada antiga, que consta ter havido do Descoberto para S. 
Felix, e da qual ainda se poderá descubrir vestigios, e tomar informa~oes: 
e seguindo ambas as Divisoes cada huma de seo ponto, pode encontrar-se 
no centro, e reunir-se entáo toda a For~a. 

Art. 192 Esta For~ assim reunida, dirigirá sua marcha para o Al
deamento da feróz Na~o do Canoeiro o fará intimar-lhes, que se retirem 
p~a fora d'esta Provincia, declarando-lhes, que se lhes offerece paz, e 
brinde no cazo de que se retirem por bem como dispoem o Art. 70 da Lei, 
e que se lhes fará retirará for~ d'Armas, no cazo de que o náo queiráo 
fazer. 

Art. 2QO Retirando se a Na~o em paz, seráo brindados, e se consen
tirá, que conduzáo tudo quanto poderem, e abandonado o Aldeamento 
será tudo reduzido á cinrn, inclusive as Lavouras abandonadas para lhes 
tirar o desejo de voltar. 

Art. 21° Quando rejeitada as condic~óes da paz o Canoeiro prezistir 
em nos agredir, a For~ repelirá comas Armas, fará queimar todo o Al
deamento, e todas as Lavouras, perseguirá até o ultimo Canoeiro, que 
atacar-nos; fazendo remessa de todos os que se poderem aprehender de 
ambos os sexos ao Governo da Provincia, para lhes dar o destino do Art. 
11 da Lei. 

Art. ~2° Esta for~ náo poderá retirar-se da Campanha, sem que te
nha cumpndo exactamente o determinados nos 3 Artigas supra: salvo se o 
rigor do inverno, ou outra cazualidade imprevista impedir a continua~o 
de suas opera~s. 

Art. 23° Os Juizes de Paz processaráo summariamente as Pra~ 
alistadas para esta Por~ que sem Guia dos Commandantes de Divisóes 
apparecerem em seos Districtos, e faráo remessa dos Summarios ao Go
vemo da Provincia, devendo os Promotores Publicos fazer chegar ao co
nhecimento do mesmo Govemo, a omissáo, e negligencia dos Juizes de 
Paz respectivos para serem responsabilisados, como determina o Art. 10 
da mesma Lei. 

Art. 24° Haverá hum Quartel Mestre em cada Divisáo, debaixo das 
ordens do Commandante da Divisáo, e por elle nomeado com huma Gra
tifica~o mensal de 25$000 reis. 

Art. 25° O Quartel Mestre marchará na Bagagem, será o responsa
vel por ella, e terá o Commando da respectiva Guarda. 
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Art. 26Q O Quartel Mestre fornecerá, conforme as ordens do Com
mandante da Oivisáo, todo o municiamento de boca, e guerra: devendo 
previnir-se sempre de todo o preciso, e fazer o fomecimento por interme
dio dos Commandantes de Sec~óes, que lhe passaráo as competentes cla
resas. 

Art. 27Q O Quartel Mestre fará que na Bagagem baja sempre supri
mento de Farinha, e Sal; dando ordens para ser pegado o Gado preciso 
para a matolotagem, e náo sendo a Gado dos dispersos, e brabos de que 
abunda a Campanha, tomará signal do ferro para ser indemnisado o res
pectivo proprietario conforme o pre~ corrente. 

Art. 28º O fomecimento de boca será regulado a Ranchos de 10 
Pra~as, tocando a cada Rancho diariamente hwna quarta de farinha, dez 
on~s de sal, e a carne necessaria. 

Art. 290 Os Juizes de Paz dos Districtos, que tem de dar Pra~ para 
esta For~ logo que reunirem as Pra~, faráo a conta d'ellas, e dos dias 
de jornada precisos para chegarem ao lugar da Parada Geral da Divisáo a 
que pertencerem, e regulando o fornecimento de boca necessario na for
ma do Art. antecedente, o mandaráo comprar, e entregar a hwn dos alis
tados de sua comfian~ o qual passará recibo, e ficará responsavel pelo 
sustento das Pra~s daquelle Districto ate a chegada d'ellas no lugar da 
Parada Geral, onde continuaráo a ser fomecidos pelo Quartel Mestre: de
vendo o Juiz de Paz apresentar a contada despesa ao Collector respectivo 
para a pagar. 

Art. 3()Q Os Juizes de Paz dos Districtos, que derem Pra~, e os dos 
Districtos das Paradas Geraes, procuraráo haver dos comparochianos gra
tuitamente os animaes, e arreios necessarios para a condu~o do fome
cimento de boca e guerra: e os que assim concorrerem teráo direito a in
demnisa~o dos que morrerem; se porem náo conseguirem faráo apre
chender os animais e arreios necessarios, e aos seos donos competirá o di
reito de cobrar da Fazenda Publica Provincial o aluguel de 320 reis diarios 
por cada animal, durante o tempo, que servirem, e os Juizes de Paz a 
quem se entregar os que nao forem mais precisos os enviaráo a seos dono 
sem demora. 

Art. 31º Os Juizes de Paz de S. Felix, e Palma, provindeciaráo para 
que em seos respectivos Districtos baja hwn provimento em deposito, de 
farinha, e sal; devendo o J uiz de Paz de Amaro Leite, fazer o mesmo pro
vimento em o Descoberto, afim de que possáo os Commandantes, encon
trar soccorros promptos em quaesquer destes trez pontos quando lhes seja . 
preciso. 

Art. 32º Este fomecimento de boca, depositado nos pontos supradi
tos será feito á custa da Fazenda Publica Provincial, e no cazo, que so
brero fomecimentos, concluida a Campanha, mandaráo os Juizes de Paz 
respectivos vender em hasta publica, e o seo producto entregaráo aos Col
lectores respectivos, havendo as competentes claresas. 
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Art. 33Q Náo havendo quanto bastem Armas da Na~áo, as Pra~as se 
serviráo das suas proprias clavinas, as quaes os respectivos Juizes de Paz 
mandaráo concertar ( sendo preciso) e apresentaráo as contas aos Collec
tores da Fazenda Publica Provincial para serem pagas. 

Dispozi~óes particulares á exp/ora~ao contra o Cherente. 

Art. } Q As explora~óes dos Municipios de Porto Imperial, e Nativi
dade, ordenadas no Art. 6° da Lei, seráo feitas por trez diversos Corpos, 
sendo hum do Pontal, outro do Carmo, e o 3Q de Natividade. 

Art. 2° O Corpo do Pontal, constará de 40 Pra~s, sendo 15 do Pon
tal, e 25 do Porto Imperial. 

Art. 3° O Corpo do Carmo, será composto de 40 Pra~s, tiradas to
das da Parochia do Carmo. 

Art. 4Q O Corpo de Natividade, será composto de 60 Pra~, sendo 
10 das Almas, 30 de Natividade, 20 do Duro, e Concei~áo. 

Art. 5° Cada hum destes Corpos terá, seo Commandante em Chefe, 
o qual poderá nomear os Subalternos que achar precisos, e dividir o Cor
po em esquadras. 

Art. 6° A Parada Geral de cada Corpo será no lugar designado pelo 
respectivo Commandante em Chefe, o qual nomeará tambem o Quartel 
Mestre de cada Corpo, náo tendo vencimento estes Quartes Mestres, se 
náo o Municiamento de boca, e guerra. 

Art. 7° O Corpo do Pontal, fará suas explora~óes pelo lado do Pon
tal, o do Carmo pelo lado direito do Tocantins, e o de Natividade pelo 
Duro, procurando as cabeceiras do Rio do Somno grande, e cada hum 
destes Carpos fará por desenfestar o Territorio <lestes dous Municipios de 
todos os Indios nossos inimigos. 

Art. 82 Sáo applicaveis á estes Corpos, tudo quanto nos Artigas au
tecedentes he determinado sobre a organisa~o, disciplina, marcha, Sol
dos, Gratifica~óes, Bagagem da For~a contra a Na~o do feroz Conoeiro e 
que náo está em opposi~o aos 7 Artigas supra bem como o Art. 22, que 
náo he applicavel a estes Corpos. Palacio do Governo da Provincia de Go
yaz 2 de Maio de 1836. 

José Rodrigues Jardim . 

LLGO 1: 9-15 

27 /02/1836: Resolu,áo - Provincia de Goyaz - Sobre destacamentos con
tra Indios Cherentes 
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Náo tendo produzido o desejado effeito a providencia de se ter esta
cionada em a ,,Villa do Porto Imperial a 51 Companhia do Corpo de Ligei
ros, huma das que guarnecem esta Provincia; náo se tendo obtido desta 
medida a suspensáo da hostilidades, e incursoes dos Indios Cherentes, que 
tendo continuado, motivaráo o Art. 6º da Lei Provincial N. 25; tendo-se 
difficultado o conhecim,ento do estado da Companhia, e confuza a sua es
criptura~o a respeito dos seos vencimentos, alem do prejuizo das Pra~s 
de Pret, cujo pagamento se acha em grande atrazo, ao mesmo tempo que 
se acháo em dia os da 41 Companhia por náo cumprirem exactamente as 
Ordens, que a favor d'aquelles sáo e~edidas, os Collectores, que sempre 
acháo motivos para se desculparem: tendo em fim de prehencher-se as 
duas Companhias com as novas pra~s alistadás, em virtude do Decreto 
de 2 de Novembro do anno passado, que cumpre conservar disciplinadas, 
convindo por isso que nessa Capital estejáo estacionadas, e que d'ella 
partáo para os Destacamentos, d'onde devem ser alternadamente rendi
dos: Resalvo, que se recolha do Porto Imperial para esta Cidade o Com
mandante interino da 51 Companhia com o Archivo da mesma Compa
nhia, entregando por inventario ao Commandante de Guardas Nacionaes 
o armamento que tiver de rezerva, e mais muni~oes de Guerra para serem 
ali empregadas, quando para defeza dos habitantes se fa~ preciso. Pala
cio do Governo da Provincia de Goyaz 27 de Fevereiro de 1836. 

José Rodrigues Jardim. 

LLGO II: 6 

05/03/1836: Lei Provincial n. 32 - Provincia da Bahia - Sobre pagamen
to ao missionario parocho por seu emprego no servi<;o da civi
lisa,_;áo e catechese dos Indio,s 

Joaquim Marcellino de Brito, Vice Presidente da Provincia da Ba
hia. Fa~ saber a todos os seus Habitantes, que a Assembléa Legislativa 
Provincial Decretou e eu Sanccionei a Lei seguinte. 

Art. 12 O Governo da Provincia prestará ao Missionario Parocho, 
Catholico Romano, Secular ou Regular, Nacional ou Estrangeiro, que te
nha estabelecimento Religioso na Provincia, a quantia que julgar preciza 
para a sua subsistencia, huma vez que se empregue com zelo, e proveito 
na civilisa~o e Cathequese dos Indios reunindo-os em Aldeas. 

Art. 22 O Missionario que tiver mais de huma Aldea debaixo de sua 
inspec~áo poderá nomear para aquellas em que náo residir hum Director, 
ao qual o Govemo arbitrará huma gratifica~o sob informa~o do Missio
nario, e de quaesquer outras pessoas que julgar conveniente ouvir. 
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Nenhum Juiz de Paz ou Vereador da Camara Municipal do Districto 
poderá ser Director. 

Art. 5º O Missionario, e Director deveráo manter a ordem entre os 
Indios, excita-los ao trabalho, e cultura do campo; e obrigar a mocidade a 
aprender a ler, e escrever com elle Director ou Missionario, em quanto 
náo houver magisterio publico. 

Art. 4º A Aldea que for estabelecida nos bravios do Gequitinhonha, 
Rio Pardo, e seus confluentes, dentro dos !emites desta Provincia, e tiver 
mais de trinta familias, ou fogos, haverá hum quarto de legua em quadro 
para seu Patrimonio, e logradouro: a que tiver mais de sessenta, meia le
goa em quadro: e a de mais de cento e vinte, huma legoa em quadro. As 
actuaes Aldeas sitas em maninhos, e sem patrimonio marcado, te-lo-háo 
nos termos aquí referidos. E as que ora gosarem de algum, continuaráo a 
conserv~-lo, cuidando os respectivos Director, e Missionario em que náo 
seja invadido, ou possuido illegalmente. 

Art. 5º Da somma annualmente votada para a Cathequeze, se dedu
sirá á requisi~o dos Missionarios, a despeza para o culto Religioso, pri
meiras e mais indispensaveis necessidades dos Indios, compra de instru
mentos agrarios para os recem-Cathequisados, e ainda para alguns dona
tivos aos Selvagens. 

Art. 62 Os Missionarios, e Diretores, daráo annualmente conta de 
sua receita e despesa ao Governo da Provincia, por intermedio dos Juizes 
de Direito, os quaes lhe addicionaráo as observa~oes convenientes. 

Art. 7º O Governo da Provincia or~ará annualmente a despeza ne
cessaria para Cathequese, e civilisa~o dos Indígenas. 

Art. 8º Ficáo revogadas todas as Léis e disposi~oes em contrario. 
Mando por tanto a todas as Authoridades a quem o conhecimento, e 

execu~o da referida Lei pertencer, que a cumpram, e fa~o cumprir táo 
inteiramente como neUa se contém. O Secretario desta ProYincia a fa~ 
imprimir, publicar, e correr. Palacio do Govemo da Babia cinco de Mar~o 
de 1836, decimo quinto da Independencia e do Imperio. 
(Lugar do Sello.) 

Joaquim Marcellino de Brit.o. 

Nesta Secretaria do Governo da Provincia da Bahía, foi publicada a 
presente Lei aos 5 de Mar~o de 1856. 

Antonio Joaquim Alvares do Amaral. 

Registada nesta Secretaria do Governo a f. 58 do L. 1 º de Leis e Re
solu~oes da Assembléa Legislativa Provincial. Bahia 8 de Mar~o de 1856. 

Manoel da Silva Bar.auna. 

IABA 1836, s/pg 
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13/03/1837: Lei Provincial n. 16 - Provincia de Sáo Paulo - Sobre a con
grua dos Parochos das Freguezias da Provincia 

Bernardo José Pinto Gaviáo Peixoto, Presidente da Provincia de S. 
Paulo &c. Fa~o saber a todos os seus Habitantes que a Assembléa Legis
lativa Provincial Decretou e eu Sanccionei a Lei seguinte: 

Art. l. Os Parochos das Freguezias d'esta Provincia perceberáo d'o
ra em diante a congrua de 400$000 reis por anno. 

Art. 2. Náo gosaráo porem do augmento agora concedido, antes 
venceráo a congrua que até aqui estava marcada: 1 o os Vigarios Encom
mendados, ou que nao tiverem recebido a colla~áo segundo as Leis Cano
nicas e Civis que regem actualmente, e que continuaráo a reger o provi
mento dos Parochos Collados, precedendo sempre concurso e exame: 20 
aquelles Parochos Collados que náo residirem effectivamente nas suas Pa
rochias, por mais justo e qualificado que seja o impedimento: 30 os Paro
chos Collados que pela extinc~o das Aldeas dos Indigenas ficáráo regen
do as Capellas Curadas, em que se converteráo as dictas Aldeas. 

Art. 3. Ouando os Parochos Collados estiverem legítimamente im
pedidos, e as suas Igrejas forem providas de Parochos Encommendados, a 
congrua ora marcada se repartirá em duas partes iguaes, uma para o Col
lado, outra para o Encommendado, ficando a este todos os outros emolu
mentos e réditos da Igreja de qualquer natureza e denomina~o que sejáo. 

Art. 4. Tem direito á aposentadoria com metade da congrua na fór
ma do artigo antecedente o Parocho Collado que tendo servido por espa
~o de 25 annos náo interrompidos em uma ou diversas Igrejas, ficar physi
ca ou moralmente impossibilitado de continuar no exercicio de suas fun
c~óes. Essa aposentadoria porem nao isempta no Parocho Collado de re
sidir na mesma Parochia, salvo havendo clausula expressa no titulo, que 
será expedido pelo Governo da Provincia, o qual nao deverá ajuntar essa 
clausula de absoluta dispensa senao por motivo de molestia, em que o 
clima do logar seja damnoso, ou fa~ perigar a existencia do enfemo. Os 
Parochos Collados aposentados que continuarem a residir na sua Parochia 
teráo sempre a precedencia sobre os Encommendados nos actos ecclesias
ticos a que concorrerem, mas náo terao ingerencia alguma na adminis
tra~o da Igreja. 

Art. 5. Fica abolido em toda a Provincia o direito que se paga com a 
deno~ina~o de conhecen~ na occasiáo dos bilhetes de confissáo, o que 
todavta náo priva os Parochos de no tempo Paschal visitarem e benzerem 
as casas de seus parochianos, e de n' essa occasiáo receberem as offertas 
que estes gratuitamente lhes fizerem. Ficáo porem subsistindo todos os 
mais emolumentos, offertas, e direitos estabelecidos por lei, ou por uma 
longa pósse. 
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Art. 6. A jurisdic~o dos Parochos extende-se sobre as Capellas fi
liaes curadas e seus districtos dentro da Parochia, e n' ellas podem exercer 
todos os actos parochiaes. Náo receberáo comtudo os emolumentos e of
fertas senáo d' aquelles actos que por si practicarem, pertencendo os mais 
ao Capelláo, que náo é mais do que um Coadjutor do Parocho no districto 
da Capella. 

Art. 7. Os Coadjutores em effectivo exercicio sao escusos de todos 
aquelles empregos civis, de que o sáo por lei os Parochos. 

Art. 8. Náo poderá exercer emprego algum da Igreja o Clerigo que 
tendo-se ordenado com obriga~o de ir servir uma Igreja determinada, ou 
cargo de cura d'almas, náo for cumprir esta obriga~o, ou largar o empre
go sem motivo justo, reconhecido pelo Bispo Diocesano, e pelo Governo 
da Provincia. O Bispo antes da ordena~o communicará ao Governo a 
obriga~o que esses Clerigos houverem contrahido. 

Art. 9. Ficáo revogadas todas as leis em contrario. 
Mando por tanto &c. 
Dada no Palacio do Governo de S. Paulo aos 13 dias do mez de 

Mar~ de 1837. 
(L. S.) Bernardo José Pinto Gaviáo Peixoto. 

Publicada n' esta Secretaria do Governo em 13 de Mar~ de 1837. 

Joaquim Floriano de Toledo. 

1.ASP 1837: 209-10 

25/04/1837: Lei Provincial n. 63 - Provincia da Bahia - Autorisando o 
Govemo da Provincia a manter destacamentos de Infantaria 
para proteger os habitantes contra os assaltos das Tribus Sel
vagens 

Francisco de Souza Paraiso, Presidente da Provincia da Babia. Fa~o 
saber á todos os seos Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial 
Decretou, e eu Sanccionei a lei seguinte. 

Art. l. O Govemo da Provincia fica authorisado a collocar nas mar
gens do Rio Pardo dous destacamentos de Infantaria de vinte Pra~ cada 
um, commandados por Sargentos, ficando para esse fim augmentada a 
For~ Policial da Comarca dos Ilhéos com o referido numero de Pra~. 

Art. 2. Estes destacamentos teráo por fim principal proteger os habi
tantes, e o seo commercio contra as incursóes, e assaltos das Tribus Selva
gens, e ficam debaixo da direc~o, e ordens do respectivo Juiz de Direito. 

Art. 3. Além dos vencimentos marcados na Lei, as pra~ dos desta
camentos perceberáo mais uma grati.fica~o correspondente a quarta par
te dos mesmos vencimentos. 
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Art. 4. O Governo dara as Instruc~óes, que julgar necessarias, para a 
boa execu~áo da presente Lei. 

" 
Art. 5. Ficam revogadas as disposi~óes em contrario. 

Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento, 
e execu~áo da referida Lei pertencer, que a cumpráo, e fa~áo cumprir táo 
inteiramente como nella se contém. O Secretario desta Provincia a fa~ 
imprimir, publicar, e correr. Palacio do Govemo da Babia 25 de Abril de 
1837, decimosexto da Independencia e do Imperio. 

Francisco de Souza Paraizo. 

(Lugar do Sello.) 

Nesta Secretaria do Governo da Provincia da Babia, foi publicada a 
presente Lei em 26 de Abril de 1837. - No impedimento do Secretario, o 
Official Maior, 

Manoel da Silva Barauna. 

Registada nesta Secretaria do Governo á f. 112 v. do Lº 1º de Leis e 
Resolu~óes da Assembléia Legislativa Provincial. Babia 8 de Maio de 
1837. - No impedimento do Official Maior, 

José Maria Servulo Sampaio. 

IABA 1835-1889, s/pg 

31/07 /1837: Dec. n. 370 - MARINHA - Circular aos Presidentes de Provin
cia, para evitar as enormes despezas com o transporte de recro
tas e Indios para esta Corte, que sejdo elles depositados a bor
do de algum navio da Armada ahi estacionada, até que se of
fere<;a occasiáo de os enviar para aqui 

"Illm. e Exm. Sr. - Convindo evitar as enormes despezas com o 
transporte dos recrutas e Indios para esta Corte nas embarca~óes mercan
tes; determina o Regente em nome do Imperador que V. Ex. expe~a as 
ordens necessarias, para que elles sejáo depositados a bordo de algum na
vio da Armada que se achar estacionado nessa Provincia, até que appare
~a occasiáo opportuna de os enviar para aqui. Deus guarde V. Ex. - Pala
cio do Rio de Janeiro em 31 de Julho de 1837. - Tristáo Pio dos Santos. 
- Sr. Presidente da Provincia do Pará. Identica ás demais Provincias." 

CD 1837 (1861): 281 
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14/ 08/1837: Dec. n. 400 - MARINHA - Dando providencias para que no 
Arsenal de Marinha da Corte se estabele<;a huma accomo
da<;áo para os Indios empregados no mesmo, e ordenando 
que se /hes abonem rea<;óes e vestuario como se pratica com 
as pra<;as de bordo 

Constando ao Regente em Nome do Imperador o Sr. D. Pedro 11, 
que os Indios empregados nesse Arsenal náo se acháo regulados em sua 
vida domestica de huma maneira, que mais aproveite ao servi~o publico, e 
ao mesmo tempo lhes offere~a as commodidades compativeis com a sua 
condi~áo, preservando-os de enfermidades provenientes de priva~óes, de 
máo tratamento, o que se tem acautelado por sabias providencias nos 
Corpos Militares, e nas Guarni~óes dos Navios da Armada, sendo mui at
tendivel o laborioso mister, a que elles se dedicáo, vivendo ahi pacifica
mente com suas mullieres, cujos filhos se tem applicado com aproveita
mento ao estudo das primeiras letras e a officios mecanicos, merecendo 
alguns delles por· seu talento os mais distinctos elogios de pessoas, que 
presenciaráo os seus exames; convindo portanto animar náo só aos que 
ahi existem, mas tambem aos que devem vir das Provincias, na conformi
dade das ordens, que para esse fim foráo expedidas, e outrosim convidar 
por meios beneficos os que já se tenháo ausentado por descontentes; de
termina o mesmo Regente: 1 a, que o armazem terreo do edificio, chama
do casa das velas, sirva de ora em · diante para habita~áo dos ditos Indios, e 
dos outros que vierem para o Arsenal, conservando-se alli, para uso delles, 
as tarimbas que o meu antecessor mandou preparar para os artistas Por
tuguezes que foráo engajados em Portugal, e dos quaes já restáo poucos: 
2º, que sejáo fornecidos aos ditos Indios os utensilios necessarios, afim de 
que se estabele~a hum rancho igual, e do mesmo modo, que está em pra
tica a bordo dos Navios da Armada para com as suas guarni~óes, or~an
do-se o custo de huma ra~o, que deve constar de almo~o, jantar e ceia, 
para ser deduzida a sua importancia do jornal daquelles que o tiverem; 32, 

que os mesmos Indios sejáo ig\lalmente fornecidos de fardamento, seme
lhante ao que está presentemente em uso, duas vezes por anno, devendo 
este fardamento constar ·de huma jaqueta, duas cal~as, duas camisas, e 
hum bonet; 4ª, finalmente, que v. s. encarregue a promptifica~áo, e o esta
belecimento destes arranjos, que, náo obstante, ficáo submetidos á sua fis
calisa~o, ao seu Ajudante o 12 Tenente da Armada Francisco José de 
Mello, de cujo zelo, patriotismo, e discrip~o o Governo espera o bom exi
to desta providencia; ficando v. s. prevenido de que á Intendencia da Ma
rinha se tem expedido as convenientes ordens para sua execu~o na parte, 
que lhe pertence. 

Deus Guarde a V. S. - Pa~o em 14 de Agosto de 1837. - Tristáo 
Pio dos Santos. - Sr. Luiz da Cunha Moreira. 
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A disposi~o deste Aviso foi communicada ás Provinciais em Circu
lar de 16, dirigida aos Presidentes das Provincias. 

CD 1837 {1861): 296-97 

18/ 09/ 1837: Dec. n. 479 - MARINHA - Elevando a seiscentos e quarenta 
réis diarios o vencimento dos remadores dos esca/eres do Min. 
da Reparti~áo, da Inspec~áo do Arsenal, e do Quarlel Gene
ral; preferindo, em igualdade de circunstancias, os Indios para 
este servi~o 

O Regente em Nome do Imperador ha por bem que o vencimento 
dos remadores dos escaleres do Ministro da Reparti~áo, da Inspec~áo do 
Arsenal da Marinha e desse Quartel General, seja elevado a seiscentos e 
quarenta réis diarios. O que participo a V. S. para sua intelligencia e go
verno; prevenindo-o de que em igualdade de circunstancias deverá cha
mar, com preferencia, os Indios para este servi~o. Deus guarde a v. s. -
Pa~o em 18 de Setembro de 1837. - Tristáo Pio dos Santos - Sr. Theo
doro Beaurepaire. 

CD 1837 {1861): 336 

29 / 12/ 1837: Dec. n. 650 - Declarando ao Presidente da Provincia das 
Alagoas que o contracto de engajamento dos Indios, deve 
ser feito pelo tempo que elles quizerem, e quando se náo 
queiráo prestar voluntariamente, deverá entao proceder ao re
crntamento 

Illm. e Exm. Sr. - Accusando a recep~o do officio denº 27, com 
data de 13 de Outubro ultimo, que V. Ex. dirigira á esta Secretaria de Es
tado, tenho de lhe significar, que o contracto de engajamento dos Indios, 
sobre que V. Ex. pede esclarecimentos no dito officio, deve ser feíto pelo 
tempo por que os mesmos se quizerem engajar, e quando elles se náo 
queiráo prestar a isto voluntariamente, deve entáo V. Ex. faze-los recrutar 
nessa Provincia; remettendo para aquí o maior numero de semelhantes 
individuos, que de huma ou de outra maneira possa ahi obter. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro em 29 de De
zembro de 1837. - Joaquim. José Rodrigues Torres. - Sr. Presidente da 
Provincia das Alagoas. 

CD 1837 {1861): 433 
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02/ 07 / 1839: Lei Provincial n. 85 - Provincia do Maranháo - Authorisa o 
estabelecimento de tres Missóes, ou Aldeias de Indigenas, 
duas no Alto Mearim, e urna no Alto Grajahú 

Manoel Felisardo de So\17.a e Mello, Presidente da Provincia do Ma
ranháo. Fa~ saber a todos os seus habitantes que a Assemblea Legislativa 
Provincial Decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte. 

CAPITULO 1º 

Das Missóes 

Art. 1 o Pica o Presidente da Provincia authorisado a estabelecer tres 
Missóes, ou Aldeias de lndiginas, duas no Alto Mearim, e urna no Alto 
Grajahú. 

Art. 2ª Estas Missóes seráo assentadas em terras proprias para la
var, ou contiguas a estas, mas na proxim.idade de rios, e campos de criar. 

Art. 30 Pica pertencendo a cada Missáo urna legua de frente com 
duas de fundo d'aquellas terras, que estiverem devolutas nos lugares que 
forem escolhidos para assento das Missóes. 

Art. 40 O Presidente da Provincia mandará em tempo opportuno 
demarcar estas datas de terra, e a ninguem será permitido lavrar n'ellas se 
náo aos Indiginas que pertencerem ás respectivas Missóes. Esta disposi~o 
porem, e a do art. antecedente ficáo dependendo da approva~o da As
semblea Geral, que será solicitada pelo referido Presidente, e intermedio 
do Governo Central. 

Art. 50 Em cada Missáo construir-se-ha urna Igreja, urn Cymiterio, e 
uma ou mais officinas. 

CAPITULO 2° 

Do Missionarios 

Art. 6º Haverá em cada Missáo um Missionario nomeado na forma 
das Leis existentes, o qual perceberá urna congrua de quinhentos mil rs .. 

Art. 70 No impedimento do Missionario o Ordinario nomeará urn 
Padre que sirva interinamente. 

Art. 8° Aos Missionarios compete 

§ 1 o A Cathequesi e direc~o espiritual tanto dos Indiginas aldeados 
em Missóes, como d'aquelles que de novo a quiserem abra~. 

§ 7Y Exercer as func~óes de Parocho dentro do territorio das 
Missóes. 

§ 3º Inspirar aos cathecumenos o amor ao trabalho, e á vida social. 

§ 40 Admoestal-os a cumprir com os novos deveres a que se ligaráo, 
quaiido for para isso requerido pelo Director. 
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§ 5° Informar á primeira authoridade Ecclesiastica do estado da Ca
thequesi, e representar-lhe tudo quanto for a bem dos Cathecumenos. 

§ 6° Ensinar a lingoa vulgar, e as primeiras letras aos filhos dos Ca
thecumenos. 

Art. 92 Os Missionarios que servirem por mais de tres annos com 
proveito dos Cathecurnenos seráo preferidos para os Beneficios Ecclesias
tros, urna vez que tenháo os outros requisitos necessarios. 

CAPITUL03° 

Dos Directores e Vice-Directores 

Art. 10 O Presidente da Provincia nomeará urn Director para as 
Missóes do Mearim, e outro para a do Grajahú. Esta nomea~o deverá 
recahir em homens probos, e bem conceituados entre os Indiginas. 

Art. 11. Aos Directores compete 

§ 1° Promover os meios de subsistencia entre os Indiginas, ensaian
do-os a lavrar aterra a maneira do Paiz, e a criar animaes domesticos pa
ra o consumo das Missóes. 

§ 22 Destribuir pelos chefes de familias os instrumentos aratorios 
animaes domesticas, alimentos, e outros quaesquer objectos comprado~ 
pelo Presidente da Provincia. 

§ 32 Compor as desaven~ que se suscitarem entre os Indiginas. 
§ 4° Vigiar sobre os arti.fices engajados para ensinarem aos mesmos 

os officios mechanicos. 

§ 5° Entender na constru~o das Igrejas, Cemiterios, Officinas, e 
instruc~o dos Indiginas, e seus filhos nos officios mechanicos. 

§ 62 Evitar que se introdusa nas Missóes qualquer extranho que pelo 
seu mau comportamento possa dar aos Selvagens urna ideia pouco vanta
josa da vida social. 

§ 7ci Informar annualmente ao Presidente da Provincia do estado de 
taes Estabelecimentos, e representar tudo quanto for a bem dos dirigidos. 

§ 8° Prestar contas da sua Administra~o a quem o Presidente da 
Provincia encarregar de tomal-as. 

§ 90 Empregar meios coercitivos para corrigir os dirigidos depois de 
es~ot~dos os brandos. Os meios coercitivos redusem-se aos seguintes: 
pnmerro, reprehensáo: segundo, priva~o de objectos agradaveis: terceiro, 
prisáo por um a tres días, e expulsáo temporaria, ou perpetua do territorio 
das Missóes: quarto finalmente, emprego de for~ para rebater qualquer 
desordem com perigo de vida. 

. Art. 12. Have.rá .em cada Missáo um Vice Director nomeado. pelo 
Presidente da Provmc1a sobre proposta do respectivo Director. Esta no
mea~o deve recahir em individuo que resida nas Missóes, ou pelo menos 
na sua proximidade. 
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Art. 13. O Vice Director estará debaixo das ordens do Director, e 
fará as vezes d'este na sua ausencia, ou durante o seu impedimento. 

Art. 14. O Presidente da Provincia poderá suspender, ou dimittir os 
Directores, quando estes se náo comportem bem. 

Art. 15. A mesma attribui~o compete aos Directores, a respeito dos 
Vice Directores com approva~o porem do Presidente da Provincia quan
to á demissáo. 

Art. 16. No impedimento de qualquer dos Vice Directores o respec
tivo Dire,ctor nomeará quem sirva interinamente. 

Art. 17. Aos Directores que tiverem servido por espa~ de seis 
annos se decretará urn premio correspondente ao trabalho, e os Vice Di
rectores perceberáo urna gratifica~o annual de tresentos e cincoenta mil 
reís cada um, mas sem direito d'aquelle premio. 

CAPITUL04° 

Disposi~óes Geraes 

Art. 18 Nenhurna authoridade local, alem das especificadas nesta Lei 
terá ingerencia sobre a Administra~áo, e policia das Missóes, mas deverá 
qualquer dellas prestar auxilio aos Directores quando por estes lhe for re
querido. 

Art. 19 O Presidente da Provincia poderá por a disposi~o dos Di
rectores urna pequena for~ se assim o jij}gar conveniente, mais esta deve 
formar um presidio fora das Missóes. 

Art. 20. As pessoas empregadas no servi~ das Missóes sáo isentas 
do recrutamento, e servi~ da guarda nacional. 

Art. 21 Nas Leis do or~ento será consignada annualmente uma 
quantia para engajamento de officiaes mecanicos compra de instrumentos 
aratorios, animaes domesticos, e outros objectos necessarios ao estabele
cimento, e conserva~o das Missóes. Tanto os officiaes mecanicos engaja
dos, como os objectos comprados seráo postos á dispozi~o dos directo
res. 

Art. 22. O Presidente da Provincia fará urn Regulamento para os Di
rectores, o qual será interinamente posto em execu~o até que seja appro
vado pela Assemblea Provincial. 

Art. 23. Em tempo opportuno nomeará o Presidente da Provincia 
um, ou mais Commissarios para inspecionar as Missóes, e tomarem aos 
Directores conta da sua administra~o. 

Art. 24. Ficáo revogadas as disposi~s em contrario . 
Mando por tanto a todas as auctoridades, a quem o conhecimento, e 

execu~o da referida Lei pertencer, que a cumpráo, e fa~o cumprir táo 
inteiramente como nella se contem. - O Secretario da Provincia a fa~ 
imprimir, publicar, e correr. - Palacio do Governo do Maranháo aos dous 
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cl_ias do mez de julho de 1839, decimo oitavo da Independencia e do Impe
rio. 

Manoel Felisardo de Souza e Mello. 

Estava o Sello. 

Carta de Lei pela qual V. Ex. manda executar o Decreto da Assem
blea Legislativa Provincial, authorisando o Presidente da Provincia a esta
belecer tres Missóes, ou Aldeias de indiginas, duas no Alto Mearin, e uma 
no Grajahú, na forma acitna declarada. 

Para Vossa Excellencia ver. 

José Candi do Vieira a fez. 

Sellada, e publicada na Secretaria do Govemo do Maranháo em 2 
de Julho de 1830. 

Anselmo Francisco Perelli. 

Registada a fl. 86 do Livro l. de Leis e Resolu~óes da Assembléa 
Legislativa Provincial. Secretaria do Govemo do Maranháo em 3 de Julho 
de 1839. 

José Rufino de Mello 

CLMA 1839 (1847): 8-12 

28/ 09/ 1839: Lei Providencial n. 28 - Provincia do Gram Para - Cria a 
missiio de S. loaquim no Rio Branco, e authorisa o Govemo a 
criar outra no Xingú 

O Doutor Bernardo de Souza Franco, Prezidente da Provincia do 
Gram Para §c. Fa~o saber a todos os seus Habitantes, que a Assemblea 
Legislativa Provincial Rezolveu, e eu Sanccionei o seguinte Decreto: 

Artigo 1° Pica approvada a crea~o da Missáo de S. J oaquim. no Rio 
Branco. 

Art. '2° Pica authori7.ado o Govemo a crear outra Missáo nas cabe
ceiras do Rio Xingú. 

Art. 3° Ficáo revogadas as Leis, e Dispozi~oens em contrario. 
Mando por tanto a todas as Authoridades a quem o conhecitnento e 

e~ecu~o deste Decreto pertencer, que o cumpráo, e fa~o cumprir táo in
terramente como nelle se contém. O Secretario Interino desta Provincia o 
fa~ itnpritnir, publicar e correr. Dado no Palacio do Governo do Pará aos 
vinte e oito dias do mez de Setembro de 1839, decitno oitavo da Indepen
dencia, e do Imperio 

Bernardo de Souza Franco 

L.S. 
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Publicado e Sellado nesta Secretaria do Govemo aos 30 de Setem
bro de 1839. O Secretario Interino. Miguel Antonio Nobre. 

CLPA 1839: 29 

22/ 12/ 1839: Lei Provincial n. 188 - Provincia do Ceará - Supprime a vil
la de Mecejana 

Art. 1 o Pica supprimida a villa de Mecejana, e o seu termo dividido 
em duas partes, pertencendo uma parte ao termo da cidade e outra ao da 
villa do Aquiraz, cuja divisáo será pelo riacho Preacabura, como antiga
mente, até a serra do Limáo, e d' ahi pelo citno da cordilheira das serras 
até a de Manoel Dias a estremar com Baturité. 

Art. 2º O presidente da provincia fica autorisado a fazer arrecadar o 
archivo e mais pertences da municipalidade extincta para se unirem ao ar
chivo da camara da capital, fazendo igualmente arrecadar e distribuir pe
los escriváes competentes os feitos dos cartorios do juizo municipal e de 

orpháos daquele lugar. 

Art. 30 Os proprietarios de casas, sitios de planta~ e mais terras 
foreiras da villa extincta continuaráo a gozar de seus aforamentos da ma
neira por que cada um os obteve, sem que lhes possáo ser alterados: e da 
mesma maneira ficaráo os Indios gozando da mesma posse e privilegios, 

que lhes competem. 

Art. ~ O presidentes da provincia expedirá as convenientes ordens 
para prompta execu~o da presente Le~ que revoga todas que lhe sáo con-

trarias. 

CLCE 1837-1844: 22.6 

04/ 05/ 1840: Lei Provincial n. 188 - Provincia do Río de Janeiro - Fica 
extincta a freguezia de Nossa Senhora do Desterro de Tamby, 
e o curato dos Indios da extincta Villa Nova de S4o losé de 

El-Rey 

O vinsconde de Baependy, vice-presidente da provincia do Rio de 
J aneiro: fa~ saber a todos os scus habitantes, que a assembléa legislativa 
provincial decretou e eu sanccionei a lei seguinte. 

Art. 1 o Fica extincta a freguezia de Nossa Senhora do Desterro de 
Tamby, e o curato dos Indios da Extincta Villa Nova de S. José d'El-Rei 
elevado á freguezia coma denomina~o de Nossa Senhora do Desterro. 
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Art. 22 A igreja do sobredito curato servirá, como presentemente 
serve, de igrej~ matriz. 

Art. 32 Os limites da nova freguezia seráo os mesmos que até agora 
dividiáo a sobredita freguezia de Tamby das suas limitrophes, com a diffe
ren~ sómente que a linha imaginaria que actualmente separa o seu terri
torio do territorio da freguezia de Itaborahy no Porto das Caücas, fica 
substituida pela linha da divisa natural do rio, que banha a povoa~o do 
mesmo Porto das Cfilxas, a qual fica assim pertencendo em totalidade á 
referida freguezia de Itaborahy. 

Art. 42 Ficáo revogadas todas as leis e disposi~óes em contrario. 
Mando por tanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 

execu~o da referida lei pertencer, que a cumprao e fa~o cumprir táo in
teiramente como nella se contem. O secretario desta provincia a fa~ im
primir, publicar, e correr. Dada no palacio do govemo da provincia aos 
quatro dias de mez de Maio de 1840, decimo nono da Independencia e do 
Imperio. 

Visconde de Baependy 

CLRJ 1838-1839: 30 

11/ 02/ 1841: Lei Provincial n. 52 - Provincia de sergipe - Sobre a demar
ca~áo do te"eno pertencente aos Indios do Thomar do Ge1Ú 

Joáo Pedro da Silva Ferreira Presidente da Provincia de Sergipe: 
Fa~o saber a todos os seus Habitantes, que a Assembléa Legislativa Pro
vincial Decretou e eu Sanccionei a Resolu~o seguinte. 

Art. 1° O Presidente da Provincia he authorisado a mandar o J uiz 
Municipal do Municipio de Itabaianinha proceder á aviventa~o da de
marca~o do terreno pertencente aos Indios do Thomar do Gerú, á vista 
do Titulo de sua possessáo, convidando para esse fim os interessados, ou 
quem interesse poder ter em tal demarca~o, por meio de Editaes fixados 
nos logares mais publicas do Municipio, e dos outros circunvizinhos. 

Art. 2° Logo que foi feita a aviventa~o, o Juiz Municipal fará fiel 
entrega do Auto ao Juiz de Orfaos; a quem por direito perten~ a admi
nistra~o dos bens dos Indios, deixando traslado em seu Cartorio, e com 
os rendimentos dos bens pagaráo as despezas que forero precizas para a 
avivente~o. 

Art. 3º Ficáo revogadas todas as Leis em contrario. 
Mando por tanto a todas as Authoridades a quem o conhecimento e 

execu~o da referida Resolu~o pertencer, que a cumpráo, e fa~o cum
prir táo inteiramente como nella se contém. O Secretario d' esta Provincia 
a fa~ imprimir, publicar e correr. Palacio do Governo de Sergipe 11 de 
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Fevereiro de 1841, vigesimo da Independencia e do Imperio. Joáo Pedro 
da Silva Ferreira 

LLSE 1840-1844: 4-5 

03/ 12/ 1841: Lei n. 261 - Rejonnando o Código do Processo Criminal 

Dom Pedro Segundo, por Gra~ de Deos e Unanime Acclama~o 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil. Fa
zemos saber a todos os Nossos Subditos, que a Assembléa Geral Decre
tou, e Nós Queremos a Lei seguinte. 

TITULO l. 

Disposi~óes Criminaes 

[ ... ) 
CAPITULO 11. 

Dos Juízes Municipaes 

Art. 13. Os Juízes Municipaes seráo nomeados pelo Imperador d'en
tre os Bachareis formados em Direito, que tenháo pelo menos hum anno 
de pratica de foro adquirida depois de sua formatura. 

Art. 14. Esses Juízes serviráo pelo tempo de quatro annos, findo os 
quaes poderáo ser reconduzidos, ou nomeados para outros lugares, por 
outro tanto tempo, com tanto que tenháo bem servido. 

Art. 15. O Governo poderá marcar a estes J uizes hum ordenado, 
que náo exceda a quatrocentos mil réis. 

Art. 16. Em quanto se náo estabelecerem os Juizes do Art. 13., e nos 
lugares onde elles náo forem absolutamente precisos, serviráo os substitu
tos do Art. 19. 

Art. 17. Compete aos Juizes Municipaes: 
§ 1 o Julgar definitivzmente o contrabando, excepto o apprehendido 

em flagrante, cujo conhecimento, na fórma das Leis, e Regulamentos de 
Fazenda, pertence ás Autoridades Administrativas; e o de Africanos, que 
continuará a ser julgado na fórma do Processo commum. 

§ 30 As attribui~óes criminaes e policiaes, que competiáo aos Juizes 
de Paz. 

§ 30 Sustentar, ou revogar, ex-officio, as pronuncias feitas pelos De
legados e Subdelegados. 

§ 40 Verificar os factos que fizerem objecto de queixa contra os Jui
zes de Direito das Comarcas, em que náo houver Rela~o, inquirir sobre 
os mesmos factos testemunhas, e facilitar ás Partes a extrac~o dos docu-
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mentos que ellas exigirem para bem a instuirem, salva a disposi~o do Ar
tigo 161 do Copigo do Processo Criminal. 

[ ... ) 
Art. 21. Os Juizes Municipaes, e de Orpháos, pelos actos que prati

carem tanto no civil, como no crime, perceberáo dobrados os emolumen
tos marcados no Alvará de 10 de Outubro de 1854 para os Juizes de Fóra 
e Orpháos das Comarcas de Minas Geraes, Cuyabá e Mato Grosso. 

[ ... 1 

TITULOII. 

Disposü;óes Civis 

CAPITULO ÚNICO 

Dos luizes Municipaes e recursos 

Art. 114. Aos Juizes Municipaes compete: 

12 Conhecer e julgar definitivamente todas as causas civeis, ordina
rias ou summarias, que se moverem no seu Termo, proferindo suas sen
ten~as sem recurso, mesmo de revista, nas causas que couberem em sua 
al~da, que seráo de trinta e dois mil réis nos bens de raíz, e de sessenta e 
quatro nos moveis. 

22 Conhecer e julgar da mesma fórma, contenciosa e administrati
vamente, todas as causas da competencia da Provedoria dos Residuos. 

32 Conhecer e julgar definitivamente todas as causas de Almotaceria 
que excederem á al~da dos Juizes de Paz. 

42 Executar no seu Termo todos os Mandados e Senten~ civeis, 
tanto as que forem por elles proferidas, como as que por outros Juizes ou 
Tribunaes, com excep~áo unicamente das que couberem na al~da dos 
Juizes de Paz. 

52 Toda a mais jurisdic~o civil que exercerem os actuaes Juizes do 
Civel. 

Art. 115. Ficáo abolidos os Juizes do Civel, conservados porem os 
actuaes, em quanto náo forem empregados em outros lugares. 

Art. 116. No impedimento dos actuaes Juizes do Cive~ serviráo os 
Municipaes. 

Art. 117. Nas grandes pov~s, onde a administra~o dos Orpháos 
pud_er occupar hum ou mais Magistrados, haverá hum ou mais Juizes de 
Orpháos. 

Estes Juizes seráo escolhidos pelo Imperador d'entre os Bachareis 
formados, habilitados para serem Juizes Municipaes, serviráo pelo mesmo 
tempo que os Juizes Municapes e seráo substituidos da mesma maneira. 

Venceráo o ordenado e emolumentos, e teráo a mesma al~da dos 
Juizes Municipaes. 
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Art. 118. Nos Termos em que náo houver Juiz de Orpháos especial, 
se houver Juiz de Direito Civel, exercerá este toda a jurisdic~o que com
pete ao de Orpháos. 

Náo havendo Juiz de Direito Civel, competirá toda a jurisdic~o do 
Juiz de Orpháos ao Juiz Municipal. 

Art. 119. O Juiz de Direito da Comarca terá a jurisdic~o, que ti
nháo os Provedores das C~marcas, para nas Correi~óes que fizer, confor
me for determinado em Regulamento, rever as contas dos Tutores, Cura
dores, Testamentos, Administradores Judiciaes, Depositarios Públicos, e 
Thesoureiros dos Cofres dos Orpháos e ausentes, tomando as que náo 
achar tomadas pelo Juiz á quem compete, e procedendo civel e criminal
mente na fórma de Direito. 

[ ... ) 
Art. 121. Compete á Rela~o do Districto conhecer dos recursos res

tabelecidos pelo artigo antecedente: nos Termos porem que distarem da 
Rela~áo do Districto mais de quinze leguas, os mesmos recursos seráo in
terpostos para o Juiz de Direito da Comarca dos despachos proferidos pe
los J uizes Municipaes, ou de Orpháos. 

Art. 122. Os despachos dos ditos recursos na Rela~o seráo proferi
dos por hum Relator e dois Adjuntos, e náo poderáo ser embargados nem 
sujeitos á qualquer outro recurso. 

Art. 123. A Rela~o do Districto compete o conhecimento de todas 
as apella~óes das Senten~as Civeis definitivas, ou interlocutorias com for~ 
de definitivas, proferidas pelos J uizes de Direito especial do Civel, pelos 
Juizes dos Orpháos, e Municipaes. As Rela~óes teráo al~da nas causas 
civeis até cento e cincoenta mil réis em bens de raiz, e tresentos mil réis 
em bens moveis. 

[ .. J . 
Mandamos por tanto á todas as Autoridades, á quem o conhecimen

to, e execu~áo da referida Lei pertencer, que a cumpráo, e fa~áo cumprir e 
guardar táo inteiramente, como nella se contem. O Secretario d'Estado 
dos Negocios da Justi~ a fa~ imprimir, publicar e correr. Dada no Pala
cio do Rio de J aneiro aos tres de Dezembro de 1841, vigessimo da Inde
pendencia e do Imperio. 

Imperador com Rubrica e Guarda. 
Paulino José Soares de Souza 

CLI 1841 (1&>6): 101-122 

15/03/1842: Regulamento n11 143 - Regula a execu~áo da parte civil da Lei 
n!J 261de3 de Dezembro de 1841 

Hei por bem, tendo ouvido o relatorio do Meu Ministro e Secretario 
dos Negocios da J usti~a, e o parecer da respectiva sec~o do Conselho de 
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Estado, Usando da atribui~o que me confere o art. 102 § 12 da Consti
tui~o do Imperio Decretar o seguinte: 

[ ... ] 
Capítulo IV - Da Jurisdi~o dos Juizes de Orpháos 
[ ... ] 
Art. 40 Aos Juizes de Orphaos compete conhecer e julgar adminis

trativamente os processos de inventarios, partilhas, tutelas, curadorias, 
contas de tutores e curadores. 

Art. 50 Ficáo-lhes outrossim pertencendo: [ ... ] 
§ 12. A administra~o dos bens pertencentes aos Indios, nos termos 

do Decreto de tres de Junho de 1833. 
[ ... ) 
Paulina José Soares de So\17.a, do Meu Conselho, Ministro e Secre

tario de Negocios da Justi~ assim o tenha entendido e fa~ executar. Pa
lacio do Rio de J aneiro em 15 de Mar~o de 1842, vigesimo primeiro da 
Independencia e do Imperio. 

Coma rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulina José Soares de Souza 

CLI 1842 (1865): 179 

10/11/1842: Resolu,áo Provincial n. 7 - Provincia do Ceará - Fica au
thorisado o Govemo da Provincia a sollicitar Missionari
os Capuchinos Italianos, que se occupem na Catequese dos 
Indios 

JOSÉ JOAQUIM COELHO, Presidente da Provincia do Ceará. Fa~o 
saber a todos os seus Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial 
decretou, eu sanccionei a Resolu~o seguinte. 

Art. 1° Fica autorisado o Govemo da Provincia a sollicitar da Santa 
Sé, pelo intermedio do Govemo Imperial, o transporte de dous a quatro 
Missionarios Capuchinhos Italianos, que se occupem na Cathequese dos 
Indios, e exercicio das missoes por toda a Provincia, náo excedendo a des
peza do transporte á quatro cantos de réis. 

Art. 2º O mesmo Govemo designará hum édificio nesta Capital para 
hospicio, e residencia dos ditos missionarios, e os empregará nos lugares, 
onde entender mais util o seu ministerio, precedendo approva~o, e ne
cessarias faculdades do Prelado Diocesano. 

Art. 3º O hospicio será regido por hum superior, com sugei~o ao do 
de Pernambuco, ou sem ella, segundo o Govemo julgar mais conveniente, 
e de acordo com o mesmo Prelado Diocesano impetrando-se neste senti
do a competente autorisa~o da Corte de Roma. 
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Art. 42 Ficáo revogadas todas as disposi~oes em contrario. 
Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento, 

e execu~ao da referida Resolu~o pertencer, que a cumpráo, e fa~o cum
prir, táo inteiramente como n'ella se contém. O secretario d'esta Provintja 
a fa~ imprimir, publicar, e correr. Palacio do Govemo do Ceará, em 10 
de Novembro de 1842, vigesimo primeiro da Independencia e do Imperio. 

José Joaquim Coelho 

CLCE 1837-1844: 33 

29/04/1843: Lei Provincial n. 182 - Provincia de Santa Catharina - Esta
belecimento de huma Missao, a bem da Catechese, e civili
s°'áo dos indígenas 

Artigo 1 ª O Presidente da Provincia fica authorisado a auxiliar pelos 
cofres Provinciaes, com a quantia de dous contos de reís, o estabelecimen
to de huma Missáo da Sociedade Propagadora da Fé, estabelecida em 
Lyon, a bem da Cathequese, e civilisa~o dos indígenas, e de vigorar o es
pirito religioso na popula~o desta Provincia 

Artigo 2º Este estabelecimento será promovido pela primeira asso
cia~áo que para este fim se forme a quem cumprirá fazer constar ao Pre
sidente da Provincia a sua existencia, e sollicitar-lhe as providencias de 
que care~: bem como recorrer ao Bispo Diocesano implorando o seu as
senso, e efficaz protec~o. 

Artigo 32 O auxilio de que trata o artigo 1° terá lugar ao aralisar-se 
o estabelecimento da Missáo, devendo ser entregue por presta~oes ao 
Chef e d' ella, abrigado este a prestar contas legaes do seu dispendio, e a 
expor ao Presidente da Provincia as mais urgentes necessidades da mesma 
Missáo, a fim, de receber outros auxilios compativeis com as circunstan
cias dos cofres Provinciaes. 

Artigo 4º Ficam sem vigor as disposi~oes em contrario. 

CLSC 1841-1853: 67 

21/06/1843: N. 285 - Decreto - Autorisa o Govemo para mandar vir da 
Italia Missionarios Capuchinos, distribuil-os pelas Provincias 
em Miss"es; e concede seis Loterías para aquisi,4o ou edi
fic°'áo de predios, que sirváo de hospicios aos ditos Missio
nanos 

Hei por bem Sanccionar e Mandar se execute a Resolu~o seguinte 
da Assembléa Geral Legislativa: 
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Art. 1 Q O Govemo fica autorisado a fazer as despezas necessarias 
para mandar vir da Italia Missionarios Capuchinhos, que distribuirá pelas 
Provincias, onde as Missóes puderem ser de maior proveito, tendo o seu 
centro nesta Corte. 

Art. 2Q Pica igualmente autorisado para fazer correr seis Loterias, 
segundo o plano das concedidas á Santa Casa de Misericordia desta Corte, 
cujo producto será applicado: 

§ 12 A acquisi~o ou edifica~o de predios, que sirváo de Hospicios 
aos ditos Missionarios, quando náo baja edificios publicos, ou Conventos, 
que possáo ter essa applica~o. 

§ 22 As despezas, que possáo ser necessarias nesses predios, ou Igre
jas e Capellas respectivas. 

§ 32 A qualquer despeza extraordinaria, que seja indispensavel fazer 
com as sobreditas Missóes. 

Art. 32 Picáo revogadas quaesquer disposi~óes Legislativas em con
trario. 

Honorio Hermeto Carneiro Leáo, Conselheiro de Estado, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justi~ o tenha assim entendido, 
e fa~ executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1843, vige
simo segundo da Independencia e do Imperio. 

Coma rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Honorio Hermeto Carneiro Leáo 

cu 1843 {1867): 25-26 

01/08/1843: Decreto Provincial n11 298 - Provincia do Ceará - Restabele
ce o Directorio dos Indios de 3 de Maio de 1757 

José Maria da Silva Bitancourt, Presidente da Provincia do Ceará. 
Fa~o saber a todos os seos Habitante, que a Assembléa Legislativa Pro
vincial decretou e eu sanccionei o seguinte. 

Art. 12 Pica restabelecido o Directorio dos Indios de 3 de Maio de 
1757. 

Art. 2Q O Governo Provincial é authorisado a expedir para a exe
cu~o da presente lei o necessario Regulamento, no qual fará as conve
nientes altera~óes á aquellas disposi~s do Directorio que se opposerem 
á Constitui~o e Leis do Estado, que garantem a liberdade do Cidadáo. 

Art. 3Q O Regulamento do Governo será executado interinamente, 
em quanto náo obtiver a difinitiva approva~o da Assembléa, a que será 
presente na proxima futura Sessáo legislativa. 

Art. 42 Picáo revogadas quaesquer disposi~óes em contrario. 

186 LEGISLA(,;ÁO INDIGENISTA DO SÉCULO XIX 

Mando por tanto a todas as Authoridades, á quem o conhecimento, 
e execu~o do referido Decreto pertencer, que o cumpráo e fa~o cumprir 
táo inteiramente como n'elle se contem. O Secretario desta provincia o fa
~ imprimir, publicar, e correr. Palacio do Governo do Ceará em o 12 de 
Agosto de 1843, vigesimo segundo da Independencia e do Imperio. 

(L. do s.) 

José Maria da Silva Bitancourt 

CLCE 1837-1844: 37 

21/10/1843: Lei nfl 317 - Fixando a despeza e o~ando a receita para os 
exercicios de 1843-1844, e 1844-1845 

Dom Pedro Segundo, por Gra~ de Deos, e Unanime Acclama~o 
dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brasil, Fa
zemos saber a todos os Nossos Subditos, que a Assembléa Geral Decre
tou, e Nós Queremos a Lei seguinte. 

CAPITULO! 

Despeza Geral 

[ ... ] 
21 Q Catechese, e civilisa~o de Indios, ficando o Governo autori

sado p(.lra dar Regulamentos ás Missóes, e para poi-os em exe-
(':\)~~(} ••..••••••••••••••••.•••••• l.~.()()()~()()() 

[ ... ] 

CAPITULO III 

Disposi~óes geraes 

[ ... ] 
Art. 36. Picáo pertencendo aos Proprios Nacionaes as Estancias, e 

mais terrenos dos Indios da Comarca de Missóes no Rio Grande do Sul, 
sendo distribuida porem pelos Indios que restáo huma parte dos mesmos 
terrenos que for sufficiente para sua cultura. 

[ ... ] 
Mandamos por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimen

to, e execu~o da referida lei pertencer, que a cumprao, e fa~o cumprir, e 
guardar tao inteiramente, como nella se contem. O Secretario d'Estado 
dos Negocios da Fazenda a fa~a imprimir, publicar e correr. Dada no Pa-
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lacio do Rio de janeiro aos 21 de Outubro de 1843, vigesimo segundo da 
Independencia e do Imperio. 

Imperador com Rubrica e Guarda. 

J oaquim Francisco Vianna 

CLI 1843 {1867): 59-80 

22/10/1843: Lei Provincial nll J(j() - Provincia do Maranhao - O Presi
dente da Provincia fica authorizado a comprar ao cidadáo 
Manoel Lopes de Magalháes as te"as, de que he proprietario 
no lugar denominado ltaqui, e onde acha-se situada a colonia 
dos Guajajáras, no rio Pindaré 

J eronimo Martiniano de Mello, Presidente da Provincia do Mara
nháo, Fa~o saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 
Provincial Decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte. 

Art. 1 o O Presidente da Provincia fica authorizado a comprar ao ci
dadáo Manoel Lopes de Magalháes as tenas, de que he proprietario no 
lugar denominado Itaqui, e onde acha-se situada a colonia dos Guajajáras 
no rio Pindaré. 

Art. 2º O pre~o das tenas náo excederá ao valor de dous contos de 
reis {2:000$000) pelos quaes o dito proprietario as comprou, e mais a des
peza da Siza, alem dos juros destas quantias, desde o dia da funda~o da 
colonia até sua difinitiva e real compensa~o. 

Mando por tanto a todas as authoridades, a quem o conhecimento, e 
execu~o da referida Lei pertencer, que a cumpráo, e fa~o cumprir táo 
inteiramente como nella se contem. - O Secretario da Provincia a fa~ 
imprimir, publicar, e correr. - Palacio do Govemo do Maranháo em 22 
de Outubro de 1843, vigesimo segundo da Independencia e Imperio. 

J eronimo Martiniano Figueira de Mello 

Estava o Sello. 

CLMA 1843: 11 

18/03/1844: Lei Provincial nll 127 - Provincia de Sergi.pe - Despesa pro
vincial 

Manoel Vieira Tosta, Presidente da Provincia de Sergipe: Fa~ sa
ber a todos os seus Habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial de
cretou, e eu Sanccionei a Lei seguinte: 

[ ... ] 
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Capitulo II - Art. 19. O Presidente da Provincia fica authorisado a 
nomear hum director para todas as Aldeas da Provincia, que vencerá 
40$000 réis mensaes, tendo a seu cargo inspeccionar as mesmas Aldeas, 
exercer sobre os Indios aquellas attribui~óes, que o Presidente lhe marcar 
em regulamento, preferindo para esta nomea~o entre os officiaes refor
mados de lil Linha desta Provincia, o que tiver maior gradua~o. [ ... ) 

LLSE 1844:27 

30/ 07 / 1844: N. 373 - Decreto - Fixando as regras que se devem observar 
na distribui~áo pelas Provincias dos Missionario Capuchinhos 

Tendo o Decreto numero duzentos e oitenta e cinco de vinte hum de 
Junho de mil oitocentos quarenta e tres, pelo Artigo primeiro, autorisado 
o Govemo para mandar vir da Italia Missionarios Capuchinhos, e distri
buil-os pelas Provincias onde as Missóes puderem ser de maior proveito, 
tendo o centro dellas nesta Corte; e convindo, por isso, fixar regras que 
assegurem huma justa e util distribui~o dos mesmos Missionarios, a fim 
de que de seus trabalhos apostolicos se possio colher os fructos que o so
bredito Decreto teve em vista, sem que ao mesmo tempo se alterem as re
la~óes de communica~o e obediencia dos referidos Missionarios a respei
to dos seus superiores ecclesiasticos: Hei por bem decretar o seguinte. 

Art. 112 A Missáo dos Religiosos Capuchinhos, estabelecida nesta 
Corte, em virtude do Artigo primeiro do Decreto sobredito, fica depen
dendo do Govemo no que respeita á distribui~o e emprego dos Missio
nario, nos lugares onde o mesmo Governo entender que as Missóes po
dem ser de maior utilidade ao Estado e á Igreja. 

Art. 212 O Governo, á representa~o dos Bispos ou Ordinarios das 
Dioceses, podera enviar e empregar os Missionarios nos lugares das Dio
ceses para onde forem reclamados. 

Art. 312 Os Missionarios Capuchinhos, na Corte, ou nas Provincias 
em que se acharem em Missáo, na forma dos Artigos antecedentes, es
taráo sujeitos e dependeráo unicamente dos Bispos em tudo quanto disser 
respeito ao ministerio sacerdotal; e nos lugares em que houver Hospicio, e 
pelo tempo que ahi residirem, os Missionarios dependeráo do superior lo-
cal, em quanto aos Officios e fun~es meramente regulares. . 

Art. 40 Nenhum Missionario Capuchinho solicitará de seu supenor 
geral em Roma obediencia ou ordem semelhante, que o desligue da 
Missáo, ou transfira para outro lugar, que náo tenha sido designado pel~ 
Governo, ou indicado pelos bispos ou Ordinarios, sem previo consenti
mento do mesmo Govemo. 

Art. 512 Tanto as obediencias ou ordens semelhantes, de que trata o 
Artigo antecedente, como aquellas que nao forem precedidas da formali-
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dade do mesmo Artigo, ficáo dependendo para sua execu~o, de Benepla
cito Imperial. 

" 
Manoel Antonio Galváo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 

d'Estado dos Negocios da Justi~ o tenha assim entendido e fa~ execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Julho de 1844, vigesimo terceiro 
da Independencia e do Imperio. 

Coma Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Galváo 

CLI 1844 (1845): 163-4 

25/ 11/1844: Ministerio do Imperio - Fixando providencias para o aldea
mento dos indios em S. Matheus e para seu transporte á Corte, 
para servirem nos arsenaes e marinha de gue"a 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador, attendendo aoque 
por vezes tem representado Manoel Porfirio dos Santos Lisboa, encarre
gado do aldeamento dos Indios em S. Matheus, sobre os embara~os quem 
tem encontrado em realisar o dito aldeamento, ha por bem que V. Ex. 
passe com brevidade a providenciar a respeito das pessoas necessarias pa
ra fazerem as planta~óes e ranchos, tanto para sustento e accomoda~o 
dos ditos Indios no lugar em que o referido encarregado do aldeamento 
tem dado principio a estes trabalhos, como para sustento e accomoda~o 
do mesmo encarregado; dando V. Ex. todas as providencias ao seu alcance 
para que os referidos Indios sejao bem acolhidos, náo só ali, como nas ou
tras partes em que se apresentarem, afim de se náo desgostarem das re
la~óes que comnosco tem principiado, e de náo voltarem facilmente á vida 
errante a que estáo acostumados. E porque muito convenha aproveitar
mos desde já aquelles dos mencionados Indios, que se acháo nas circuns
tancias de ser instruidos e aproveitados em officinas e na marinhagem, ha 
outrosim Sua Magestade o Imperador por bem que V. Ex. expe~ as con
venientes ordens ao dito encarregado do aldeamento para que procure 
persuadir a estes, por todos os meios de brandura, a virem a esta Corte, 
afim de serem educados nos nossos arsenaes e marinha de guerra; haven
do da parte de V. Ex. o cuidado de recommendar aos mestres das embar
ca~óes que os transportarem que os tratem com toda a affabilidade; e ti.
cando V. Ex. na intelligencia de que nesta data se expede aviso ao ministe
rio da fazenda elevando a quantia de 480$000 réis já distribuida, e com
municada a V. Ex. na data de 18 de mar~ ultimo, á de 4:000$ réis, para 
ser despendida no corrente exercicio por conta do ministerio do imperio, 
pela thesouraria dessa provincia, com os objectos indicados, náo entrando 
nesse augmento a despeza do transporte de Indios para a Corte, pois que 
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. 
esta será aqui satisfeita á vista dos ajustes que V. Ex. fizer comos proprie-
tarios ou mestres das embarca~óes, os quaes deveráo apresentar nesta se
cretaria de estado os Indios que trouxerem, para se lhes dar conveniente 
destino. 

Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de Novem
bro de 1844. - José Carlos Pereira de Almeida Torres. - Sr. Presidente 
da Provincia do Espirito Santo. 

JC 319, 30/ 11/ 1844: 1 

18/ 03/1845: Lei Provincial n11 146 - Provincia de Sergipe - Despeza da 
Provincia 

O Conego Vigario Geral José Francisco de Menezes Sobral, Vice
Presidente da Provincia de Sergipe: Fa~o saber a todos os seos Habitan
tes, que a Assemblea Legislativa Provincial Decretou, e eu sanccionei a 
Lei seguinte: 

[ ... ] 
Capítulo II, Art. 23. O Presidente da Provincia remetterá até o ulti

mo de J aneiro hum mappa dos Indios de que se compóe as Aldeas da 
Provincia com declara~áo da applica~o a que elles se dedicáo, e quaes os 
orfáos; suas idades, destinos, e rendimentos dos seus bens possuidos em 
commum, o emprego dos mesmos, e o director pagará do seu rendimento 
os beneses que forem devidos aos Parochos, applicando o mais para ves
tiario dos mais indigentes, do que apresentará suas contas a Assemblea 
Provincial. ( ... ] 

LLSE 1845: 39 

24 / 07 /1845: Decreto n. 426 - Contém o Regu.lamento ácerca das Missóes 
de catechese, e civilisa~áo dos Indios 

Hei por bem, tendo ouvido o Meu Conselho d'Estado, mandar que o 
se observe o Regulamento seguinte: 

Art. 12 Haverá em todas as Provincias hum Director Geral de In
dios, que será de nomea~o do Imperador. Compete-lhe: 

§ 12 Examinar o estado, em que se acháo as Aldeas actualmente es
tabelecidas; as occupa~es habituaes dos Indios, que nellas se conserváo; 
suas inclina~óes, e propensóes; seu desenvolvimento industrial; sua popu
la~o, assim originaria, como misti~a; e as causas, que tem influido em 
seus progressos, ou em sua decadencia. 

TEXTOS DE LEIS 191 



§ 20 Indagar os recursos, que offerecem para a lavoura, e commer
cio, os lugares, em que estáo collocadas as Aldeas; e informar ao Govemo ,. 
Imperial sobre a conveniencia de sua conserva~o, ou remo~o, ou reu-
niáo de duas, ou mais, em huma só. 

§ 30 Precaver que nas rem~es náo sejáo violentados os Indios, que 
quizerem ficar nas mesmas terras, quando tenháo bom comportamento, e 
apresentem hum modo de vida industrial, principalmente de agricultura. 
Neste ultimo caso, e emquanto bem se comportarem, lhes será mantido, e 
ás suas viuvas, o usufruto do terreno, que estejáo na posse de cultivar. 

§ 40 Indicar ao Governo Imperial o destino, que se deve dar ás terras 
das aldeas, que tenháo sido abandonadas pelos Indios, ou que o sejáo em 
virtude do § 2° deste Artigo. O proveito, que se tirar da applica~o dessas 
terras, será empregado em beneficio dos Indios da Provincia. 

§ 5° Indagar o modo, por que grangeáo os Indios as terras, que lhes 
tem sido dadas; e se estáo occupadas por outrem, e com que título. 

§ 62 Mandar proceder ao arrolamento de todos os Indios aldeados, 
com declara~o de suas origens, suas linguas, idades, e profissóes. Este ar
rolamento será renovado todos os quatro annos. 

§ 7° Inquirir onde ha Indios, que viváo em hordas errantes; seus cos
tumes, e linguas; e mandar Missionarios, que solicitará do Presidente da 
Provincia, quando já náo estejáo á sua disposi~o, os quaes lhes váo pre
gar a Religiáo de J esus Christo, e as vantagens da vida social. 

§ 8° Indagar se convirá faze-los descer para as Aldeas actualmente 
existentes, ou estabelece-los em separado; indicando em suas informa~óes 
ao Govemo Imeprial o Lugar, onde deve assentar-se a nova Aldea. 

§ 90 Diligenciar a edifica~o de Igrejas, e de casas para a habita~o 
assim dos empregados da aldea, como dos mesmos Indios. 

§ 10ª Distribuir pelos Directores da Aldeas, e pelos Missionarios, 
que andarem nos lugares remotos, os objectos, que pelo Governo Imperial 
forem destinados para os Indios, assim para a agricultura, ou para o uso 
pessoal dos mesmos, como mantimentos, roupas, medicamentos, e os que 
forem proprios para attrair-lhes a atten~o, excitar-lhes a curiosidade, e 
despertar-lhes o desejo do trato social; requisitando-os do Presidente da 
Provincia, segundo as Instru~es, que tiver do Governo Imperial. 

§ 11. Propór ao Presidente da Provincia a demarca~o, que devem 
ter os districtos das Aldeas, e fazer demarcar as terras, que, na fórma do § 
15 deste artigo, e do § 2ª do Art. 2ª, forem dadas aos Indios. Se a Aldea já 
estiver estabelecida, e existir em lugar povoado, o districto náo se enten
derá além dos limites das terras originariamente concedidas á mesma. 

§ 12. Examinar quaes sáo as Aldeas, que precisáo de ser animadas 
com planta~óes em commum, e determinar a por~o de terras, que deve 
ficar reservada para essas planta~s, assim como a por~o das que possáo 
ser arrendadas, quando, attenta ainda a pequena popula~o, náo possáo os 
Indios aproveita-las todas. 
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§ 13. Arrendar por trez annos as terras, que para isso forem destina
das, procedendo ás mais miudas investiga~óes sobre o bom comportamen
to dos que ás pretenderem, e sobre as posses, que tem. Nestes arrenda
mentos náo se comprehende a faculdade de derrubar matos, para o que 
será necessario o consenso do Presidente que será expresso no contracto, 
com declara~o dos lugares, onde os possáo derrubar. 

§ 14. Examinar quaes sáo as Aldeas, onde, pelo seu adiantamento, se 
possáo aforar terras para casas de habita~o; informar ao govemo Impe
rial com o quantitativo do foro; e aforal-as segundo as Instru~es que re
ceber. Náo sáo permittidos aforamentos para cultura. 

§ 15. Informar ao Governo Imperial ácerca daquelles Indios, que, 
por seu bom comportamento, e desenvolvimento industrial, mere~o se 
lhe concedáo terras separadas das da Aldea para suas grangearias particu
lares. Estes Indios náo adquirem a propriedade dessas terras, senáo de
pois de doze annos, náo interrompidos, de boa cultura, o que se mencio
naria com especialidade nos Relatorios annuaes; e no fim delles poderáo 
obter Carta de Sesmaria. 

Se por morte do Concessionario náo se acharem completos os doze 
annos, sua viuva, e na sua falta seus filhos, poderáo alean~ a Sesmaria, 
se além do bom comportamento, e continua~o de boa cultura, aquella 
prehencher o tempo que faltar, e estes a grangearem pelo duplo deste 
tempo, comtanto que este nem passe de oito annos, e nem seja menos de 
quinze o das diversas posses. 

§ 16. Dar licen~ ás pessoas, que quizerem ir negociar nas Aldeas 
novamente creadas, com estabelecimento ou fixo, ou volante; e retiral-as, 
quando o julgar conveniente. Quanto ás que já estáo estabelecidas, exami
nará quaes as que estáo nas circunstancias de precisarem desta prote~o; 
e as declarará sujeitas a esta disposi~o, com dependencia de approva~o 
Imperial. 

§ 17. Representar ao Presidente da Provincia a necessidade que pos
sa haver, de alguma for~ Militar, que proteja as Aldeas, a qual poderá ter 
hum Regulamento especial. 

§ 18. Propor á Assembléa Provincial a crea~o de Escolas de primei
ras Letras para os lugares, onde náo baste o Missionario para este ensino. 

§ 19. Empregar todos os meios licitos, brandos, e suaves, para attrair 
Indios ás Aldeas; e promover casamentos entre os mesmos, e entre elles, e 
pessoas de outra ra~. 

§ 20. Esmerar-se em que lhes sejáo explicadas as maximas da Reli
giáo Catholica, e ensinada a Doutrina Christá, sem que se empregue nun
ca a for~ e violencia; e em que náo sejao os pais violentados a fazer bap
tisar seus filhos, convido attrahi-los l Religiao por meios brandos, e suaso-. 
nos. 

§ 21. Cuidar da introduc~o da Vaccina nas Aldeas, e facilitar-lhes 
todos os soccorros nas epidemias. 
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§ 22. Corresponder-se com os Missionarios, de quem receberá todos 
os esclarecime9tos para a catechese, e civilisa~o dos Indios, providen
ciando no que conhecer em suas faculdades; e com todas as Authoridades, 
por quem possa ser auxiliado. 

§ 23. Vigiar na seguran~, e tranquilidade das Aldeas, e seus distric
tos, requerendo, ou constituindo procurador para requerer perante as Jus
ti~as, e requisitando das Authoridades competentes as providencias neces-. 
sartas. 

§ 24. Indagar se nas Aldeas, e seus districtos, moráo pessoas de ca
racter rixoso, e de máos costumes, ou que introduzáo bebidas espirituosas, 
ou que tenháo enganado aos Indios com lesáo en9rme; e faze-las expulsar 
até cinco leguas fóra dos limites dos districtos. 

§ 25 Informar-se dos meios de subsistencia, que tem as Aldeas, para 
providenciar que nao sobrevenha alguma fome, que seja causa de que os 
Indios abalem para os mattos, ou se derramem pelas Fazendas e Po
voa~óes. 

§ 26. Promover o estabelecimento de officinas de Artes mechanicas, 
com preferencia das que se prestáo ás primeiras necessidades da vida; e 
que sejáo nellas admittidos os Indios, segundo as propensóes que mostra
rem. 

§ 27 Indagar quaes as produc~óes do lugar de mais facil cultura, e de 
mais proveito; esmerando-se em fazer adoptar aquelle genero de trabalho, 
e modo de vida, que offere~ mais facilidade, e a que os Indios mais 
promptamente se acostumem. 

§ 28. Exercer toda a vigilancia em que náo sejáo os Indios constran
gidos a servir a particulares; e inquirir se sáo pagos de seus jornaes, quan
do chamados para o servi~o da Aldea ou qualquer servi~o publico; e em 
geral que sejáo religiosamente cumpridos de ambas as partes os contrac
tos, que com elles se fizrem. 

§ 29 Vigiar que náo sejáo os Indios avexados com exercicios milita
res, procurando que se lhes de aquella instruc~o, que permittir o seu es
tado de civilisa~o, suas occupa~óes diarias, e seus habitos, e costumes, os 
quaes náo devem ser aberta e desabridamente contrariados. 

§ 30 Fiscalisar as rendas das Aldeas, quaesquer que sejáo suas fon
tes; e exercer vigilante inspe~o sobre as produc~óes das lavouras, pescas, 
e extrac~óes de drogas, e de outro qualquer ramo de industria, e em geral 
sobre todos os objectos destinados para o uso, e consummo das Aldeas. 

§ 31. Applicar os dinheiros, e outros quaesquer objectos, segundo as 
necessidades das Aldeas, e na conformidade das Ordens do Governo Im
perial, dando huma conta circumstanciada todos os annos, e todas as vezes 
que huma urgente necessidade o obrigue a fazer alguma despeza extraor
dinaria da applica~o, que houver resoluto. 
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§ 32. Servir de Procurador dos Indios, requerendo, ou nomeando 
Procurador para requerer em nome dos mesmos perante as Justi~ e 
mais Autoridades. 

§ 33. Propor ao Presidente da Provincia o director da Aldea, o The
soureiro, Almoxarife e o Cirurgiáo, preferindo-se para estes empregos os 
casados aos solteiros; suspender os trez ultimos, e em geral a todos os que 
estáo no servi~o das Aldeas, nomeando interinamente quem os substitua, 
e dando parte immediatamente ao Presidente, ou ao Director da Aldea, 
segundo pertencer a nomea~o ao primeiro, ou ao segundo. 

§ 34. Organisar a Tabella dos vencimentos dos Pedestres, e dos sala
rios dos Officiaes de officios, que estiverem ao servi~o das Aldeas; e leva
la ao conhecimento do Governo Imperial para sua approva~o. 

§ 35. Approvar, e mandar por em execu~o provisoriamente a Tabel
la, organisada pelos Directores das Aldeas, dos jornaes que devem ganhar 
os Indios, que forem chamados para o servi~o das mesmas, ou qualquer 
outro servi~o publico; levando-a ao conhecimento do Governo Imperial 
para sua final approva~o. 

§ 36. Propor ao Governo Imperial os Regulamentos especiaes para o 
regim.en das Aldeas, e as instruc~óes convenientes para o desenvolvimento 
de sua industria; tendo atten~áo ao estado de civilisa~o dos Indios, sua 
indole, e caracter; as necessidades dos lugares, em que se acharem ellas 
estabelecidas; as produc~óes do Paiz, e as propor~óes, que o mesmo offe
rece para o seu adiantamento moral e material. 

§ 37. Apresentar todos os annos ao Govemo Imperial o Or~ento 
da receita, e despeza das aldeas, e hum Relatorio circumstancia<;lo do seu 
estado em popula~o, instruc~o, e industria, com huma exposi~o miúda 
da execu~áo das diposi~óes deste Regulamento; exigindo dos Directores 
das Aldeas outros iguaes, que o habilitem a esclarecer o Govemo sobre os 
progressos ou decadencia das mesmas, e as causas, que para isso tem con
corrido; e apontando as providencias, que convenha ser adoptadas. 

§38. Expór ao Governo Imperial os inconvenientes, que tenha en
contrado na execu~o deste Regulamento, e de outros, que houver de fa
zer; indicando as medidas, que julgar apropriadas para se conseguir o 
grande fim da catechese, e civilisa~o dos Indios. 

Art. 22 Haverá em todas as Aldeas hum Director, que será de no
mea~o do Presidente da Provincia, sobre· proposta do Director Geral. 
Compete-lhe: 

§ 1° Informar ao Director Geral a necessidade, que possa haver de 
trabalhos em commum, e a natureza destes; assim como sobre a parte dos 
productos desses trabalhos, que deva ser reservada para o uso commum 
dos Indios. 

§ 2° Designar as terras, que devem ficar reservadas para as plan
ta~óes em commum, depois de determinada a por~o, que o deve ser pe-
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lo Director Geral; assim como as que devem ficar para as planta~es par
ticulares dos In~os, e as que possao ser arrendadas, art. 1 § 12. 

§ 32 Inspeccionar essas planta~es, ou outros quaesquer trabalhos da 
Aldea; e procurar consummo aos seus productos, depois de feítas as re-. 
servas necessar1as. 

§ 4° Nomear quem substitua o Thesoureiro, ou Almoxarife, nos im
pedimentos imprevistos, e de caso repentino. 

§ 5° Nomear os Indios para as planta~es, ou outros trabalhos em 
commum, ou para qualquer servi~o Publico; procurando repartir o traba
lho com igualdade, e ir de accordo, quanto ser possa, com o Maioral dos 
mesmos Indios. 

§ 62 Fazer entregar ao Thesoureiro, ou Almoxarife, os productos dos 
trabalhos dos Indios, os objectos obtidos em troca dos que forem vendi
dos, o dinheiro pertencente á Aldea, qualquer que seja sua origem, e em 
geral todos os objetos destinados para a Aldea. 

§ 7° Distribuir os objectos, que forem applicados pelos Director Ge
ral para os trabalhos communs, e particulares dos Indios; e os que forem 
destinados para animar, e premiar os Indios já aldeados, e attrahir os que 
ainda o náo estejáo. 

§ 82 Applicar os dinheiros, e mais objectos, segundo as determi
na~óes do Director Geral; podendo, em casos urgentes, gastar, sob sua 
responsabilidade, do dinheiro, que houver em caixa, até a quantia de cem 
mil réis, de que dará conta ao mesmo Director para sua approva~o. 

§ 90 Nomear, suspender, e despedir os Pedestres, e Offciaes de offi
cios, que estiverem ao servi~o da Aldea, e determinar o servi~, que de
vem fazer. 

§ 10. Vigiar sobre a seguran~ e tranquilidade da Aldea, e seu dis
tricto; podendo, em casos menores, reter em prisáo, até seis días, o que a 
perturbar, sendo Indio; e náo sendo, fazel-o expulsar para fóra da Aldea, e 
até do seu districto; e em casos maiores, prender, e remetter ás Justi~ 
ordinarias com todas as indica~óes, que esclare~o a verdade. 

§ 11. Requerer ás Autoridades policiaes contra os que, tendo sido 
expulsos em virtude do § antecedente, ou do § 24 do artigo 1 o, se estabele
cerem dentro dos limites declarados no Mandado de despejo, ou náo 
queiráo obedecer a este. 

§ 12. Ter debaixo das suas ordens a for~ Militar, que se houver de 
mandar collocar na Aldea e seu districto; representando a necessidade, 
que della possa haver, ao Director Geral, conformando-se com as ins
truc~óes, que receber, e com o Regulamento especial do § 17 do art. l. 

§ 13. Alistar os Indios, que estiverem em estado de prestar a1gum 
servi~ militar, e acostumal-os a a1guns exercicios; animando com dadivas 
aos que mostrarem mais gosto, e zelo pelo servi~o, e tendo todo o cuidado 
em que náo se desgostem por excesso de trabalho. Dará huma conta cir
cumstanciada ao Director Geral das disposi~s, que encontrar, para ser 
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levada ao conhecimento do Govemo Imperial, que resolverá sobre a op
portunidade de se crearem algumas Companhias, as quaes poderao ter 
huma organira~o particular. 

§ 14. Procurar que sejáo demarcadas as terras dadas aos Indios, pro
ceder a demarca~o das por~óes das mesmas, que, em virtude deste Regu
lamento, tenháo de ser demarcadas dentro dos seus limites. 

_ § 15. Esm~rar-se em que as Festas tanto, Civis, como Religiosas, se 
fa_~o com a maior pompa, e apparato, que ser possa; procurando introdu
zir nas Aldeas o gosto da musica instrumental. 

§ 16. Servir de Procurador dos Indios, podendo nomear quem fa~ 
as suas vezes para requerer perante as Justi~, e outras Autoridades. 

§ 17. Dar parte todos os trimestres ao Director Geral dos aconteci
mentos mais notaveis na Aldea, e fazer hum Relatorio annual do estado , 
em que ella se acha, com declara~o da execu~o, que tem tido as dispo
si~s deste Regulamento, e com o Or~ento da receita e despeza para 
o anno seguinte. 

§ 18. Exercer as fun~óes do art. 1°, desde o§ 1atéo§90, e desde o§ 
19 até o § 30; entendendo-se que suas faculdades sáo restrictas á Aldea, de 
que he Director; e que em lugar do Presidente, ou Govemo Imperial, deve 
dirigir-se ao Director Geral da Provincia. 

Art. 3º Ao Thesoureiro compete: 
§ 1° Receber os dinheiros pertencentes á Aldea, qualquer que seja a 

origem d'onde provenha, recolhendo-os em huma caixa, de que o Director 
da Aldea terá huma chave; assim como receber todos objectos, que forem 
destinados para o servi~, e uso da Aldea. 

§ 20 Ter a seu cargo a escriptura~o, e contabilidade, para o que terá 
os livros proprios fornecidos pela Fazenda Publica. 

§ 3° Ajudar ao Director da Aldea na sua correspondencia, particu
larmente na confec~o dos Mappas Estatisticos. 

§ 40 Fazer os pagamentos, e entregar os objectos, que estiverem de
babco da sua guarda, segundo as ordens, que receber do Director Geral, e 
as determina~óes do Director da Aldea. 

§ 5° Dar todos os annos huma conta circumstanciada ao Director 
Geral de todos os dinheiros, e objectos, que houver recebido; dos empre
gos, que fez; e das ordens, que os autorisáráo. 

§ 6° Escrever em todos os actos, que houverem de ser remettidos ás 
Justi~, e nos termos da demarca~óes das por~s de terras, a que houver 
de proceder o Director da Aldea dentro dos limites das terras da Aldea. 

§ 7° Substituir ao Director da Aldea em seus impedimentos impre
vistos, e de caso repentino; dando parte immediatamente ao Director Ge
ral para prover interinamente. 

Art. 4ª Quando o estado da Aldea náo exija hum Thesoureiro, hum 
Almoxarife receberá todos os objetos, que forem destinados para a Aldea, 
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e os entregará segundo as ordens do Director da mesma, dando annual
mente conta aQ, Director Geral; e o Director da Aldea receberá os dinhei
ros, que á mesma pertencerem. 

Art. 52 O Cirurgiáo tem a seu cargo a botica, e os instrumentos Ci
rugicos; e cuidará da Enfermaria com hum Enfermeiro, que será hum dos 
Pedestres, que proporá ao Director da Aldea. 

Art. 6° Haverá hum Missionario nas Aldeas novamente creadas, e 
nas que se acharem estabelecidas em lugares remotos, ou onde conste_ que 
andáo Indios errantes. Compete-lhe: 

§ 1° Instruir aos Indios nas maximas da Religiáo Catholica, e ensi-
nar-lhes a Doutrina Christá. · 

§ 2º Servir de Parocho na Aldea, e seu Districto, emquanto náo se 
crear Parochia. 

§ 3º Fazer o arrolamento de todos os Indios pertencentes a Aldea, e 
seu Districto com declara~óes dos que moráo nas Aldeas, e fóra dellas; 
dos baptizados, idades, e profissóes; e dos nascimentos, e obitos, e casa
mentos; para o que lhe seráo fomecidos os livros pelo hispo Diocesano, 
pela calla das Obras Pias. 

§ 4° Dar parte ao Bispo Diocesano, por intermedio do Director Ge
ral da Provincia, do estado espiritúal da Aldea; representando as necessi
dades, que encontrar, e apontando as providencias, que lhe parecerem 
mais proprias para occorrer a ellas. 

§ 50 Representar ao Director Geral, por intermedio da Aldea, e ne
cessidade, que possa haver de outro Missionario, que ajude, principalmen
te se houver nas visinhan~s Indios errantes, que seja mistér chamar á Re
ligiáo, e a Sociedade. 

§ 6° Ensinar a ler, escrever, e contar aos meninos, e ainda aos adul
tos, que sem violencia se disposerem a adquirir essa instruc~o. 

§ 7º Substituir ao Director da Aldea, quando esteja impedindo o 
Thesoureiro, e nos éasos, em que este o pode substituir. 

Art. 72 A crea~o de Thesoureiro, Almoxarife e Cirurgiáo, depen
derá do estado em que se achar a Aldea, e da sua importancia; e do lugar, 
em que estiver collocada; sobre o que o director Geral informará ao Go
verno Imperial para resolver. O Cirurgiáo poderá servir de Thesoureiro, 
se as circunstancias o permittirem. Seus vencimentos, e os dos Missiona
rios, seráo fixados segundo as informa~óes dos Directores Geraes. 

Art. 8° A crea~o dos Pedestres, e Officiaes de officios; seu numero, 
salario, organisa~o, e a natureza dos officios, dependeráo das circums
tancias locaes, segundo as informa~es dos Directores Geraes. 

Art. 90 As informa~s, de que trata o art. antecedente, as do art. 70, 
e as do art. 1° §§ 2, 4, 8, 14, 15, 16, 34, 35, 36 e 37, seráo transmittidas ao 

198 LEGISLA.<;ÁO INDIGENISTA DO SÉCULO XIX 

Governo Imperial por intermedio do Presidente da Provincia, que as 
acompanhará comas observa~óes convenientes. 

Art. 10. Nos impedimentos do Director Geral o Presidente da Pro
vincia nomeará quem o substitua; e nos impedimentos do Director da 
Aldea, que náo sejáo imprevistos, e de caso repentino, fará a nomea~o o 
Director Geral. 

Art. 11. Em quanto servirem, teráo a gradua~o Honoraria, o Direc
tor Geral de Brigadeiro, o Director da Aldea de Tenente Coronel, e o 
Thesoureiro de Capitáo; e usaráo do uniforme, que se acha estabelecido 
para o Estado Maior do Exercito. 

José Carlos Pereira de Almeida Torres, Conselheiro d'Estado, etc. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Julho de 1845, vigesimo quarto 
da Independencia e do Imperio. - Coma Rubrica de Sua Magestade o 
lmperador. - José Carlos Pereira de Almeida Torres. 

CP V: 1079-1083 

09 /08/1945: Aviso - Sobre a compra dos filhos dos Indios 

Illm. e Exm. Sr. - Constando que, em algumas provincias, tem havi
do individuos que, abusando da simplicidade dos Indios, lhes compráo os 
filhos, e náo só os conserváo como em perfeita escravidáo, dando-lhes ri
goroso trato, mas tambem os remettem, vendidos, para esta córte, ou de 
umas provincias para outras; e cumprindo adoptar as mais energicas me
didas para obstar a continua~o de táo criminoso procedimento: ha S.M. o 
Imperador por bem que V. Ex. de, a tal respeito, aquellas providencias 
que julgar opportunas; fazendo observar que dessa provincia náo possa 
sahir indio algum menor, sem que se tenha verificado um contracto de lo
ta~o de servi~os, no qual intervenháo os país dos mesmos menores, ou o 
seu curador; sendo punidos todos os contraventores, quer estes sejáo mes
tres de enibarca~óes que transportarem os ditos menores, ou quaesquer 
outros individuos que os conduzirem por terra, sem o competente attesta
do da autoridade local. 

Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Agosto de 
1845. - José Carlos Pereira de Almeida Torres. - Sr. Vice-Presidente da 
Provincia do Rio de Janeiro. 

Na mesma data a conformidade se expediráo avisos aos presidentes 
das demais provincias. 

JC 222, 17 /08/1845: 1 
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02/09/1845: Avisos - Ministerio da Justi~a - Sobre o Trabalho dos Indios 
em Casas de Parlicu/ares e Outras Providencias 

Participando o desembargador chefe de policia, em officio de 26 do 
mez findo, que, na lancha Senhora de Ajuda, vinda de s. Matheos, viera 
uma indigena a entregar a Francisco José Martins de Oliveira; e convindo 
adoptar as mais efficazes providencias, náo só a respeito desta, como de 
quaesquer outros que já existam nesta corte, ou venháo para o futuro, 
afim de que náo se possa abusar da sua natural simplicidade, reduzindo-os 
ao estado de quase perfeito captiveiro: Ha S.M. o Imperador por bem que 
Vm. passe a indagar de todos os indigenas assim trazidos, e dos que já 
existáo nesta corte, se sáo bem tratados, e querem continuar a servir nas 
casas onde se acharem, ou antes serem transportados para o aldeamento 
do lugar donde tiverem vindo; devendo neste ultimo caso participá-lo a se
cretaria de estado dos negocios do imperio; e, no primeiro, proceder a um 
justo e razoavel arbitramento de seus servi~os para serem contractados, 
reduzindo-se a escripto o contracto de loca~o dos mesmos servi~os, nos 
termos da leí que regula taes contractos, nos quaes intervirá por parte do 
indígena, um curador que Vm. nomeará; obrigando-se o locatário, além 
da paga estipulada, a fazer baptisar o locator, se ainda o náo estiver, e a 
instrui-lo nas maximas e preceitos da nossa religiáo. E porque além disto 
muito convém que se exer~ a maior vigilancia sobre a exacta observa~o 
dos referidos contractos, afim de que se fa~o effectivas as condi~s que 
neles forem estipuladas a favor dos indígenas, táo dignos de compaixáo e 
da mais desvelada prote~o do govemo, attento o estado de degrada~o a 
que tem chegado: ha outrosim o mesmo augusto senhor por bem que, a 
medida que cada um dos mencionados contractos se fizer, remeta Vm. 
copia authentica delles ao desembargador chefe de policia desta corte, pa
ra que, por intermédio das autoridades policiaes que lhe sáo subordinadas, 
fa~a velar na sua execu~o e observancia; devendo Vm. entender-se com o 
mesmo chefe de policia, e requisitar delle quaesquer esclarecimentos, au
xilios e providencias que forem necessarios para a pontual execu~o do 
que lhe fica determinado. 

Deos guarde a Vm. Pa~, em 2 de Setembro de 1845. José Carlos 
Pereira de Almeida Torres. Sr. juiz de orpháos da Corte. 

S. M. o Imperador manda remetter a V. S. a inclusa copia do aviso 
que nesta data se expede ao juiz dos .orpháos desta corte, providenciando 
náo só a respeito da indigena que V. S. pelo seu officio de 26 do mez findo 
participara ter vindo de S. Matheus na lancha "Senhora da Ajuda", mas 
também acerca de quaesquer outros individuos da mesma ra~ que possáo 
vir, ou já existáo nesta córte, a servi~o de pessoas paticulares: e ha o mes
mo augusto senhor por bem que, inteirado V. S. de todas as disposi~óes do 
mencionado aviso, expe~ ás autoridades policiaes que lhe sáo subordina
das as ordens e instruc~es que fórem necessarias para a sua execu~o, 
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ministrando todos os esclarecimentos, aucilios e providencias que pelo jui
zo de orpháos lhe forem requisitados, para o pontual desempenho de 
quanto a semelhante respeito se lhe determina. O que tudo se ha a V. S. 
por muito recommendado. 

Deos guarde a V. S. Pa~, em 2 de Setembro de 1845. - José Carlos 
Pereira de Almeida Torres. - Sr. Luiz Fortunato de Britto Abreu Soll7.8 e 
Mene7.CS [desembargador chefe da polícia da cOrte]. 

Illm. e Exm. Sr. - Passo ás máos de V. Ex. as inclusas cópias dos 
avisos que, em data de 9 do mez findo e 2 do corrente, foráo expedidos 
por esta secretaria de estado dos negocios da justi~ aos presidentes das 
provincias, ªº chefe de policia e juiz dos orpháos desta oorte, dando pro
videncias para que cesse o escandaloso abuso com que muitos indigenas 
existem a servi~ de pessoas particulares, talvez constrangidos, e sem que 
disso tirem o menor proveito, afim de que V. Ex. inteirado das menciona
das providencias, baja também de expedir pelo ministerio a seu cargo 
quaesquer outras que julgue necessarias. 

Deos guarde a V. Ex. Pa~, cm 2 de Setembro de 1845. - José Car
los Pereira de Almeida Torres. - Illm. e Exm. Sr. ministro e secretario de 
estado dos negocios do imperio. 
· Ministério da Justi~ - 31 se~o - Circular 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo da mais publica notoriedade que muitos 
indigenas existem ao servi~ de pessoas particulares sem que percebáo sa
lario ou estipendio algum, achando se assim reduzidos ao estado de quasi 
perfeito captiveiro; e convindo previnir a continua~o de táo escandaloso 
abuso: ha S.M. o Imperador por bem que-V. Ex. e:xpe~ as mais terminan
tes ordens aos juizes de orpháos dessa provincia, para que, fazendo ir a 
sua presen~ todos os indigenas que ahi existáo nas indicadas circumstan
cias, indaguem delles se sáo bem tratados e querem continuar a servir nas 
casas onde se acháo, ou antes ser transferidos para qualquer dos aldea
mentos já existentes, ou que passem a estabelecer-se, cm virtude do dis
posto no regulamento n. 426 de 24 de Julho proximo passado; devendo, 
oeste ultimo caso, participar ós mesmos juizes a V. Ex. essa cireulDstancia, 
para que proceda na fórma das ordens que, pelo ministerio do imperio, 
lhe fórem expedidas; e fazendo, no primeiro, contractar os servi~ dos 
mencionados indigenas, reduzindo-se a escripto o contracto de loca~o 
dos mesmos servi~s, nos termos da lei que regula taes contractos, e inter
vindo nelle, por parte do indigena, um curador que, para esse fim, deverá 
o juiz nomear; obrigando-:se o locatário, além da paga estipulada, a fazer 
baptisar o locador, se ainda náo o tiver sido, e a instrui-lo nas maximas e 
preceitos da nossa religi.áo. E porque seria inteiramente inefficaz esta pro
videncia, se sobre a sua exacta observancia se náo exercesse a mais accu
rada vigilancia: ha outrossim o mesmo augusto sehor por bem que, a me
dida que fór celebrado cada um dos referidos contractos, o juiz de or
pháos fa~ remeter ao juiz de paz respectivo e A autoridade policial do lu-
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gar, copia authentica delle, para que velem na sua execu~o; devendo V. 
Ex. expedir as precisas ordens a taes autoridades, afim de que mutuamen
te se coadjuvem no desempenho do que lhes for determinado sobre seme
lhante objecto; e ficando na intelligencia de que estas medidas só se refe
rem aos indígenas que actualmente se acharem nas circumstancias indica
das, antes que sejáo nomeados e entrem em exercicio os empregados es
tabelecidos pelo mencionado regulamento, aos quaes, na forma delle, fi
cará competindo o requerer, propor e providenciar sobre tudo que disser 
respeito aos mesmos indigenas. 

Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Setembro 
de 1845. 

José Carlos Pereira de Almeida Torres. - Sr. Vice-Presidente da 
Provincia do Pará. - Na mesma conformidade se expediráo aos presiden
tes das demais provincias do Imperio. 

JC 247, 11/Q<J /1845: 1 

03/09/1845: Lei Provincial n. 359 - Provincia do Ceará - Aprovando ar
tigos de posturas da camara municipal da Villa-Vi~osa 

Artigo unico. Ficaráo approvados os seguintes artigos de postura da 
camara municipal da Villa-Vi~sa, de ns. 44 a 50, e seus paragraphos, e 
revogadas as disposi~oes em contrario. 

Art. 44. Todos os que tiverem sitios dentro deste m.unicipio e em 
terrenos de patrimonio da camara, pagaráo aforamento delles á mesma 
camara, regulando-se o valor do foro em propor~o das bra~ que tive
rem de extensáo os mencionados sitios, calculando-se o numero dellas se
gundo os títulos que seus possuidores tiverem; exceptuáo-se: 

§ l. Os Indios naturaes deste municipio, e seráo reconhecidos como 
taes, os que provarem que o sáo com certidáo de baptismo que tenha tal 
declara~o ou por outra fórma a naturalidade. 

§ 2. Os que tiverem plantado nos sitios 500 pés de café, ou mais e os 
trouxerem beneficiados. 

Art. 45. A camara nomeará fiscaes em diversas partes do municipio, 
os quaes privativamente fiscalisaráo os aforamentos dos sitios, participan
do ao procurador respectivo aquelles que se escusarem por qualquer fór
ma de pagarem o foro devido. 

Art. 46. Os mesmos fiscaes teráo as gratifica~óes que ajustarem com 
a camara, e seráo obrigados: 
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§ l. A dar uma rela~o á camara no prazo que por ella lhes for mar
cado, dos sitios cujos possuidores estiverem nas circumstancias de pagar o 
foro. 

§ 2. A dar outra rela~o dos sitios, cujos possuidores forem indios 
na forma do§ 1, do art. 44. 

§ 3. Participar á camara, por intermedio de qualquer vereador, as 
compras e vendas dos sitios, quaes os vendedores e compradores. 

§ 4. Remeter ao secretario da camara uma rela~o dos que náo pa
garem o aforamento no tempo marcado. 

Art. 47. Os mesmos fiscaes só seráo obrigados a dar contados quar
teiróes do municipio que a camara lhes marcar para fiscalisarem; e seráo 
multados por cada falta do cumprimento de seus deveres, segundo sua 
gravidade. 

Art. 48. Todos os possuidores de sitios seráo obrigados a pagar o 
aforamento (salvo os que estáo isentos) adiantado no mez de Janeiro de 
cada anno, a principiar de 1846: o procurador da camara cobrará judi- · 
cialmente dos que forem remissos. 

Art. 49. Todos os possuidores de casas dentro desta villa seráo obri
gados no mez de Agosto de cada anno a reparar as cal~adas de suas fren
tes que estejáo arruinadas, e a construir as náo feitas; os contraventores 
pagaráo dous mil réis, ou sofreráo dous dias de prisáo, e o duplo da multa 
e prisáo na reincidencia. 

Art. 50. Náo poderá pessoa alguma de outro municipio fazer soltas 
de gados dentro do mesmo, sem preceder licen~ da camara, por causa 
dos estragos que causáo ás planta~óes; sob multa de dez mil réis ou oito 
días de prisáo. 

CCE: 10-11 

18/09 /1845: Lei n9 369 - Fixando a Despeza, e O~ando a Receita para o 
Exercicio de 1845-1846 

Dom Pedro Segundo, por Gra~ de Deos, e Unanime Acclama~o 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil, Fa
zemos saber a todos os Nossos Subditos, que a Assembléia Geral Legisla~ 
tiva Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte. 

Capitulo I - Despeza Geral 
( ... ] 
Art. 2ª O Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio 

he autorisado para despender ( ... ] 24ª Catechese e civilisa~o de Indios ... 
16.000$000 ( ... ] 
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Art. Sª O Ministro e Secretario.d'Estado dos Negocios da Marinha 
he autorisado ,t>ara déspender ( ... ] 170 Eventuaes e extraordinarias, inclui-· 
da a despeza que o Govemo fica autorisado para fazer, contratando Indios 
para o servi~ d'Armada ... 150.000$000 [ ... ] 

Mandamos portanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimen
to e execu~o da referida Lei pertencer, que a cumpráo, e fa~o cumprir e 
guardar táo inteiramente, como nella se contém. O Secretario d'Estado 
dos Negocios da Fazenda a fa~ imprimir, publicar e correr. Dada no Pa
lacio do Rio de J aneiro aos 18 do mez de Setembro de 1845, vigesimo 
quarto da Independencia e do Imperio. Imperador. Com Rubrica e Guar
da. - Manoel Alves Branca. 

• 

cu 1845: 56-73 

19/08/1847: Lei Provincial n. 422 - Provincia do Ceará - Revoga a Lei 
de 4 de laneiro de 1840 

Art. 1. Pica revogada a Lei de 4 de J aneiro de 1840, sob n. 5, que 
concedeu os rendimentos do quadro de terras da extincta villa de Meceja
na á igreja matriz da mesma1• 

Art. 2. Os rendimentos e materiaes ~tentes passaráo á thesoura-. 
ria da Aldeia para serem empregados na obra da igreja, hoje a cargo do 
director geral dos Indios. 

Art. 3. Ficáo revogadas as disposi~es legislativas em contrario. 

CCE: 45 

. . 
08/01/1849: Resolu,ao Provincial n. 4 - Provincia de Goyaz - Medidas 

· para crear huma Aldeia de Indios Caraós · 

Achando se reunidos na confluencia do Rio do Somno com o Tocan
tins os Indios Cara6s, que outr'ora habitaváo as margens do Rio Farinha, 
em o crescido numero d'oitocentos, dirigidos pelo Missionario Apostolico 
Capuchinho Frei Rafael de Taggia, e devendo resultar do estabelecimento 
de huma Aldeia naquelle lugar grande vatitagem ao publico mormente aos 
navegantes do Rio Tocantins, e a communica~o dos ~abitantes das V~as 
de Porto Imperial e da Carolina pela estrada que se projccta abrir em 

l. Esta Lei foi revogada pela de n. 487 de 11 de Apto de 1849. 
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direc~o . de huma a outra Villa: o Vice Presidente da Provincia Resolve 
crear no referido lugar huma Aldeia de Indios Caraós que será denomi-

. nada - Pedro Affon~ - náo s6 para marcar a epoca da sua funda~o, 
mas tambem para collocar debaixo dos auspicios, e prote~o de Hum 
Táo Prestigioso Nome. Palacio do Govemo da Provincia de Goyaz 8 de 
J aneiro Cle 1849. 

Antonio de Padua Fleury 

LLGO 1849: 19 

29 /01/1849: Ministerio do Imperio - 311 Sec~ao - Sobre naveg°'ªº fluvial 
dos rios Araguaya e Tocantins 

Illm. e Exm. Sr. - A Provincia de Goyaz, cuja administra~o se acha 
confiada ao zelo e intelligencia de V. Ex., possue grandes elementos de ri
queza, que devem ser fecundados pela a~o administrativa[ ... ]. Para dar 
impulso· e desenvolvimento ás suas for~ indu8triaes, acanhadas por sua 
posi~o central, e consequente difficuldade de sahida de seus productos, 
nada poderá contribuir táo efficazmente como o melhoramento da sua na
vega~o fluvial pelo Araguaya e Tocantins. ( ... ]. Convém portanto que an
tes de tudo se obtenháo [informa~ acerca do Araguaya e do Tocantins], 
para o que acaba o govemo imperial de nomear ~ capitáo do imperial 
corpo de engenheiros Dr. J oáo Baptista de Castro Moraes Dantas, que 
ora segue para essa provincia, afim de que V. Ex. o empregue na direc~o 
das obras publicas della, e com especialidade na explora~o e reconheci
mento dos indicados rios [ ... ].Entretanto, porém, que náo se obt!m os de
talhados · esclarecimentos, que pelo meio indicado devem ser fomecidos~ 
aproveitando desde já os que existem n'esta secretaria de estado, de or
dem de Sua Magestade, passo a dar a V. Ex. algumas instru~s, que de
vem servir-lhe de regra, e de cujo pensamento deduzirá V. Ex. os justos 
corolarios. Náo ignora o govemo que as difficuldades naturaes, que tan
to embara~o o livre curso dos rios de que se trata, sáo ainda aggravadas 
pela absoluta falta de recursos em suas desertas margens, só povoadas 
de féras e de Indios táo selvagens como as mesmas féras. Em váo pois 
se tentarla melhorar a sua navega~o, sem que ao mesmo tempo se 
provesse á funda~o de povoa~ nos p<;>ntos ~ais arriscados de suas 
margens [ ... ]. Náo podendo porém acorrer-se á funda~o de povoa~ 
em simelhantes logares, se náo por meio de quarteis ou presidios, cum
pre que á medida que se for fazendo a explora~o e reconhecimento 
dos rios, se váo logo estabelecendo destacamentos militares nos pon
tos que pareceram mais asados [sic] para a ' funda~o de presidios. 
[ ... ] Os proprios soldados [ ... ] procuraráo ·attrahir os Indios das visi-
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nhan~s, mas nunca de grandes distancias, innoculando-lhes os apetites da 
civilisa~o, e Uispirando-lhes o gosto do trabalho. Para que mais facilmen
te se possa conseguir este ultimo fim deveráo os destacamentos ser acom
panhados de um missionario, que ao mesmo tempo lhes ministrará o pas
to espiritual, e desempenhará a sua principal missáo, a de cathequisar os 
indigenas. [ ... ) Consta do roteiro do bacharel Rufino Theotonio Seguran
do, que a maior for~ dos Indios Carahis habita as margens do bra~o 
grande do Araguaya, que lava a [ilha do Bananal] mas só depois de mais 
amplas e detalhadas informa~óes é que se poderá resolver se convem ou 
náo tentar-se desde já aldeal-os, ou se será preferivel adiar essa medida 
até que se conven~o que nada tem a receiar da nossa parte. Desde o tra
vessáo do Lago até a Cachoeira grande é justamente a parte mais difficil e 
perigosa da navega~áo do Araguaya. Abaixo do dito travessáo [ ... ], existiu 
outr'ora o presidio de Santa Maria destruido pelos Indios por causa das 
imprudencias do seu commandante. Muito conviria o seu restabelecimen
to, bem como a crea~o de outro [ ... ]. Um presidio n'aquelle logar [ ... ] 
além de outros soccorros protegerla as tripula~es, que se dispersáo no 
servi~o da vara~o e transporte das cargas contra qualquer trai~o dos In
dios. Para o restabelecimento porem do presidio de Santa Maria e fun
da~o d' est' outro, muito convem segurar a amisade dos chef es dos Indios 
Carajás e Chambioas, e especialmente dos Caciques José e Caró, aos 
quaes V. Ex. deve nomear capitáes dos Indios, e mandar uniformes, fer
ramentas e mais presentes do costume. [ ... ] 

Deus guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'Alegre. - Sr. presidente 
da provincia de Goyaz. 

DRJ 8007, 03/02/1849: 1 

31/01/1849: Ministério do Imperio - 311 Sec,ao - Sobre abertura de estra
da da Provincia de Siio Paulo á de Matto Grosso 

Convindo que a estrada projectada entre essa provincia e a de Matto 
Grosso, que de Antonia se dirige pela villa de Castro ao Tibagi, e por este, 
Paranapanema, Paraná e Ivenheyma ao presidio de Miranda na ultima das 
indicadas provincias, prosiga com celeridade e possa quanto antes prestar 
livre transito, recebi ordem de Sua Magestade o Imperador para transmi· 
tira V. Ex. as seguintes instruc~óes, pelas quaes deverá regular·se no de
sempenho d' esta importante commissáo confiada ao seu zelo e actividade: 
[ ... ] 

3ª Como de Castro ao Tibagi ha a distancia de 40 leguas, convem 
que ao passo que for abrindo e alargando o caminho, examinem os explo-

206 LEGISLA<;.tlO INDIGENISTA DO SÉCULO XIX 

radores e assignalem os logares que pare~o mais apropriados para poisos 
das tropas que fizerem marchas regulares [ ... ]. Muito conviria tambem que 
se levantassem alguns ranchos, ou antes que se estabelecessem moradores 
ao longo da estrada, e sobretudo que se fundasse alguma povoa~o [ ... ]. 
Para este fim se estabelecerá n'aquelle logar um presidio, e se mandará 
com o destacamento militar, que deve guarnecel-o, um missionario que 
trabalhe na cathequese e civilisa~o dos indigenas; [ ... ] 

DRJ 8088, 05 /02/1849: 1 

30/06/1849: Aviso - Ministerio da Fazenda - Sobre os bens dos Indios 
que compunhlio os Sete Povos da Missóes Brasileiras 

Ao Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul, que em vista do 
seu officio de 10 de Maio dirigido ao ministerio da guerra, e por copia 
transmittido por este ao da fazenda, sobre o estado de abandono em que 
se acháo e o extravio que tem tido os bens dos Indios, que compunháo os 
Sete Povos das Missóes Brasileiras n'essa provincia, a fim de providenciar, 
se ordena que, enquanto a assembléa geral legislativa náo der mais efficaz 
providendia para a execu~o da lei de 21 de Outubro de 1843, artigo 36, 
removendo as difficuldades que lhe obstáo, e de que se faz men~o nas in
forma~óes annexas ao dito officio, se mande pelo juizo dos feítos da fa
zenda, e respectivo procurador, que á vista dos mappas e mais illustra~óes, 
que se lhes poder ministrar da thesouraria da provincia e secretaria de go
verno, fazer entrar a fazenda publica na posse de todos os bens, de que se 
trata, expelindo os intrusos, de maneira que possa ter logar a encorpo
ra~o nos proprios nacionaes; obrando o mesmo juizo por s~ e por meios 
de precatorias dirigidas aos juizes territoriaes, e com auxilio da presiden
cia, e dando-se parte ao thesouro do que for ocorrendo. 

DRT 8141, 05/07 /1849: 1 

21/05 /1850: Ministerio do Imperio - Sobre nova via de communica~tJo 
entre S. Paulo e Matto Grosso 

Sendo ja transitavel a estrada que se mandou abrir desde os campos 
da Fortaleza, na comarca de Coritiba da provincia de S. Paulo, até o porto 
de embarque no rio Tibagi, onde come~ a navega~o d'aquella para essa 
provincia; e convindo, para que esta nova via de communica~o se tome 
frequentada, que quanto antes se proceda as obras que sáo para isso in
dispensaveis tanto no V arado uro entre os rios Brilhante e Anhuac, como 
nos mesmos rios: Ha Sua Magestade o Imperador por bem encarregar a 
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Vm. da direc~o das ditas obras, que seráo administradas debaixo de sua 
immediata inspec~o por Joaquim Francisco Lopes, a quem n'esta data se 
ordena que para este fim se lhe apresente; devendo Vmc. no desempenho, 
d'esta commissáo regular-se pelas seguintes instru~óes: 

[ ... ] 
3° Escolherá desde já terreno apropriado para a funda~o de ·uma 

fazenda nacional de crea~o de gado, que terá uma legua quadrada mais 
ou menos de extensáo junto de cada um dos portos, e uma outra de meia 
legua em quadro, no centro do V arado uro, que será destinada a crea~o e 
pasto de gado necessario para o servi~o dos carros, municio dos destaca
mentos e Indios, venda de carne ás mon~óes dos commerciantes, e supri
mento a quaesquer deligencias do servi~o publico. 

[ ... ] 
6° Levantará em cada um dos indicados portos uma pequena capel

la, e uma casa de pao a pique para residencia do missionario, que seguirá 
quanto antes, e deverá servir alternadamente nas povoa~óes um e outro 
porto; e bem assim. levantará uma outra casa para o administrador das 
obras, um pequeno quartel para o destacamento de 12 pra~ que haverá 
em cada um dos portos, um rancho para os viandantes e suas cargas, e pe
quenos ranchos para os Indios; assim como uma officina de ferreiro, onde 
possáo promptamente concertar-se as ferramentas empregadas em todos 
os trabalhos. 

[ ... ) 
90 Logo que for possivel tratará de aldear os Indios Cayuás, procu

rando fixar parte d' elles em cada um dos dois portos, e o resto junto ao 
porto que elles tem no rio Brilhante, entre o rio. dos Kagados e o Vacca
ria, a fim de que au.xiliem as mon~óes; e por cada casal distribuirá terras 
proporcionadas ao seu trabalho. 

[ ... ] 
11 ª Finalmente, receberá do baráo de Antonina com quem deverá 

entender-se sobre tudo aquillo em que for necessaria a sua coadjuva~o, 
náo só as ferramentas necessarias para todos os trabalhos, mas tambem 
objectos proprios para brindar os Indios Cayuás, e quaesquer outros, que 
possáo attrahir-se e aldear-se. 

[ ... ] 
Deus guarde a Vm. - Visconde de Mont'Alegre - Sr. Joáo Jose 

Gomes, inspector das obras do V aradouro entre os rios Brilhante e 
Anhuac. 

N. B. - Expedio-se aviso ao ministerio da justi~ para a ida dos dois 
missionarios, ao da fazenda para mandar por a disposi~o da presidencia 
de Matto Grosso seis contos de reis, e ao da guerra para os destacamen
tos, e bem assim. se expediráo todas as outras ordens e communica~óes 
necessarias. 
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Illmª. e Exmª. Sr. - Foráo presentes a s.~. o Imperador, os officios 
de V. Ex. de 9 e 10 de Outubro do anno passado, e 23 de Fevereiro do 
corrente, relativos ao estado das obras da nova via de communica~o, en
tre essa provincia e a de Matto Grosso, bem como, as despezas que com 
ellas se tem feito, e as providencias que convem adoptar, para que fiquem 
completamente terminadas. De tudo inteirado, manda o mesmo augusto 
Sr. declarar a V. Ex., que alem dos vinte contos de reis, consignados no 
exercicio passado, e ja por V. Ex. despendidos, foráo applicados no cor
rente as mencionadas obras, por aviso de 11 de Julho proxim.o passado, 
mais dez contos de reis, os quaes, bem como cinco contos de reis, que 
n'esta data sáo consignados para o mesmo fim, poderá V. Ex. mandar re
ceber na Thesouraria d' essa provincia, onde seráo postos a sua disposi~o. 

Pelo que pertence ás obras que V. Ex. pondera serem indispensaveis 
no V arado uro, entre os rios Brilhantes e Anhuac, foi com.metida a sua 
inspec~o, na forma por V. Ex. proposta ao major Joáo José Gomes, a 
quem se dirigiráo as instru~es constantes da copia, que inclusa se lhe 
envia para seu conhecimento, e para que na conformidade das mesmas 
instru~s, ministre V. Ex. ao inspector d'aquellas obras, náo s6 as fer
ramentas, e quaesquer outros auxilios que lhe sejáo necessarios, como 
tambem objectos proprios para brindar os Indios, que muito convem at
trahir e aldear; devendo as respectivas despezas serem por V. Ex. carre
gadas na conta da das obras á seu cargo. 

Outrosim muito convem que V. Ex. fa~ no porto de Jatahy, em o 
rio Tibagi, o mesmo que no porto do Brilhante determináo as citadas ins
truc~óes a respeito de ranchos, casas, canoa8 e funda~o de Unía pequena 
fazenda do estado; devendo, logo que estejáo prontos os ranchos e casas, 
participal-o a esta secretaria de estado, a fim de que siga para ali um des
tacamento militar, e um missionario, que terá a seu cargo a cathequese, 
náo só dos Indios do Paranapanema, mas tambem dos Cayuás, parte dos 
quaes póde para ali transportar se das margens do Brilhante. Deus guarde 
a V. Ex. - Sr. baráo d'Antonina. 

N. B. - Expedio se aviso ao thesouro para ordenar á thesouraria de 
S. Paulo a entrega das quantias, e communicou-se ao presidente da pro-. . 
vmaa. 

DRJ 8417, 08/06/1850:1 

15/06/1850: Aviso n. 40 - Ministerio do Imperio - Reprova as hostilida
des empregadas pelo Presidente da Provincia de Matto Grosso 
contra os Indios selvagens, e recommenda-lhe a absten<;ilo 
desse meio como contrario a catechese, e civilis~áo dos 
mesmos Indios 
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42 Sec~o Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do Imperio em 
15 de Junho deJ850. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador, á_quem foráo pre
sentes os Officios de V. Ex. n2 85 de 22 de Dezembro do anno proximo 
passado, e 4 e 23 de Fevereiro do corrente anno sob nº 5 e 8, Manda de
clarar que nao póde ser augmentada a verba destinada para a catechese, e 
civilisa~o dos Indios dessa Provincia para o fim indicado por V. Ex. visto 
que nao podem os meios nella consignados ser distrahidos do seu primiti
vo destino, para outro táo diverso qual o de hostilisar os mesmos Indios, o 
que longe de concorrer para os civilisar, e catechisar, tende demais em 
mais a afugenta-los da sociedade, e a extingui-lo~, o que muito contraría 
as philantropicas, e patemaes inten~óes do Mesmo Augusto Senhor, que 
ha por muito recommendado a V. Ex. a absten~o da violencia até aqui 
empregada contra aquelles infelizes, a qual s6 póde ter. cabimento para 
repellir os ataques por elles commettidos contra as povoa~ e viandan
tes, e jamais para os ir procurar ás matas, e extermina-los. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Montalegre. - Sr. Presidente 
da Provincia do Matto Grosso. 

CD 1850 (1851): 292 

30/08/1850: Aviso - Ministério do Imperio - Declara que nao tem fun
damento as duvidas suscitadas por loaquim de Souza Borges 
Acciol~ sobre as portarlas que a presidencia da provincia do 
Rio de laneiro expedira em cumprimento do decreto regula
mentar n. 426 de 24 de lulho de 1845; e ordena que sejllo taes 
portarlas executadas 

41 Se~o. - Rio de Janeiro. Ministerio dos negocios do imperio, em 
30 de Agosto de 1830. 

lllm2 e Exm2 Sr. - Sendo ouvida a sec~o do imperio do conselho 
d'estado ácerca da representa~o que a Sua Magestade o Imperador diri
gio Joaquim de So\17.a Borges Accioli, pedindo náo só que se náo fa~ ex
tensivo ao termo de Cabo Frio o decreto regulamentar n. 426 de 24 de Ju
lho de 1845, por náo estarem os Indios ali nas circumstancias suppostas 

' pelo mesmo decreto, e sobre que assentáo as suas disposi~óes, como tam-
bem que seja mantida em toda a sua extensio a merce, que lhe foi confe
rida pela carta imperial de 13 de Agosto d'aquelle anno, do officio de es
crivao dos processos da administra~o dos Indios do dito termo, cujas at
tribui~óes se pretende limitar pelas portarias d' essa presidencia, a que se 

210 LEGISLA.<;ÁO INDIGENISTA DO sF.cULO XIX 

refere o supplicante, nas quaes se ordena a entrega ao director dos In
dios, dos papeis pertencentes áquella administra~o: e havendo o mes
mo augusto Senhor por sua immediata resolu~o de 27 do corrente mez 
se conformado com o parecer da referida sec~o exarado em consulta 
de 22: manda declarar a V. Ex. que, sendo a merce concedida ao suppli
cante simplesmente a de escriváo dos processos da administra~o dos 
Indios, e náo a de escriváo da administra~o dos Indios, é manifesto que 
náo tem elle nada que entender com a parte administrativa regulada pe
lo citado decreto, e á cargo da directoria por elle creada, e somente com 
a contenciosa, que em nada é coarctada ou limitada pelas portarlas d'essa 
presidencia, sobre tudo depois que pela de 28 de Outubro de 1847 se 
declarou que a entrega dos papeis comprehendia - aquelles que versa
rem sobre negocios meramente administrativos, e nao autos e mais docu
mentos relativos a questóes judiciaes - Pelo que, sendo sem funda
mento as duvidas suscitadas pelo supplicante sobre as mencionadas por
tarias, cumpre que V. Ex. as fa~ executar, a fim de poder ser cumpri
do o decreto regulamentar já citado, em quanto outra cousa náo for orde
nada. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e execu~o: fi
cando d' esta maneira resolvido o officio d' essa presidencia de 14 de De
zembro do anno proximo passado, sobre o qual tambem versou o sobredi
to parecer. 

Deus guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'Alogre. - Sr. vice-presi
dente da provincia do Rio de J aneiro. 

DRJ 8490, 03/10/1850: 1 

31/08/1850: Aviso - Ministerio do Imperio - Approva os Estatutos da -
Sociedade contra o trafico dos africanos, e promotora da co
lonisa~do e civilis~do dos indigenas - , fundada na C"rte 

41 Sec~o. Ministerio dos Negocios do Imperio em 31 de Agosto de 
1850. Tendo Sua Magestade o Imperador Dado a Sua Imperial Appro
va~o aos Estatutos da - Sociedade contra o trafico dos africanos, e pro
motora da colonisa~o e civilisa~o dos indígenas - , que em duplicata 
acompanháráo o officio de 12 de Julho proximo passado, assignado por 
Vm. e mais socios fundadores daquella Sociedade: assim o Manda por es
ta Secretaria d'Estado communicar a Vm. para conhecimento da dita so
ciedade, devolvendo-lhes incluso hum dos autographos dos referidos Esta
tutos, cujas folhas váo rubricadas pelo Official-maior da mesma Secretaria 
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d'Estado José de Paiva Magalháes Calvet. Deos guarde a Vm. - Visconde 
de Mont'alegre"' - Sr. Doutor Nicolau Rodrigues dos Santos Fran~ Leite. 

CD 1850 (1851): 314-15 

18/09/1850: Lei n. 601 - DispiJe sobre as tenas devolutas no Imperio, e 
ácerca das que sáo possuldas por titulos de Sesmaria sem pre
enchimento das condi~óes legaes, bem como por simples titu
los de posse mansa e pacifica: e detennina que, medidas e 
demarcadas as primeiras, sejáo ellas cedidas a titulo oneroso 
assim para emprezas particulares, como para o estabelecimen
to de Colonias de nacionaes, e de estrangeiros, authorisado o 
Govemo a promover a colonis"'áo estrangeira na fónna que 
se declara. 

D. Pedro 11, por gra~ de Deos, etc. 
Fazemos saber a tod~s os nossos subditos, que a Assemblea decre

tou, e nos queremos a Lei seguinte: 

[ ... ] 
Art. 512 Seráo legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas 

por occupa~o primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acha
rem cultivadas, ou com principio de cultura, e morada habitual do respec
tivo posseiro, ou de quem o represente, guardadas as regras seguintes: 

§ 1 a Cada posse em terras de cultura, ou em campos de cria~o, 
compi:ehenderá, além do terreno aproveitado, ou do necessario para pas\" 
tagem dos animaes que tiver o posseiro, outrotanto mais de terreno devo
ll¡lto que houver contiguo, comtanto que em nenhum caso a extensáo total 
da posse exceda a de huma sesmaria para cultura ou cria~o, igual ás ul
timas concedidas na mesma Comarca, ou na mais visinha. 

§ 2ª As posses em circumstancias de serem legitimadas, que se acha
rem em sesmatias ou outras concessóes do Governo, náo incursas em 
commisso ou revalidadas por esta Lei, s6 daráo direito á indemnisa~o pe
las benfeitorias. 

Exceptua-se desta regra o caso de verificar-se a favor da posse qual
quer das seguintes hypotheses: 

1•, o ter sido declarada boa por senten~ passada em Julgado entre 
< •s sesmeiros ou concessionarios e os posseiros: 

2•, ter sido estabelecida antes da medi~o da sesmaria ou concessáo, 
e náo perturbada por cinco annos: 

3•, ter sido estabelecida depois da dita medi~o, e náo perturbada 
por dez annos. 
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§ 3ª. Dada a exce~o do paragrapho antecedepte, os posseiros 
gozáo do favor que lhes·assegura o§ 1ª, competindo ao respectivo sesinei
ro ou ooncessionario ficar com o terreno que sobrar da ~visáo feita entre 
os ditos posseiros; ou considerar-se tambem posseiro para entrar em r~
teio igual com elles. · 

§ .ia Os campos de uso commum, dos moradores de huma, ou m~. 
Freguezias, Municipios ou Comarcas seráo conservados em toda a ex- · 
ten~o de suas divisas, e continuaráo a prestar o mesmo uso, conforme a 
pratica actual, em quanto por Lei náo se dispuzer d contrario. 

[ ... ] 
Art. 12. O Govemo reservará das terras devolutas as que julgar ne-

. . 
cessanas: 

1 a, para a colonisa~o dos Indígenas. 
ia, para a funda~o de Povoa~s, abertura de estradas, e quaesquer 

outras servidóes, e assento de Estabelecimentos publicos. 
3ª, para a constru~o naval. 
[ ... ] 
Dada no Palacio do Rio de J aneiro aos dezoito dias do mez de Se

tembro de 1850, vigesimo nono da Independencia .e do Imperio. 
lmperador com Rubrica e Guarda. - Visconde de Mont'Alegre. 

C:PV: 1084-1088 

21/10/1850: Decisáo n. 92 - Ministério do Império - Manda encorporar 
aos Proprios Nacionaes as te"as dos Indios, que já ntJo vivem 
aldeados, mas sim dispersos e confundidos na massa da po
pul"'áo civilisada; e dá providencias sobre as que se achdo 
occupadas. 

41 Se~o. Rio de Janeiro. Miniterio dos Negocios do Imperio em 21 
de Outubro de.1850. 

Illmo. e Exm. Sr. - Foi ouvida a Se~o do Imperio do Conselho 
d'Estado sobre o Officio da Thesouraria dessa Provincia de 11 de Maio 
próximo passado, transmittido em original a este Ministerio pelo da Fa
zenda com Aviso de 17 de Julho ultinio, no qual, representando a mesma 
Thesouraria acerca do estado em que se acháo as terras dos Indios, e 
dando conta das ordens que tem expedido para que ellas sejáo sequestra
das e incorporadas aos Proprios Nacionaes, por julgar náo poderem ter 
mais applica~o ao fim a que foráo originariamente destinadas, nem ser 
applicavel á mesma Provincia o ReguJamento nª 426 de 24 de Junho de 
1845, em consequencia de náo existirem ahi hordas de Indios selvagen5 e 
nas circunstancias suppostas pelo citado Regulamento, mas somente des-
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cendentes delles confundidos na massa da popula~o civilisada, pede se 
lhe declare se deve proseguir naquellas providencias e solicita, quando as
sim seja resolvido, as ordens precisas para que ellas possáo ser levadas a 
effeito attenta a opposi~o que tem encontrado mesmo da parte das Jus
ti~ t~rritoriaes que insistem em reter debaixo de sua jurisdic~o as refe
ridas terras, das quaes parte estáo arrendadas ou aforadas, e parte usur
padas por particulares. E Tendo Sua Magestade o lmperador, por Sua 
immediata Resolu~o de 12 do passado, se Conformado com o Parecer da 
sobredita Sec~o, exarado em Consulta de 3 do mesmo mez: Manda de
clarar a V. Ex. para que o fa~ constar áquella Reparti~o Fiscal, que, 
tendo merecido a Sua Imperial Approva~o o procedimento da mesma 
Reparti~o pelas razóes em que se fundou e ficio expendidas, deve ~lla 
proseguir nas providencias adoptadas para a incorpora~o aos Proprios 
N acionaes de todas as referidas terras que náo estiverem occupadas, as 
quaes se devem considerar como devolutas, e co~o taes aproveitadas na 
fórma da Lei nº 601 de 18 do mez findo, de que mcluso se remette a V. 
Ex. hum exemplar impresso para seu conhecimento. E pelo que respeita a 
parte dessas terras que foráo dadas de aforamento ou arrendamento, he 
m.ister que sejáo averiguados náo s6 os titulos em que se fundáo seme
lhantes contractos, que de modo a1gum devem ser renovados, como tam
bem as posses que se tem estabelecido, arrecadando-se o producto dos f6-
ros e arrendamentos, e tomando-se conta aos que tem sido encarregados 
da respectiva administra~o. O que tudo communico a V. Ex. para seu co
nhecimento e execú~o, e para que nesta conformidade expe~ as precisas 
ordens; ficando porem na intelligencia de que deve essa Presidencia re
metter a esta Secretaria d'Estado circunstanciadas informa~óes sobre as 
occupa~es actuaes nas terras em questáo, quaesquer que sejáo os titulos 
em que ellas assentem, assim como sobre os estabelecimentos que nas 
mesmas terras existáo, as for~ empregadas, a antiguidade das posses, e a 
extensáo de cada hum dos terrenos occupados, a fim de que o Govemo 
Imperial possa resolver a este respeito o que melhor convier. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'alegre. - Sr. Presidente 
da Provincia do Ceará. 

CD 1850 (1851): 148-50 

16/01/1851: Aviso N. 21 - Ministerio do Imperio - Declara que nenhuma 
providencia se toma necessaria ácerca das te"as habitadas pe
los Indios da Pov~áo de S. Benedicto, na Provincia do 
Ceará. 

41 Sec~o, Rio de J aneiro. Ministerio dos Negocios de Imperio em 
16 de Janeiro de 1851. 
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Illm. e Exm. Sr. - Sua Magcstade o lmperador, Picando inteirado 
do que V. Ex., em observancia do Aviso Circular deste Ministerio de 8 
de Novembro do anno proximo passado, expende em seu Officio nª 92 
de 10 de Dezembro seguinte, ácerca dos Indios dcssa Provincia: Manda 
declarar a V. Ex. que nenhuma providencia se torna necessaria relativa
mente ás terras habitadas pelos Indios da Povoa~o de S. Benedicto; vis
to que, estando os mesmos Indios de posse dellas, como informa V. Ex., 
náo lhes he extensivo o sequestro e a incorpora~o aos Proprios nacio
naes, ordenado pelo Aviso de 21 de Outubro do citado anno, o qual so
mente comprehende as terras, que foráo dos Indios e que náo estiverem 
occupadas. E porque do referido Officio de V. Ex. se deprehende, ou ao 
menos fica cm duvida, posto que se affirme o contrario, a existencia de 
Indios nos termos de serem aldeados, segundo o systema do Regulamen
to, que baixou com o Decreto nª 426 de 24 de Julho de 1845, em vista 
da noticia, que V. Ex. dá dos Indios daquella Povoa~o; Ha o Mesmo 
Augusto Senhor por bem, que V. Ex. informe com exactidáo sobre o 
modo de vida destes individuos, declarando o systema, a que melhor lhe 
parecer que elles fiquem sujeitos. O que tudo communico a V. Ex. para 
seu conhecimento e execu~o. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'alegre. - Sr. Presidente 
da Provincia do Ceará. 

CD 1851 {1852): 19 

05/02/1851: Aviso - Ministerio da Guemz - Sobre defensa contra in
cunóes dos selvagens. 

Ao Presidente da Provincia de Goyu, para que eleve ao seu estado 
completo a for~ das companhias de pedestres; e declarando-lhe que náo 
tendo sido destinada para fim particular a companhia ultimamente acacia, 
mas sim para o servi~ proprio da institui~o, no que se acha comprehen
dida a defensa da vida e propriedade dos habitantes contra as ~cursóes 
dos selvagens, deverá applical-a como mais conveniente far para isso con
seguir-se, sendo elle presidente o mais habilitado a detalhar a for~ quer 
na guarni~o dos presidios, que se háo de fundar, quer na occupa~o de 
postos visinhos aos terre~os occupados pelos Indios, podendo ncssa in
ten~o tambem empregar o corpo fixo, quanto o permitirem as circums
tancias - Communicou-se ao Sr. ministro da justi~. 

DRJ 8625, 18/02/1851: 1 
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25/06/1852: Lei Provincial n11 3 - Provincia do Espirito Santo - Provi
dencias para o Aldeamento Imperial Affonsino 

O Dr. José Bonifacio Nascentes d'.Azambuja, presidente da provin
cia do Espirito Santo: Fa~o saber a todos os seus habitantes que a as
sembléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a resolu~o se
guinte. 

Artigo unico. Ao professor de 1.• letras do Aldeamento Imperial Af. 
fonsino compete metade de seu ordenado, desde que deixou de o receber, 
até que seja empregado em lugar, onde possa ter exercicio. 

Mando por tanto a todas as authoridades a quem o conhecimento e 
execu~o da referida resolu~o pertencer, que a cumpráo, e fa~o cumprir 
táo inteiramente, como nella se contem. O secretario desta provincia a fa
~ imprimir, publicar, e correr. Dada no palacio do govemo da provincia 
do Espirito Santo na cidade da Victoria aos 25 de Junho de 1852, trigesi
mo primeiro da Independencia e do Imperio. 

L. S. José Bonifacio Nascentes d'Azambuja 

LLES XIV (1852): 9 

05/07 /1852: Lei Provincial nll 6 - Provincia do Espirito Santo - Provi
dencias para o Aldeamento Imperial Affonsino 

O Dr. José Bonifacio Nascentes d'Azambuja, presidente da provin
cia do Espirito Santo: Fa~o saber a todos os seus habitantes que a as
sembléa · legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a resolu~o se
guinte. 

Artigo Unico. Fica authorisado o presidente da provincia a transfe
rir para o lugar denominado - Sáo Miguel - no districto de Mangarahy, 
a escola de primeiras letras do aldeamento Imperial Affonsino: revogadas 
as disposi~óes em contrario. 

Mando por tanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e 
execussáo da referida resolu~o pertencer, que a cumpráo e fa~o cumprir 
táo inteiramente como nella se contem. O secretario desta provincia a fa~ 
imprimir, publicar, e correr. Dada no palacio do govemo da provincia do 
Espirito Santo na cidade da Victoria aos 5 de Julho del 1852, trigesimo 
primeiro da Independencia e do Imperio. 

L. S. José Bonifacio Nascentes de Azambuja 

LLES XIV - 1852: 13 
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13/ 12/1852: Decisdo n11 270 - Ministerio da Fazenda - Sobre Terrenos 
de Extinctas Aldlas de Indios que Revertem ao Dominio Na
cional 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal do Thesou
ro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia do 
Ceará, em resposta ao seu Officio de 12 de Novembro ultimo, sob nº 87, 
que, posto deváo reverter ao Dominio Nacional os terrenos das extinctas 
Aldeas de Indios, náo se podem denominar legalmente Proprios Nacio
naes para o effeito de se lan~em nos livros delles, e ser-lhes applicavel a 
disposi~o do Art. 1° § 13 do Decreto de 22 de Novembro de 1851; por 
quanto estando comprehendidos na disposi~o da Lei de 18 de Setembro 
de 1850, como declarou o A viso do Ministerio do Imperio de 21 de Outu
bro de 1850, e devendo regular-se a apprehensio de terras das extinctas 
Aldeas na conformidadc do mesmo Aviso, s6 cumpre a essa Thesouraria 
promover activamente a arrecada~o dos foros e arrendamentos, que esti
verem vencidos, e se forem vencendo, e a tomada de contas aos que esti
verem na Administra~o das Aldeas, e seus terrenos, dando ao Presidente 
da Provincia todas as informa~s especificadas e documentadas, que sáo 
precisas para o desempenho do que lhe incumbe o final do citado Aviso. 

Thesouro Nacional em 13 de Deumbro de 1852. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

CD 1852: 278-9 

18/12/1852: Decisao n11 273 - Ministerio da Fazenda - Sobre a Posse de 
TemJS de extinctas Aldlas de Indios 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal do Thesou
ro Nacional, tendo presente o Officio do Procurador F~ da Thesoura
ria da Provincia do Ccará de 27 de Novembro ultimo, declara ao Sr. Ins
pector da mesma Thesouraria para que o fa~ constar ao dito Procurador 
para sua intelligencia, que se deverá tomar posse das terras das extinctas 
Aldeas dos Indios de Arronches e ~ecejana, cm execu~o das senten~, 
que por copia acompanháráo aquelle Officio, nao lan~do-as, nem ins
crevendo-as no livro dos Proprios, por náo pertencerem á classe destes, 
devendo ser considerados como Bens Nacionaes devolutos para serem 
aproveitados na forma da Lei de 18 de Setembro de 1850, como declara o 
Aviso do Ministerio do Imperio de 21 de Outubro de 1851. 

Thesouro Nacional em 18 de Deumbro de 1852. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

CD 1852: 281 
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06/04/1853: Decreto n11 1.139 - Extingue a Directoria Geral dos Indios na 
Provincia de Sergipe 

p 

Náo existindo na Provincia de Sergipe Indios que estejáo nas cir
cunstancias previstas no Decreto n° 426 de 24 de Julho de 1845. Hei por 
bem supprimir a Directoria Geral dos Indios da mesma Provincia. Fran
cisco Gon~alves Martins, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, 
e fa~a executar. Palacio do Rio de J aneiro em 6 de Abril de 1853, trigesi
mo segundo da Independencia do Imperio. 

Coma Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Francisco Gon~ves Martins. 

CLI 1853: 169 

19 /11/1853: Lei Provincial nll 274 - Provincia de Sáo Pedro do Rio 
Grande do Sul - Autorisa o Presidente da. Provincia a pro
mover a cathequeze, civilisa,áo, e aldeamento dos indigenas 
por meio dos padres missionarios auxiliados de fo"ª annada 

A Assembléa Legislativa da provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul 

Faz saber a todos os seus habitantes que ella Decretou, e em virtude 
do artigo 19 da Lei de 12 de Agosto de 1834, mandou publicar a Lei se
guinte: 

Artigo 12. O Presidente da Provincia é autorisado a promover a ca
thequeze, civilisa~o e aldeaniento dos indigenas por meio de padres mis

sionarios auxiliados de for~ armada. 
Art. 22• Os padres missionarios seráo exclusivamente empregados, 

náo só no ensino dos rudimentos das primeiras lettras, como na propa

ga~o da religiáo, esfor~do-se com o seu exemplo e conselhos por inspi
rar nos indigenas· o amor ao trabalho. 

Art. 32. A for~ destinada a coadjuvar a cathequeze, civilisa~o e al

deamento dos indigenas constará de uma esquadra de trinta homens 
commandada por alferes devendo ser, pelo menos a mor parte, casados, 

jomaleiros, e sertanejos. 

§ 1°. O engajamento nunca será por menos prazo de 4 a 6 annos. 
§ 2°. O alferes vencerá 40$000 réis mensaes, e as outras 30 pra~ 

15$000 réis cada uma. 
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Art. 42. A esta esquadra c:lará o presidente da provincia a organi
sa~o que julgar mais apropriada, e fomecel-a-ha de armamento e mu
ni~s, e da ferramenta necessaria para os trabalhos de abertura de pica
das e lavouras. 

Art. 50. A esquadra de cathequese, além do servi~o de policia a que 
é applicada, e da guarni~o dos pontos por onde se exportarem animaes 
d'esta provin.cia para as do Paraná e Santa Catharina empregarse-ha: 

§ 1 o. Em fazer as planta~es que forem mais convenientes, sendo a 
colheita reservada para sua alimenta~o e dos indigenas menores. 

§ 2º. Em explorar os matos e rios que houver na distancia de quinze 
leguas dos aldeamentos. 

§ 32, Em abrir picadas, e conservar em bom estado as estradas den
tro dos mesmos limites. 

Art. 6°. O presidente da provincia providenciará o fomecimento de 
vestuario para os indigenas menores, suprindo-se aos adultos unicamente 
os objectos necessarios para a planta~o, e para as derrubadas. e trabalhos 

· das lavouras. · 

Art. 70. Os indigenas maiores poderáo ser empregados no servi~ 
designado nos §§ 2º e 3° do artigo 5° percebendo n'este caso a diaria de 
200 e 300 réis cada um. 

Art. 8°. Logo que estiver organisada a esquadra, tratará ella: 

§ 1° De melhorar a picada da mata que borda a margem esquerda 
de Pelotas, e conduz ao passo do Goyone, n'este rio. 

§ 2° De abrir uma picada que do dito passo siga para a Villinha da 
Palmeira, passando pelo toldo de bugres que existe na campina do Nono
hay até sahir nos fundos do campo do finado Joáo Paes. 

§ 3° De abrir outras picadas que váo ter aos toldos de bugres do 
Arexim e dos Fachinaes. 

· Art. 90 A esquadra de cathequeze será immediatamente subordina
da ao Director da cathequeze, civilisa~o, e aldeamento dos indigenas, cu
jo lugar fica creado pela presente lei. 

Art. l()Q O diretor residirá em algum dos municipios cm Cima da 
Serra, em que baja aldeamento, e perceberá a gratifica~o mensal de 
50$000 reis. 

Art. 11° Compete ao director. 

§ 1° Percorrer com frequencia os diversos aldeamentos. 
§ 2° Providenciar sobre tudo quanto for relativo aos indígenas. 

§ 3º Designar o servi~ da esquadra da cathequeze. 

§ 42 Enviar todos os annos ao presidente da provincia, para ser pre
sente á assembléa legislativa provincial, o relatorio do estado dos aldea-
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mentos, com a exposi~o das medidas que julgar necessarias para melho
ramentos d' e~te ramo de servi~o publico. 

Art. 122 Para a boa execu~o da presente lei expedirá o presidente 
da provincia o regulamento e instruc~oes que entender convenientes. 

Art. 13º Ficáo revogadas as leis e disposi~oes em contrario. 
Mando por tanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e 

. execu~o da referida Lei pertencer, que a cumpráo e fa~o cumprir táo in
teiramente como n'ella se contém. O Secretario do Governo d'esta Pro
vincia e fa~ imprimir publicar e correr. Pa~o da Assemblea Legislativa 
Provincial em Porto Alegre 19 de Novembro de 1853, trigesimo segundo 
da Independencia e do Imperio. 

Israel Rodrigues Barcellos, Presidente 

(L. S.) 

CLRS IX - 1853: 18-21 

05/01/1854: Aviso add. - Ministerio do Imperio - Provid,ncia ácerca do 
engajamento de Indios para o servi~o de particulares 

41 Sec~o. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do Imperio em 5 
de J aneiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Poi presente a Sua Magestade o Imperador o seu 
Officio n2 49 de 17 de Abril do anno passado, a que acompanhou copia de 
huma proposta de varios Cidadáos da Comarca de Vianna dessa Provin
cia, solicitando a faculdade de mandarem buscar ás Aldeas Indios de todas 
as idades e sexos, que voluntariamente quizerem ir para os seus estabele
cimentos, obrigando-se: 12 a sustenta-los, vesti-los e trata-lo por tres 
annos sem mais retribui~o alguma pelo seu trabalho: 2º a pagar annual
mente findos os tres annos 25$000 por cada Indio maior de 18 annos, e 
15$000 a Indias maiores de 16 annos, além do sustento, vestuario e trata
mento nas enfermidades: 3° a franquear os seus estabelecimentos ao 
Agente que o Govemo encarregar da fiscalisa~o do cumprimento do con
tracto, além de outras condi~óes razoaveis, que se julgarem indispensa
veis; cuja proposta julga V. Ex. que póde ser favoravelmente deferida. 
E sendo ouvido a semelhante respeito a Sec~o do Conselho d'Estado 
dos Negocios do Imperio, Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem con
formar-Se como seu parecer, exarado em Consulta de 27 de Setembro do 
anno proximo findo, Mandando. declarar a V. Ex. que, estando o contracto 
dos Indios regulados no Decreto n° 426 de 24 de Julho de 1845, devem os 
Directores das Aldeas dentro da esphera das suas faculdades nelles inter
vir, se por ventura já se acharem os Indios aldeados, sem prej~ da pro-
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tec~o que lhes deve prestar o Director Geral, e no caso contrario compe
te a este como Procurador legal dos mesmos Indios o conhecimento de 
taes estipula~oes, que náo teráo valor sem expresso consentimento, que 
náo deverá ser dado senáo dentro de prazo razoavel, e nunca alem de hum 
anno, e quando os Indios manifestem evidentemente que querem prestar
se a tal servi~o, cumprindo que em ambos os casos tanto hum como outros 
deem conta desses contractos nos relatorios que tem de apresentar de 
conformidade comos§§ 37 e 38 do Art. 111, e§ 17 do Art. 20. 

Outrosim tenho a recommendar-lhe a maior vigilancia para que taes 
contractos se náo facilitem á pessoas de cuja moralidade náo baja certeza, 
pelo perigo que resultaría de ser illudida a boa fé dos Indios, e estes mui
tas vezes além de lesados, maltratados em detrimento de sua civilisa~o e 
futura prosperidade, em cujo intento foi promulgado o respectivo Regu
lamento, cuja observancia foi confiada aos Directores sob sua responsabi
lidade. O que communico, V. Ex. para seu conhecimento e execu~o, e a 
fim de que fa~a constar aos assignatarios da proposta. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. - Sr. Pre
sidente da Provincia do Maranháo. 

CD 1854: Additamentos ao Cademo 1º 1-2 

30/01/1854: Decreto n11 1.318 - Manda executar a Lei nª 601de18 de Se
tembro de 1850 

Em virtude das autorisa~oes concedidas pela Lei Nº 601 de 18 de Se
tembro de 1850, Hei por bem que, para execu~o da mesma le~ se obser
ve o Regulamento que com este babea, assignado por Luiz Pedreira do 
Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, que assim o tenha entendido, e fa~ executar. Palacio 
do Rio de J aneiro em 30 de J aneiro de 1854, trigesimo terceir~ da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com. a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz 

Regulamento para execu,ao da Lei Nll 601 de 18 de Setembro de 
1850, a que se refere o Decreto desta data. 

[ ... ] 

CAPITULO 111 

Da revali~áo, e legitima,ao das te"as, e modo pratico de extremar o 
dominio publico do particular. 
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Art. 22. Todo o possuidor de terras, que tiver titulo legitimo da ac
quisi~o do seu dominio, quer as terras, que fizerem parte delle, te~áo 
sido originariamente adquiridas por posses de seus antecessores, quer por 
concessóes de sesmarias náo medidas, ou náo confirmadas, nem cultiva
das, se acha garantido em seu dominio, qualquer que for a sua e:xtensáo, 
por virtude do disposto no § 2'J do Art. 32 da Lei n2 601 de 18 de Setembro 
de 1850, que exclue do dominio publico, o considera como náo devolutas, 
todas as terras, que se acharem no dominio particular por qualquer titulo 
legitimo. 

Art. 23. Estes possuidores, bem como os que tiverem terras havidas 
por sesmarias, e outras concessóes do Governo Geral, ou Provincial náo 
incursas em commisso por falta de cumprimento das condi~óes de me
di~áo, confirma~o, e cultura náo tem precisáo de revalida~o, nem de le
gitima~o, nem de novos títulos para poderem gozar, hypothecar, ou alie
nar os terrenos, que se acháo no seu dominio. 

Art. 24. Estáo sujeitos á legitima~o: 

§ 1 o As posses, que se acharem em poder de primeiro occupante, 
náo tendo outro titulo senáo a sua occupa~o. 

§ 20 As que, posto se achem em poder de segundo occupante, náo ti
verem sido por este adquiridas por titulo legitimo. 

§ 32 As que, achando-se em poder do primeiro occupante até a data 
da publica~o do presente Regulamento, tiverem sido alienadas contra a 
prohibi~o do Art. 11 da Lei n2 ()()1 de 18 de Setembro de 1850. 

Art. 25. Sáo títulos legítimos todos aquelles, que segundo o direito 
sáo aptos para transferir o dominio. 
[ ... ) 

Art. 27. Estáo sujeitas á revalida~o as sesmarias, ou outras con
cessóes do Governo Geral, ou Provincial que, estando ainda no dominio 
dos primeiros sesmeiros, ou concessionarios, se acharem cultivadas, ou 
com principio de cultura, e morada habitual do respectivo sesmeiro, ou 
concessionario, ou de quem o represente, e que náo tiverem sido medidas, 
e demarcadas. 

Exceptuáo-se porem aquellas semsarias, ou outras concessóes do 
Govemo Geral, ou Provincial, que tiverem sido dispensadas das condi~s 
acima exigidas por acto do poder competente; e bem assim as terras con
cedidas á Companhias para estabelecimento de Colonias, e que forem 
medidas e demarcadas dentro dos prazos da concessáo. 
[ ... ] 

Art. 44. Se a medi~o requerida for de posses náo situadas dentro de 
sesmarias, ou outras concessóes, porem em terrenos, que se acharem de
volutos, e tiverem sido adquiridas por occupa~o primaria, ou havidas sem 
titulo legitimo do primeiro occupante, devem ser legitimadas, estando cul
tivadas, ou com principio de cultura, e morada habitual do res-
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pectivo posseiro, ou de quemo represente, o Juiz Commissario fará esti
mar por arbitras os limites da posse, ou seja em terras de cultura, ou em 
campos de cria~o; e verificados esses limites, e calculada pelo Agrimen
sor a área nelles contida, fará medir para o posseiro o terreno, que tiver 
sido cultivado, ou estiver occupado por animaes, sendo terras de cria~o, e 
outro tanto mais de terreno devoluto, que houver contiguo; com tanto que 
náo prejudique a tercciro, e que em nenhum caso a e:xtensáo total da pos
se exceda a huma sesmaria para cultura, em cria~o igual ás ultimas con
cedidas na mesma Comarca, ou na mais visinha. 
[ ... ] 

CAPITULO IV 

Art. 72. Seráo reservadas terras devolutas para colonisa~o, e al
deamento de indígenas nos districtos, onde existirem hordas selvagens. 

Art. 73. Os Inspectores, e Agrimensores, tendo noticia da existencia 
de taes hordas nas terras devolutas, que tiverem de medir, procuraráo ins
truir-se de seu genio e indole, do numero provavel de almas, que ellas 
contem, e da facilidade, ou difficuldade, que holiver para o seu aldeamen
to; e de tudo informaráo o Director Geral das Terras Publicas, por inter- · 
medio dos Delegados, indicando o lugar mais azado para o estabelecimen
to do aldeamento, e os meios de o obter; bem como a e:xtensáo de terra . . 
para ISso necessana. 

Art. 74. A vista de taes informa~es, o Director Geral proporá ao 
Govemo Imperial a reserva das terras necessarias para o aldeamento, e 
todas as providencias para que este se obtenha. 

Art. 75. As terras reservadas para colonisa~o de indigenas, e por el
les distribuidas,· sáo destinadas ao seu usofructo; e náo poderáo ser alie
nadas, em quanto o Govemo Imperial, por acto especial, náo lhes conce
der o pleno gozo dellas, por assim o permitir o seu estado de civilisa~o. 
[ ... ) 

CAPITULO IX 

Do registro das te"as possuidas 

[ ... ] 
Art. 94. As declara~óes para o registro das terras possuidas por me

nores, Indios, ou quaesquer Corpora~es, seráo feitas por seus Paes, Tu
tores, Curadores, Directores, ou encarregados da administra~o de seus 
bens, e terras. As declara~óes, de que tratáo este e o Artigo antecedente, 
nao conferem algum direito aós possuidores. 
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Art. 95. Os que náo fizerem as declara~óes por escripto nos prazos 
estabelecidos, seráo multados pelos encarregados do registro na respectiva 
Freguezia: fincÍo o primeiro prazo em vinte e cinco mil réis, findo o segun
do em cincoenta, e findo o terceiro em cem mil reis. 

[ ... ] 
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Janeiro de 1854. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz 

CLI 1854: 10-28 

11/04/1854: Provincia do Maranháo - Regulamento das Missóes do Pin
daré e Alto Mearim 

o PRESIDENIE DA PROVINCIA do Maranháo usando da faculdade 
que lhe confere o art. 24, § 42 da Carta de Lei Constitucional de 12 de 
Agosto de 1834, ordena, para a boa execu~o do art. 24 da Lei Provincial 
n. 339 de 23 de Dezembro de 1833, se observe o seguinte; 

REGULA.MENTO 

Art. 12 Ficáo creadas desde já duas Missóes ou Colonias de Indios, 
uma a margem do rio Pindaré, no ponto, em que conflue com o rio Carú, 
e outra no Alto-Mearim, na paragem denominada - Bacabal - . 

Art. 22 A primeira destas Missóes se denominará - Colonia Janua
ria - , e a segunda - Colonia Leopoldina - . 

Art. 32 Seráo regidas cada uma, por um Missionario, o qual exercerá 
ao mesmo tempo o lugar de Director, vencendo a congrua de quinhentos 
mil reís. 

Art. 40 Aos Missionarios Directores compete: 

§ 12 Observar e fazer observar todas as disposi~óes da Lei Provincial 
n. 85, de 2 de Julho de 1839, que forem applicaveis á crea~o das duas 
Missóes, de que trata o presente Regulamento. 

§ 22 Guardar e arrecadar os objectos pertencentes á Fazenda Pu
blica. 

§ 32 Distribuir os viveres pelos Indios. 
§ 42 Manter a ordem nas Colonias, empregando para esse fim, se 

necessario for, a for~ militar, quando ahaja, e dirigir todos os trabalhos 
das mesmas, tanto agricolas, como de outra qualquer especie. 

§ 50 Proteger os Indios, que, voluntariamente, ou a esfor~os seus, 
se apresentarem nas Colonias, fomecendo-lhes vi.veres, ferramentas e 
quaesquer objectos de que hajáo mister, afim de se applicarem ávida da 
lavoura. 
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§ 6° Ensinar aos Indios a lingoa portugue7.a, e explicar-lhes a doutri
na christá, afim de preparal-os por este modo para o tracto da vida social, 
a que sáo chamados, e para receberem o sacramento do baptismo e cum
prirem os demais deveres religiosos. 

Art. 52 Os Missionarios Directores náo poderáo, qualquer que seja o 
motivo, ausentar-se das Colunas, sem liccn~ do Presidente da Provincia, 
a qual ser-lhes-ha táo sómente concedida por causa de molestia, ou para 
conferenciarem na Capital sobre as cousas da mesma Colonia. 

Art. 62 É-lhes expressamente prohibido, assim como a todos e 
quaesquer outros empregados que forem estabelecidos de futuro nas Co
lonias, negociar com pessoa algwna, sobre tudo com os Indios. 

Art. 70 A distribui~o dos vi.veres e ferramentas, pelos Indios, será· 
feita publicamente e com toda a igualdade. ' 

Art. 8° Em quanto os Indios náo tiverem adquirido tal qual civili
sa~o, que os tome aptos para regerem por si suas pessoas e bens, haverá 
nas Colonias, para alimenta~o de todos, uma ro~ commum, onde seráo 
abrigados a trabalhar pelo menos quatro días em cada semana. 

Art. 90 Os Missionarios Directores distribuiráo semanalmente pelos 
Indios todos os servi~ marcando o numero dos que devem trabalhar na 
r~ commum; dos que devem ir á pesca e ca~ para alimenta~o de to
dos; dos que se devem empregar nas serrarías de taboado; e dos que de
vem sahir pelas mattas vizinhas a colher oleo de cupahyba, cravo, baunilha 
e outros productos indígenas de valor. 

Art. l()Q Os servi~, de que tracta o artigo antecedente, seráo feitos 
alternadamente por todos os Indios das Colonias. 

Art. 11°. Quando o producto da pesca for táo abundante, que exceda 
o consumo diario, far-se-ha salga do peixe, que sobrar, o qual será reco
lhido ao celleiro e nelle guardado afim de supprir as faltas, que por ventu
ra apparecerem. 

Art. 122 As mulheres seráo empregadas no servi~o das r~, na 
fia~o do algodáo e nos demais trabalhos domesticos. 

Art. 132 Acabada a colheita das r~, e recolhidos ao paiol os gene
ras proouzidos, reservar-se-ha delles a quantidade bastante a alimentar a 
popula~o das Colonias durante o espa~ de um anno: o excedente, jun
tamente com o producto da colheita do oleo, bannilha, cravo e outros ge
neras indígenas, bem como das serrarlas, será remettido para a Capital á 
disposi~o do Presidente da Provincia. 

Art. 142 O Presidente da Provincia nomeará, na Capital, um Agente, 
que se encarregue de vender os generas remettidos pelos Missionarios Di
rectores, e de effectuar a compra e remessa dos objectos pedidos para o 
costeio das Colonias: o Agente nomeado haverá, por este duplo encargo, 
uma commissáo de 5 por cento. 

Art. 15° Os Missionarios Directores haveráo no fim de cada anno, 
10 por cento de producto liquido da renda das Colonias. 
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Art. 162 o producto liquido dos generas vendidos será exclusiva
mente applicado em melhorar a condi~áo physica e moral dos indigenas 
productores, bem como em introduzir nas aldeas os melhoramentos, de 
que fazem ellas susceptiveis, como sejao estradas, que communiquem-as 
coro os povoados e centros commerciaes, estabelecimentos de officinas, 
&. 

Art. 172 Na falta ou carestía de transportes para a Capital, ficáo os 
Missionarios Directores auctorisados a effectuar a venda dos generas, de 
que trata ·O art. 13, mesmo nas Colonias, escripturando a sua receita, e 
remettendo logo as respectivas contas ao Presidente da Provincia. · 

Art. 18º Plantar-se-hao nas ro~ communs todos os generos de cul
tura conhecidos na Provincia, como sejao mandioca, algodáo, arroz, mi
lho, feijáo, mamona, batatas, gerzelim, inhame e outros. 

Art. 192 Alem das ro~ communs, haverá, em cada Colonia, outra 
tambem commum, onde se cultive, o café, cacáo, fumo, pacovaes e todas 
as demais arvores fructiferas. 

Art. 2()Q Os servi~os das ro~ communs nos quaes devem os Missio
narios Directores, sempre que for possivel, empregar todos os bra~s dis
poniveis, seráo feitorisados pelos Maioraes dos Indios, ou por pessoas, 
que tenháo a practica da agricultura. Os Missionarios Directores devem, 
outrosim, visitar as ro~ ao menos duas vezes por semana, lan~do em 
um quademo diario tudo quanto observarem no tocante ao estado das 
planta~óes. 

Art. 21 º As pescarias e ca~das diarias será o sempre dirigidas por 
um Indio dos mais intelligentes, o qual receberá dos Missionarios Directo
res as instruc~óes necessarias. 

Art. 222 Apenas se acabe a colheita da ro~ commum, os Missiona
rios Directores remetteráo ao Presidente da Provincia uma nota, contendo 
a quantidade dos generos, que se tiverem colhido, em arrobas e alqueires, 
conforme o uso da Provincia. 

Art. 232 No sitio, que for escolhido para a funda~o de aldeamento, 
reservar-se-ha, para pra~ uma por~o de terreno nunca menor de 50 
bra~s de comprimento, e 30 de largura marcando-se desde logo nella o 
logar da Capella destinado a celebra~o dos officios divinos; da casa para 
residencia do Missionario Director; do quartel; do paiol ou celleiro com
mum; do rancho para passageiros; e finalniente da casa para artefactos, 
como sejáo moinho, roda, forno de fazer farinha, &. 

Art. 24º. Haverá em cada Colonia, pelo menos, duas officinas, uma 
de ferreiro e outra de carapina. 

Art. 25. Haverá também, em lugar apropriado, uma olaria para o fa
brico da telha, de que deveráo ser cobertos todos os edificios. 

Art. 26º Em quanto se náo estabelecer a olaria, seráo as casas cober
tas provisoriamente de palha, devendo, porem, ser logo armadas com pon
to para telha. 
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Art. 27. Em quanto náo for construida a Capella, haverá na casa do 
Missionario Director uma sala ou varanda decente onde, nos dias sanctifi
cados pela religiáo, se reuniráo os habitantes da aldea afim de assistir á 
celebra~áo dos officios divinos. 

Art. 282 Nas casas, destinadas para residencia dos Missionarios Di
rectores, haverá um quarto destinado para guarda e deposito dos objectos 
pertencentes á Fazenda Publica. . 

Art. 292 .Os Indios, que residirem nas Colonias, teráo casas proprias, 
para cuja construc~o deveráo os Missionarios Directores prestar-lhes o 
atixilio necessario. 

Art. 302 Náo se poderá edificar essas, nem levantar cercas, senáo de 
conformidade com o a1inhamento tra~do pelos Missionarios Directores. 

Art. 312 O alinhamento, nas povoa~óes, será feito em linhas rectas e 
parallelas. Nenhuma rua p~derá ter menos de 40 palmos de largura, e ca
da quarteiráo terá 30 bra~s em quadro. 

Art. 322 Haverá nas Colonias um inventário, a que seráo levados 
com a divida individua~o: 

1° Os objectos remetidos pelo Presidente da Provincia. 
2° Os objectos obtidos por compra, ou pelo trabalho da gente das 

Colonias. 
3º Os objectos manufacturados nas officinas. 

Art. 332 Quando se der diminui~áo dos objetos, relacionados no ar
tigo antecedente, seja por consumo, seja por extravio, ou augmento por 
meio de compra ou remessa feita pelo Governo, ou pelo trabalho da gente 
das Colonias, ·os Missionarios Directores lan~áo no inventario as notas 
de taes altera~óes, dando logo parte de tudo ao Presidente da Provincia. 

Art. 342 Quando os Missionarios Directores, a pedido, ou por deli
bera~áo do Governo, forem exonerados, ou quando se acharem impedidos 
por modestia ou licen~, se regularáo, no acto de passar a directoria a seus 
sucessores ou substitutos, pelo inventario existente, trocando rela~óes, em 
que se declarem os objectos, que forem entregues, e os que forem recebi
dos. 

Art. 35º Haverá nas Colonias um livro, ou quaderno, em que os Mis
sionarios Directores deveráo, dia por dia, lan~ar todos os acontecimentos, 
que ocorrerem, e cujo conhecimento interesse ao Presidente da Provincia 
para sobre elles tomar alguma providencia. 

Art. 36° Os livros, ou quadernos diarios, seráo escriptos pelos 
proprios Missionarios Directores, os quaes, depois de concluida a escrip
tura~áo do dia, se assignaráo, repetindo a mesma opera~áo nos dias sub
sequentes. 

Art. 37° No principio de cada trimestre, os Missi0narios Directores 
remetteráo impreterivelmente ao Presidente da Provincia os papeis se
guintes: 
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12 Uma nota das altera~s, que tiver soffrido o inventario, de que 

tracta o art. 32. " 
22 Co~ta da receita dos generos vendidos e da despeza feita. 

30 Uma rela~o nominal de todas as pessoas que residirem nas Co
lonias, com declara~o do seu estado, sexo, idade, naturalidade e servi~s 
em que se occupáo. 

40 U ma noticia dos acontecimentos, ocorridos no trimestre findo, 
que tiverem sido registrados no quademo diario. 

50 Uma informa~o circumstanciada do estado das obras e das plan-
ta~óes existentes nas colonias, com indica~o dos meios mais adequados a 
promover o adiantamento daquellas e o melhoramento destas. 

6º Uma rela~o dos indigenas, que, a esfor~os seus, ou espontanea
mente se tiverem apresentado nas Colonias durante o trimestre findo. 

70 Uma informa~o sobre o estado de salubridade das Colonias, de
clarando as molestias, que, durante o trimestre grassaráo nellas. 

g2 Uma informa~o sobre o estado dos Indios, com declara~o das 
propensóes dos mesmos á vida social, indicando os progressos, que houve
rem feito na aprendizagem da lingua portugueza, da doutrina christá e dos 
offi.cios mechanicos. 

Art. 38º Os Missionarios Directores sáo empregados de commissáo, 
e seráo eonservados em quanto bem servirem. 

Art. 390 Haverá, em cada Colonia, um Feitor Ajudante do Director, 
que exercerá tambem o logar de Escripturario, com o ordenado de 
300$000 rs.; um Interprete, com 240$ rs.; um Enfermeiro, com 240$000 rs.; 
e dous mestres de officios de ferreiro e carapina com 300$000 rs. caqa um: 
todos estes vencimentos seráo annuaes. 

Os empregos, acima declarados, seráo providos, depois que forem 
approvados pela Assembléa Legislativa Provincial. 

Art. 400 Os Missionarios Directores náo consentiráo, que residáo 
nas Colonias pessoas suspeitas, nem tam pouco que nellas se demorem 
por mais de oito dias, procedendo á sua immediata expulsáo depois deste 
prazo, ou antes, se assim o exigir a gravidade do caso. 

Art. 41º Os Indios, e mais habitantes das Colonias, que adoecerem, 
seráo tractados, ou em suas casas, ou na enfermaria commum, onde, com 
todo o esmero, e sQb a constante e immediata inspec~o dos Missionarios 
Directores, seráo medicados e assistidos pelos Enfermeiros. 

Art. 42º Os filhos dos Indios que residirem nas Colonias seráo o
brigados a aprender, nas officinas fundadas pelo Govemo, officios mecha-. 
rucos. 

Art. 430 Logo que se estabelecerem nas Colonias escolas de primei-
ras lettras, seráo todos os Indios menores, da idade de 6 annos para cima, 
obrigados a aprender a ler, escrever e contar. 
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Art. 440 É permitido nas Colonias o exercicio de qualquer officio ou 
industria licita. 

Art. 45° Os Missionarios Directores poráo todo o peito em attrahir 
ás Colonias o maior numero possivel de Indios selvagens, mandando para 
este fim Indios ja domesticados convidal-os e buscal-os em suas aldeas, e 
procurando captar a sua amisade e benevolencia por meio de brindes e de 
bom gazaJhado. 

Art. 46° Os Missionarios Directores distribuiráo os Indios residentes 
na Colonia, por tribus de trinta casaes, nomeando maioral de cada uma o 
individuo, que for mais respeitado, o qual exercerá sobre os outros o po
der paternal. 

Art. 470 Os Missionarios Directores náo consentiráo, que os Indios 
das Colonias, sob qualquer pretexto que seja, se cmpreguem no· servi~ de 
particulares. 

Art. 480 É prohibido aos Indios aldeados fazerem contractos de 
compra e venda com os regatóes, ou outras quaesquer pessoas particula
res, sem proceder consentimento e ajuste dos Missionarios Directores, e 
mediante assistencia dos mesmos. 

Art. 490 Nas festas do Natal, Paschoa, Espirito-Santo, o na do Orago 
das Capellas das Colonias, haverá nellas festiyidades religiosas, que se ce
lebraráo com a maior pompa possive~ promovendo os Missionarios Di
rectores entre os Indios folguedos de dan~ canto, &. 

Art. soa Em ocorrendo algum facto, que náo esteja previsto no pre
sente reguJamento, e que demande prompta solu~o, os Missionarios Di
rectores providenciaráo sobre elle, como aconselharem as circumstancias, 
dando immediatamente parte ao Presidente da Provincia do seu proce
dimento. 

Palacio do Govemo do Maranháo 11 de Abril de 1834. 

Eduardo Olimpio Machado 

RGMA 1854: 13-19 

• Obs.: Este regulamento foi mais tarde estendido a outras colonias de 
indios Guajajaras do Maranháo (Decisáo de 5 de Agosto de 1873). 

31/ 05/1854: DecistJo nll 110 - Ministerio da Fazenda - Incopo~4o aos 
Proprios Nacionaes das terras dos patrimonios das extinctas 
Villas de Indios deArouches, Soure, e Mecejana 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacio
nal, cm resposta ao Officio do Sr. Inspector da Thesour~a de Fazenda da 
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Provincia do Ceará nº 68 de 31 de Agosto do anno findo, em que pede es- . 
clarecimentos sabre duvidas, e embara~os que lhe ocorrem a respeito das 
terras dos patrimonios das extinctas Villas de Indios de Arouches, Sour:, 
e Mecejana; declara que, Havendo Sua Magestade o Imperador Determi
nado que ácerca da materia do dito Officio consultassem as Sec~óes reu
nidas dos Negocios da fazenda e Imperio do Conselho d'Estado, Confor
mou-se o Mesmo Augusto Senhor com o parecer destas por Sua Imperial 
Resolu~o de 24 do corrente, em virtude da qual cumpre que seja exec~
tada a Senten~ da Rela~o do Districto, que manda encorporar as refen-
das terras aos Proprios Nacionaes. . 

E conseguintemente ordena ao mesmo Sr. Inspector que assim pro
ceda, recommendando-lhe que tenha muito em vista as Leis e Ordens que 
vigoráo a este respeito. 

Thesouro Nacional em 31 de Maio de 1851. - Visconde de Paraná. 

CLI 1854: 135 

25/07 /1854: Regulamento - Provincia do Maranháo - Para abertura, 
conceno e conserv~áo de tres vias de communica~ao te"es
tres, partindo da Villa de Barra do Corda 

O PRESIDENTE DA PROVINCIA do Maranháo, considerando . as 
vantagens, que devem resultar ao commercio interno da mesma, da aber
tura, concerto e conserva~o de tres vias do communicaráo terrestres, as 
quaes, partindo do ponto de villa da Barra do Corda, váo ter, uma á villa 
da Chapada, outra a cidade de Caxias e outra aos campos de Anajatuba, e 
tendo em vista dar á essas obras uma direc~o conveniente e economica, 
ordena se observa o seguinte: 

REGUIAMENTO 

Art. 1 o Fica creado na villa da Barra do Corda um corpo de traba
lhadores, que se comporá de indios, tirados das aldeas existentes nas im
media~óes da mesma villa. 

Art. 2'J Proceder-se-ha á organisa~o do corpo de trabalhadores pelo 
alistamento de todos aquelles indios que forem proprios para o servi~o 
das estradas, sendo o numero total dos alistados dividido em turmas de 30 
a 40 pessoas. 

O alisamento geral será levado á um livro para isso destinado, e es
cripturado pelo modo que se practica em matriculas iguaes. 

Art. 30 Será empregada no servi~o da abertura ou concerto de cada 
uma das estradas, pelo espa~o de um até dous mezes conforme o numero 
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dos alistados, wna turma de indios, a qual, findo que scja este prazo, será 
rendida por outra, de sorte que o servi~o seja distribuido e feito por todos 
os alistados. 

Cada turma será dividida cm duas se~s de 15 a 20 operarios. 
Art. 4° Para a direc~o e mais encargos das obras das estradas ha

verá um Director, que fará a sua residencia villa da Barra do Corda, e 
prestará fian? idonea pelas quantias e valor dos generos, que estiverem a 
seu cargo. 

O Director será da livre nomea~o e demissáo do Presidente da 
Provincia. 

Art. 5° Haverá, alem do Director, um feitor para cada estrada, e um 
cabo para cada se~o; assim como um official e ferreiro para, na villa da 
Barra do Corda, concertar a ferramenta e mais utensilios. 

Art. 6° Os vencimentos dos empregados e operarios seráo mensaes 
e regulados pela tabella annexa ao presente Regulamento, podendo ser al
terados para o futuro, se assim o julgar conveniente o Presidente da Pro-. . 
VlDCla. 

Art. 70 O pagamento dos vencimentos dos indios, empregados no 
servi~ das estradas, será, por via de regra, effectuado em mercadorias e 
generos, que para esse fim seráo remetidos ao Director, e que lhes seráo 
dados pelos pre~s das facturas, com o accrescimo somente das despezas 
de transporte. 

Art. 8° Aos referidos indios, afóra os vencimentos mensaes, s·e abo
nará uma ra~o diaria de carne, farinha e sal, regulando mensalmente pa
ra cada turma de dez trabalhadores dez quartas de farinha, uma rez e um 
paneiro de sal. 

Art. 90 Para maior abundancia do sustento dos operarios, os feitores 
empregaráo diariamente no servi~ da ca? e pesca dous indios, aos quaes 
se fomeceráo armas de fogo, polvora, chumbo, anz6es e outros utensilios. 
O resultado deste servi~o será distribuido com ·igualdade por todos os tra
balhadores. 

Art. 10 As estradas seráo, quanto for possivel, levadas em linha reta, 
evitando-se as tortuosidades; seráo· bem deslocadas e aplainadas; e o seu 
leito terá, pelo menos, 13 palmos de largura. 

Art. 11 O trabalho das estradas come~á no primeiro dia do mez de 
Maio, e continuará sem interru~o até o ultimo de Dezembro de cada 
anno. Do 1ª de Janeiro até fins de Abril suspender-se-háo os trabalhos, 
assim como os vencimentos do Director, empregados e operarios. 

Art. 12 O Director é a auctoridade superior na administra~o e di
re~o das obras das estradas, sendo-lhe subordinados os demais empre
gados e trabalhadores e somente sujeito ao cumprimento das ordens e ins
tru~ que lhe forem dadas pelo Presidente da Provincia, e pelo Admi
nistrador Geral das obras publicas provinciaes. 

Art. 13 Ao Director compete: 

TEXTOS DE LEIS 231 



§ 1 a Executar e fazer executar por si e por todos os empregados e 
operarios, que Jhe sáo subordinados, as ordens da Presidencia e da Admi
nistra~o das obras publicas. 

§ 2ª Obrigar seus subordinados a cumprirem exactamente os deve
res, que lhes sáo marcados no presente Regulamento. 

§ 32 Nomear, suspender e d_espedir os empregados trabalhadores, 
quando náo cumprirem as suas obriga~óes, ou mostrarem mao compor
tamento. 

§ 4ª Executar as obras de conformidade com as indica~óes da Presi
dencia e da Administra~o das obras publicas. 

§ 5ª Inspeccionar, pelo menos duas vezes por mez, os trabalhos das 
estradas, a fim de que se ellas fa~o com a maior perfei~o e na conformi
dade do plano adoptado. 

§ 62 Providenciar em ordem a que os utensilios sejáo empregados 
nas obras, e os viveres para o sustento dos trabalhadores, náo consentindo 
por maneira alguma, que se lhes de outro qualquer destino. 

§ 72 Designar as horas de trabalho, descanso e comida. 
§ 8ª Organisar e assignar as ferias mensaes a vista do ponto diario 

feito pelos feitores. 
§ 92 Fazer semanalmente a distribui~o dos víveres para sustento 

dos trabalhadores. 
§ 10 Fazer mensalmente, em moeda ou mercadoria, pagamento aos 

empregados, indios, e operarios. 
§ 11 Fazer recolher ao armazem, quando náo forem necessarios, os 

objectos dados para o serví~; e mandar fazer e concertar a ferramenta e 
outros utensilios, fazendo nova carga á si próprio. 

§ 12 Fazer a policia das estradas, providenciando sempre sobre a 
limpeza e conserva~o das mesmas. 

§ 13 Receber, guardar, arrecadar e escriturar as mercadorias, que 
lhe forem remettidas pelo govemo para o serví~o das obras e pagamento 
dos· jomaes dos indios e operarios. 

.Art. 14 O feitor assistirá e acompanhará os trabalhadores no serví~o 
diario das estradas, náo se afastando jamais dellas, sem c;.ue seja substitui
do por outro, e compete-lhe: 

§ 12 Dar signal para principiar e suspender-se o trabalho. 
§ 2ª Cuidar da arrecada~o e conserva~o de tudo quanto lhe for 

entregue. 
§ 32 Fazer o ponto dos trabalhadores ás horas ordenadas pelo Direc

tor, ao qual remetterá mensalmente o seu. 
§ 42 Assistir incessantemente ao trabalho. 
§ 5ª Náo consentir que os trabalhadores se distraiáo do serví~o, nem 

que deixem o serví~o sem licen~. 
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§ 6ª Participar ao Director todas e quaesquer occorrencias, que so
brevivem no servi~ das estradas, afim de que sobre ellas de as providen
cias necessarias. 

§ 72 Requisitar ao Director as ferramentas e utensilios precisos, po
rem de modo que, por falta dellas, náo baja interrup~o no trabalho. 

§ 8º Responder por todos os objectos, que lhe forem entregues para 
o servi~o á seu cargo. 

Art. 15 Por. toda a estrada, que se for abrindo ou concertando, em 
distancias iguaes de meia legoa, mandará o Director fazer ranchos para 
acommoda~o dos trabalhadores. , 

Art. 16 É proibido ao Director e mais empregados fazerem negocio 
ou transa~o alguma com os indios; nem tampouco se poderáo utilisar por 
qualquer modo de seus servi~os. 

Art. 17 O Director, no 1° de cada mez. mandará medir a por~o de 
estrada aberta ou concertada no mez antecedente, e, depois de bem exa
minada, fará um relatorio circumstancial do serví~ feíto e do estado das 
obras, o qual 1."emettera, tambem mensalmente, ao Presidente da Provin
cia, indicando e sollicitando deste os meios necessarios para o adianta
mento e melhoramento das obras. 

Art. 18 O Director terá os livros seguintes: 

§ 12 De receita e despei.a. 

§ 22 Do registro das ferias. 
§ 32 Da correspondencia official. 

Art. 19 O Director se debitará no livro de receita e despeza náo so
mente pelas quantias, como pelos generos e mercadorias, que receber, ou 

-lhe forem remettidas pelo Govemo; e se creditará pelos pagamentos, feí
tos á vista de ferias mensaes, aos empregados e trabalhadores; pelos gene
ros, que lhes der em pagamento; e pelas despei.as, que fizer com a compra 
de viveres, e com outras urgentes e indispensaveis para o andamento das 
obras a seu cargo. 

Art. 20 No fim de cada trimestre remetterá o Director ao Presidente 
da Provincia um balan~ da receita e despei.a, o qual sera extraído do res
pectivo livro, e virá acompanhado aos documentos e explica~óes, que o 
justifiquem. 

Art. 21 Concluida a abertura e concerto das estradas, á que se refere 
o presente Regulamento, e de outras que por ventura sejio auctorisadas 
pelo Governo, será dissolvido o corpo de trabalhadores, e dispensados os 
respectivos empregados. 

Art. 22 Depois da dissolu~o do corpo de trabalhadores, terá lugar 
a vi de outro Regulamento, a crea~o de um corpo de conservadores para 
a limpeza e concerto das referidas estradas. 
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Palacio do Governo do Maranhao 25 de Julho de 1854. 

Eduardo Olimpio Machado 

TABELLA dos vencimentos dos empregados e operarios das estradas, 
que tem de partir da Villa da Barra do Corda para diversos pontos da Pro
vincia, a que se rerefe ao Regulamento desta data. 

CI.ASSE DOS EMPREGADOS. 

Director 
Feitor 
Cabo de sec~áo 
Ferreiro 
Operario indio 

Palacio do Govcmo do Maranháo 25 de Julho de 1854. 

VEN CIMENTOS 
MENSAIS 

100$000 
25$000 
12$000 
20$000 
7$000 

Eduardo Olimpio Machado 

RGMA 1854: 27-31 

14/ 02/ 1855: Ministerio do Imperio - . Aviso n11 4 ao Presidente do Mara
nháo. Approvando as medidas tomadas para conter os Indios 
selvagens 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador, Tomando em con
sidera~o quanto expóe V. Ex. em seu Officio, sob nº 9 de 13 de Janeiro 
findo, a respeito das consideraveis malocas de indios selvagens, que dei
xando as cabeceiras do Grajahu, onde estacionaváo, apresent~áo-se pela 
segunda vez nas fazendas situadas ás margens do Rio Mearim, causando 
susto e incommodos aos respectivos habitantes; Houve por bem Approvar 
as providencias dadas por V. Ex. para conter os referidos indios por meio 
de fortes destacamentos collocados na colonia Leopoldina, e na passagem 
denominada - Pedreira - com a recommenda~o ás autoridades desses 
lugares, de se limitarem a proteger os lavradores alli estabelecidos, e de 
empregarem unicamente a for~ no caso de absoluta necessidade: e ou
trosim Approvando a resolu~o, em que está V. Ex. de fazer seguir para 
essa capital, e distribuir pelos antigos aldeamentos de S. José e Vinhaes os 
mencionados indios, que segundo lhe consta mostráo disposi~óes pacifi
cas, Ha por bem Mandar recommendar a V. Ex. que sempre, e quando 
náo baja inconveniente, reuna nas aldeias já existentes as tribus selvagens 
dessa Provincia, que manifestarem aquellas favoraveis disposi~óes: o que 
communico a V. Ex. para sua intelligencia e governo, e em resposta ao seu 
Officio acima referido. 
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Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Couto Ferraz. Sr. Presi
dente da Provincia do Maranhao. 

CD 1855: 497 

20/ 03/ 1855: Ministerio do Imperio - Reparti<;áo Geral das Te"as Publicas 
-Aviso nD 8 ao Presidente de Santa Catharina. Providencian
do a respeito de alguns Indios, que appareceráo na Villa de 
La ges 

Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ao seu Officio Nº 7 de 3 do corrente, 
em que me participa a chegada á Villa de Lages de alguns Indios coroa
dos, que se achaváo no Municipio da Vaccaria, e passáráo o Rio de Pelo
tas no dia 16 do mez findo, capitaneados pelo Cacique Dobre, segundo in
formou o Delegado daquelle Termo, em Officio que V. Ex. remetteo por 
copia; e inteirado das providencias que déra, e ordens transmittidas a esta 
autoridade pelo seu Officio de 2 do couente, que tambem veio por copia: 
tenho a declarar a V. Ex., de ordem de Sua Magestade o Imperador, e em 
solu~o aos tres quesitos constantes do supracitado Officio: 

1 o Que convindo, attrahir á civilisa~o e ao trabalho taes Indios, 
mormente tendo elles á sua frente o Cacique Dobre, que já hum pouco 
domesticado, mostra inten~óes pacificas, poderá V. Ex. ordenar se lhes 
fome~ pelo tempo que julgar razoavel, ra~óes diarias com as admoes
ta~óes, e incentivos necessarios, a fim de convencel-os da conveniencia de 
trabalharem para merecerem a continua~o de socorros, de que care~o; 

2º Que se elles se recusarem a isso, e obstinadamente pretenderem 
permanecer em Lages, cumprirá fazer todas as diligencias para tel-os reu
nidos nas proximidades da Villa e em lugar, em que possáo pela ca~ e 
mesmo pela pesca, achar tambem por si proprios alguns meios de subsis
tencia, a que estejáo mais affeitos, continuando-se nas diligencias de at
trahil-os aos habitos de trabalho e civilisa~o, para cujo fim convirá que V. 
Ex. quanto antes nomeie pessoa, que lhe pare~ apta, com preferencia al
gum Sacerdote, para servir de Director provisorio de tal aldeamento. 

3º Que se os mencionados Indios se resolverem a seguir para essa 
Capital, e a V. Ex. parecer, por circumstancias, mais prudente esta provi
dencia, convem que V. Ex. empregue os meios ao seu alcance para con
tel-os ahi, tentando o seu aldeamento pela fórma acima indicada, além das 
medidas, que lhe ministrarem a sua intelligencia e zelo pelo servi~ publi
co, e segundo os factos occorrentes, podendo usar, como hum recurso au
xiliat, do expediente de empregal-os separadamente em trabalhos e servi
~o de particulares, que se encarreguem do sustento e civilisa~o daquelles, 
que para isso mostrarem melhor disposi~o; o que he preferivel a remet
tel-os para esta Corte, medida por sem duvida, alem de inopportuna, de 
todas a mais inconveniente, náo só pelas despezas, que comsigo acarreta-
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na, como porque aqui, se acharáo esses Indios muito mais deslocados, e 
sem que se de ~ possibilidade, que haverá ahi, de serem attrahidos outros 
da mesma na~o, que por ventura se disponháo a unir-se a elles. O que 
tudo communico a V. Ex. para sua intelligencia e govemo, e em solu~o 
ao que expóe em seu citado Officio de 3 do corrente; recommendando-lhe 
que de quanto for occorrendo ácerca desse importante objecto, transmitta 
as precisas informa~óes, para se providenciar como parecer mais conve
niente. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. - Sr. Pre-
sidente da Provincia de Santa Catharina. 

• CD 1855: 509-11 

22/09 /1855: Ministerio do Imperio - Repmti<;áo Geral das Te"as Publicas 
- Aviso nll 6 ao Presidente de Goyaz. Approvando a mudan,a 
dos Indios da Aldea de Pedro 3fl do Ca"etao para a margem 
direita do rio de S. Patricio. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador Houve por bem Ap
provar a mudan~ que V. Ex., á vista das razóes ponderadas, pelo Director 
Geral interino dos Indios dessa Provincia, ordenou se fizesse dos Indios da 
Aldea de Pedro 30 do Carretáo para a margem direita do rio de S. Patri
cio, fundando ahi huma nova Aldea, que se denominará S. Patricio: o que 
communico a V. Ex. em resposta ao seu Officio n°18 de Mar~o ultimo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. - Sr. Pre
sidente da Provincia de Goyaz. 

CD 1855: 533 

20/11/1855: Dec. nll 364 - Ministerio da Fazenda - Sobre o aforamento 
dos te"enos perlencentes aos Indios de Mecejana 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro, em 20 de No
vembro de 1855. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacio
nal, tendo dado conhecimento ao Ministerio _do Imperio do Officio do 
Presidente do Ceará nº 28 de 17 de Outubro ultimo, a que acompanhou 
por copia hum requerimento de varios Indios da Povoa~o de Mecejana, 
queixando-se da Thesouraria por se haver recusado a mandar passar lhes 
cartas de aforamento de humas terras a que se julgáo com direito, ·previne 
ao Sr. Inspector da mesma Thesouraria, de conformidade com o A viso 
daquelle Ministerio de 12 do corrente mez, que S. M. o Imperador Houve 
por bem mandar declarar ao dito Presidente que, averiguado que os quei-
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xosos sáo realmente descendentes dos primeiros Indios, aos quaes fora 
feita a concessáo das terras em questáo, pertencem-lhes os terrenos de 
que tem estado de posse, sem que lhes seja preciso obter carta de afora
mento; devendo-se assim entender o Aviso de 16 de Janeiro de 1851. -
Marquez de Paraná. 

CD 1855: 408-9 

07 /01/1856: Ministerio do Imperio - Reparti~ao Geral das Te"as Publicas 
- Aviso n11 1 ao Presidente da Provincia do Espirito Santo. 
Respondendo á differentes topicos relativos ao Aldeamento 
Imperial Affonsino. 

Illm. e Exm. Sr. - Em Officio Nº 21de20 do proximo passado, trata 
V. Ex. de differentes topicos relativos ao Aldeamento Imperial Affonsino, 
aos quaes respondo pela maneira seguinte: - Demitta V. Ex., usando da 
attribui~o que lhe confere o Art. 22 do Decreto Nº 426 de 24 de Julho de 
1845, o Director daquelle Aldeamento, passando o Missionario do mesmo 
a perceber os vencimentos tanto do referido Director como do respectivo 
tropeiro, de cujos servi~os V. Ex. affirma poder-se igual.mente prescindir, 
devendo porem o dito religioso dar trimensalmente a essa Presidencia 
conta do estado da Aldea e seus progressos. Ouanto a irem residir e esta
belecer casas no Aldeamento pessoas, que a elle náo pertencem, náo deve 
V. Ex. tolera-lo d'ora em diante. 

Quando os Indios, que alli habitáo, se acharem suffi.cientemente 
adiantados em civilisa~o, e em estado de náo se deixarem facilmente illu
dir por pessoas, que só levem em mira reduzi-los á condi~o de escravos, 
represente á Presidencia o individuo, que estiver á testa da Aldea, expon
do as circumstancias desta, e remettida ao Govemo Imperial huma tal ex
posi~o dev.idamente informada pela mesma Presidencia, poder-se-ha 
entáo deliberar o que mais conveniente for. - Da mesma fórma deve V. 
Ex. fazer recolher ao Aldeamento os Indios, que andáo dispersos, requisi
tando da Presidencia da Provincia de Minas Geraes a entrega dos que alli 
se acharem. Se porem hum ou outro estiver já em estado de poder diri
gir-se por si, e preferir viver estranho á Aldea, conceder-lhe-ha V. Ex. li
cen~ para isso. Pelo que respeita á extensáo de terras, que se devem re
servar para os Indios, convem; que antes de resolver-se a questáo, de V. 
Ex. cumprimento ao disposto no Aviso, que sob n° 28 de 26 do passado 
lhe foi dirigido por este Ministerio, devendo porem sem perda de tempo 
reiterar aos Juizes conservadores das terras publicas as ordens de proce
derem com todo o rigor da Lei contra os invasores do dominio do Estado, 
procedendo V. Ex. mesmo contra as autoridades, que tem tolerado as in
vasóes, a que se refere o Officio a que respondo, e que náo deveriáo ter fi
cado impunes. 
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Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Couto ?e¡-raz. - Sr. Pre
sidente da Pro~cia do Espirito Santo. 

CD 1856 (1857): 14-15 

21/ 01/ 1856: Dec. Nll 44 - Ministerio da Fazenda - Sobre assentamento 
de Proprios Nacionaes, e bens das extinctas Aldeas de Indios 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazenda em 21 de Janei
ro de 1856. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacio
nal, em vista do Officio n2 40 de 31 de Maio de 1854, no qual o Sr. Inspec
tor da Thesouraria da Provincia de Goyaz, para poder levar a effeito o as
sentamento dos Proprios Nacionaes, consulta: 112 qual deva ser o procedi
mento da Thesouraria, quando esgotadas todas as diligencias em busca 
dos titulos de posse das propriedades, reconhecidas nacionaes, se verificar 
a náo existencia de taes títulos: 212 se o acto da compra ou acquisi~o de 
huma propriedade pela Fazenda Nacional he o mesmo que constitue a sua 
encorpora~o aos Proprios Nacionaes, ou se depende ella de novo despa
cho, como se deprehende das Instru~óes de 26 de Abril de 1832: 312 se as 
propriedades pertencentes ás extinctas Aldeas de Indios sitas nos terrenos 
dos mesmos, devem ser consideradas Proprios Nacionaes, e como taes 
lan~das no Livro delles, ou se somente como bens vagos devolutos á Fa
zenda Nacional: 412 se as propriedades deixadas em testamento pelo falle
cido Dr. Joáo Gomes Machado Corumbá á Na~o Brasileira, devem ser 
consideradas Proprios Nacionaes para o effeito de serem lan~das no livro 
competente: - lhe declara, quanto á primeira duvida, que na falta dos ti
tulos, á que se refere o Sr. Inspector, deve proceder a huma simples des
crip~o judicial dos bens para evitar contesta~s no futuro, recorrendo á 
medi~o e demarca~o, precedida a autorisa~o do Thesouro, caso se 
mováo questóes com os confrontantes, ou se tome ne~ssario para outra 
circumstancia attendivel: quanto á 21, que quando náo tenha lugar a en
corpora~o verbal por Acto do Poder Legislativo, deve o Sr. Inspector or
denar a encorpora~o real dos bens adquiridos por titulo de compra, ad
judica~o, ou qualquer outro; extrahindo-se a senten~ do pro~sso, e re
mettendo-se á Reparti~o competente do assentamento dos Proprios Na
cionaes para fazer-se a encorpora~o nos livros delles: quanto A 3', que 
as propriedades pertencentes ás extinctas Aldeas de Indios náo de
vem ser consideradas Proprios Nacionaes, mas sim bens vagos, observan
do-se, quanto aos terrenos que náo sáo como taes considerados, nem co
mo Proprios Nacionaes, mas pertencentes ao dominio nacional e devolu
tos, o .disposto no Aviso do Ministerio do Imperio de 21 de Outubro de 
1850, a fim de que tenháo o destino que · lhe dá a Lei de 18 de Se-
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tembro do mesmo anno, tudo mediante o necessario processo em juiro 
competente: quanto á 41 finalmente, que as propriedades do finado Dr. 
C_?rumbá, embo~a adquiridas pelo Estado por disposi~o testamentaria, 
nao ~evem toda~a ser encorporadas a~s Proprios N acionaes, e inscriptas 
nos livros respectivos para lhes ser applicavel o disposto no Artigo 1 a § 13 
~o Decreto de 22 de Novembro ~e 1851, pois que ao Ministerio do Impe
rio compete resolver qual o destino, que deváo ter essas propriedades, 0 

que opportunamente será communicado ao mesmo Sr. Inspector. 

Thesouro Nacional em 21 de Janeiro de 1856. - Marquez de Pa
raná. 

CD 1856 (1857): 44-6 

17 / 03/ 1856: N11 118 - Ministerio do Imperio - Reparti~ao Geral das Ter
ras Publicas - Aviso circular aos Presidentes de Pernambuco 
e Sao Pedro, Providenciando a respeito da medi~áo das te"as 
das Aldeas de Indios 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo conveniente demarcar quanto antes as ter
ras das Aldeas de Indios dessa Provincia, quer existáo ainda os aldeamen
tos, quer se achem extinctos, Determina Sua Magestade o Imperador, que 
pelo Inspector Geral de medi~óes fa~ V. Ex. aviventar os rumos fixar os . ' 
marcos necessanos, e levantar a planta da medi~o e demarca~o que de-
ve ser acompanhada da respectiva memoria descriptiva. E porque possa 
acontecer que se suscitem questóes com os heréos confrontantes sobre os 
limites das terras dos Indios, e que a demarca~ao nao se possa fazer sem 
recurso á Autoridade judicial, providenciará V. Ex. de maneira que os Jui
zes Municipaes dos Termos, em que taes terrenos existirem, se apresen
tem e procedáo nessa qualidade como lhes cumpre nos termos da Le~ 
dando-se depois todos os recursos que a Legisla~o vigente permitte. Nes
ta occasiáo solicito de Sua Ex. o Sr. Ministro da Fazenda as convenientes 
ordens a fim de ser posta á disposi~o de V. Ex. para occorrer ás depezas 
com o come~o do servi~o que ora lhe recommendo, a somma de hum con
to de réis, devendo V. Ex. logo que lhe for possivel remetter o Or~ento 
da quantia necessaria para sua conclusáo. O que communico a V. Ex. para 
seu conhecimento e execu~o. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. - Srs. 
Presidentes de Pernambuco, e Sáo Pedro. 

CD 1856 (1857): 157-158 
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11/04/1856: Lei Provincial n. 537 - Provincia de Sao Paulo - Crea na 
p9v~áo da extincta Aldea da Senhora da Escada, municipio 
de Mogy das Ouzes, uma cadeira de primeiras lettras para o 
sexo masculino 

O bacharel formado Antonio Roberto d'Almeida, Vice-Presidente 
da Provincia de S. Paulo etc. Fa~ saber a todos os seus habitantes que a 
Assembléa Legislativa Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo unico. Pica creada na povoa~o da extincta aldea da Senhora 
da Escada, municipio de Mogy das Cruzes, urna cadeira de primeiras let
tras para o sexo masculino. Revogadas as disposi~óes em contrario. 

Mando portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e 
execu~o da referida Lei pertencer, que a cumpram e fa~ cumprir táo 
inteiramente, como nella se contém. O Secretario desta Provincia a fa~ 
imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio do Governo de S. Paulo aos 
onze dias do mez de Abril de 1856. 

(L. S.) Antonio Roberto d' Almeida 

IASP 1856: 17 

02/04/1857: Reparti,áo Geral das Te"as Publicas -Aviso nfl 18 -Auto
risa a remover para lugar salubre e f ertil o Aldeamento in di ge
na de Nossa Senhora do Loreto no Jatahy 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador Attendendo ao que 
V. Ex. representou em Officio nº 45 de 2 do passado, - Houve por bem 
Autorisa-lo a remover para lugar salubre e fertil o Aldeamento indigena 
de Nossa Senhora do Loreto no Jatahy. O que communico a V. Ex. para 
seu conhecimento e execu~o. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira de Coutto Ferraz. - Sr. 
Presidente da Provincia do Paraná. 

CD 1857: 95 

21/04/1857: Aviso nfl 6 - Imperio - Manda incorporar aos te"enos na
cionaes as te"as pertencentes a huma aldea de Indios, creada 
pelo Missionario Frei Angelo Mauricio de Niz.a, e hoje extincta 

Illm. e Exm. Sr. - Havendo no Municipio de Villa Bella, na Provin
cia de Pernambuco, e no lugar denominado - Baixa Verde - meia legoa 
de terras pertencentes a huma aldea de Indios, creada pelo Missionario 
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Frei Angelo Mauricio de Niza, e hoje extincta, rogo a V. Ex. se sirva fazer 
expedir as convenientes ordens á Thesouraria da Fazenda daquella Pro
vincia, para que, na conformidade do A viso de 21 de Outubro de 1850, 
sejáo incorporadas aos terrenos nacionaes as por~es das referidas terras, 
que se acharem desocupadas, arrecadando-se, como renda do Estado, os 
arrendamentos das que se acharem occupadas por pessoas náo descen
dentes dos Indios primitivos. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Couto Ferraz. 
A sua Ex. o Sr. J oáo Mauricio W anderley. 

CD 1857: 112 

25/04/1857: Regitlamento das Col"nias Ind(genas do Anno de 1857 -
Provincias do Paraná e Mato Grosso 

' 

Sua magestade o imperador Ha por bem Approvar e Mandar que 
nas Colonias Indígenas, criadas nas Provincias do Paraná e Mato Grosso 
se executem as Instruc~óes que adiante seguem por mi.m assignadas. 

Capitulo 12 

Das Colonias, sua dura~o e empregados 

Artigo 1° As Colonias Indígenas fundadas, ou que se houver de fun
dar nos sertóes entre as Provincias do Paraná e Mato Grosso, com o fim 
de desenvolver a catechese promovida pelo Baráo de Antonina nos ditos 
sertóes e facilitar a navega~áo fluvial entre as mesmas Provincias, seráo 
organiradas de conformidade com as presentes Instru~s. 

Artigo 22 As que já estáo effectivamente creadas e as que de novo 
se estabelecerem formaráo oito colonias, sendo quatro na Provincia do 
Paraná e as outras quatro na de Mato Grosso, nas localidades e sob as in
voca~óes e nomes seguintes. 

§ 1° A 11 sob a invoca~o e com o nome de Sáo Pedro de Alcantara, 
defronte da Colonia Militar do Jatahy a margem dorio Tibagy. 

§ 2° A 21 sob a invoca~o e denomina~o de Santa lzabel, dez lé
guas abaixo da primeira, na confluencia dos rios Tibagy e Paranapanema. 

§ 3° A 31 sob ·a invoca~o e nome de Nossa Senhora de Loreto, dore 
léguas abaixo da segunda, a margem esquerda do Rio Paranapanema e di
reita do Rio Pirapó, no lugar da Antiga Missáo Jesuítica daquella invo
ca~o e que foi abandonada em 1631. 

§ 4° A 4ª sob a invoca~o e com a denomina~o de Santa Thereza, 
doze léguas abaixo da terceira, á margem esquerda dos Rios Paraná e Pa-
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ranapanema, onde confluem ou em outro ponto da dita margem se aquel
le lugar náo off~recer sufficiente quantidade de terreno enchuto. 

§ 50 A 51 sob a invoca~o e nome de Santa Leopoldina, a margem 
direita do Rio Samabaia, na sua confluencia com o Paraná. Esta Colonia 
será de preferencia fundada com Indios Coroados, que consta vagarem 
nas proximidades daquelle ponto. 

§ 6º A 61 sob a invoca~o do Menino Deos e com a denomina~o de 
Ipiranga, na mesma linha do Paraná, A margem do Rio Ivinheim.a, na sua 
confluencia com o Corupaná. 

§ 70 A 71 soba invoca~o de Nossa Senhora dos Prazeres e como 
nome de Paraná a margem direita do Rio lvinheima na sua confluencia 
com o dos Dourados. 

Se esta margem náo offerecer as convenientes propor~oes, será a di
ta Colonia fundada á direita do Rio dos Dourados, mas de modo que a 
povoa~o seja assentada sobre o barranco do mesmo Rio, afim de consti
tuir hum ponto certo para o commercio e navega~o entre as Provincias 
do Paraná e Mato Grosso. 

§ 8° A 81 sob a invoca~o de Santa Maria, e com a denomina~o de 
Antonina, á margem direita dos Rios Ivinheim.a,· e Santa Maria na con
fluencia destes, de sorte que possa offerecer hum ponto de contado com a 
Colonia Militar de Sáo José de Monte Alegre, no Rio Brilhante. 

Artigo 3º Para assento de cada Colonia demarcar-se-há huma legua 
de terras em quadro para a residencia e planta~oes dos Indios que a po
voarem reservando-se no centro para logradouro publico o espa~o de hum 
quarto de legua tambem em quadro, que será grammado. 

Artigo 4º Em cada Colonia que se fundar seráo desde logo demar
cadas e aJinhadas as ruas e pra~ que forem necessarias, guardando-se a 
disposi~áo do Artigo 78, in.fine, do Decreto n° 1318 de 30 de Janeiro de 
1854, e se construiráo os edificios seguintes: 

Huma pequena Capella para o Culto Divino. 
Huma casa para a residencia do Missionario Director. 
Outra para o Administrador e as que forem . precisas para· morada 

dos empregados trabalhadores e africanos, para· officinas de carpinteiro, 
pedreiro, e oleiro, depósito de objectos destinados aos Indios e de outros 
pertencentes á Colonia, celeiros para a guarda de mantim.entos, aquarte
lamento e prisáo, bem como as casas que forem necessarias para moradia 
dos Indios. 

Artigo 50 A casa de residencia do Missionario Director da primeira 
Colonia deverá ter accomoda~oes necessarias para hospedagem dos Mis
sionarios das outras Colonias, enquanto náo forem por estas distribuidos. 

Artigo 6º Haverá cm cada Colonia hum Missionario que servirá ao 
mesmo tempo de Director, hum Administrador dos servi~s, hum Almo
xarife, hum Feitor, e dez trabalhadores assalariados. 
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Artigo ~ A primeira Colonia terá alem destes empregados, hum 
feitor dos africanos nella existentes, hum capataz de campo, oito peóes, e 
hum arreador, os quaes bem como aquelles africanos seráo empregados 
nos servi~s de todas as Colonias, na propor~o em que forem neces-. 
sanos. 

Artigo 8º O Missionario Director, o administrador da primeira Co
lonia e os Almoxarifes seráo de nomea~o do Govemo. Os demais em
pregados será o nomeados pelo Missionario Director, e os trabalhadores 
escolhidos pelo Administrador. 

Nesta Colonia teráo residencia temporaria os Missionarios que hou
verem de servir nas outras Colonias, e que com a antecedencia se forem 
enviando para coadjuvar o servi~o da catechese e da funda~o das mesmas 
Colonias. 

Artigo 90 Nem huma Colonia sera efectivamente estabelecida, sem 
que a im.ediata tenha as caz.as, r~ e celeiros cm estado de poder pres
tar-lhes os primeiros auxilios de que carecer. 

Artigo 100 A propor~o que se forem concluindo as edifica~s e os 
trabalhos de lavoura precisos para funda~o de cada Colonia seráo para 
ella nomeados hum Missionario Director, hum Administrador, hum Al
moxarife e contractados os mais cmpregados e trabalhadores. 

Artigo 11º Os Missionarios Directores teráo os vencimentos que 
competirem aos Capelláes do Exercito na patente de Alferes e alem disso 
perceberáo a gratifi.ca~o que lhes for arbitrada pelo Govemo para, ajui
samentos e cm remunera~o da instru~o que provisioriamente deveráo 
prestar aos Indigenas e em quanto nisso se occuparem, na forma do Arti
go 22 deste Regulamento. 

Artigo W Os Administradores terio gratifica~o mensal de Cr$ 
100$000, e alem d.isso teráo o da primeira Colonia direito ao premio de 
400$000 por cada Colonia que der prompta de todas as caz.as, accomo
da~s e trabalhos rurais necessarios para a sua funda~o. 

Quando estes servi~ sejáo dcvidos a outro Administrador, ou a 
qualquer individuo delles incumbido cm sua falta ou por que tenha mais 
zelo e actividade, a este caberá o dito premio. 

Artigo 130 O Almoxarife da primeira Colonia terá a gratifica~o 
mensal de 50$000, e os das outras mensal de 40$000. 

Artigo 14º O Capataz terá a gratifi.ca~o mensal de 40$000, os feito
res (incluindo o dos africanos) a de 32$000, o arreador a de 25$000, e os 
peóes e os trabalhadores a de 20$000. 

Os vencim.entos marcados neste Artigo só poderáo ser alterados por 
ordem do Govemo sobre representa~o motivada do Missionario Director 
da primeira Colonia e precedendo informa~o do Presidente da Provincia. 
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Artigo 152 A cada hum destes empregados e trabalhadores poderá 
ser concedida µos terrenos intermedios das Colonias, em que servirem 
huma data de terras, que náo exceda de 5 bra~ em quadra com a clausu
la de náo poderem vende-las ou de qualquer outro modo alienal-as sem 
que a quinta parte ao menos tenha sido cultivada por espa~ de tres 
annos, findos os quaes se tomará sua propriedade. 

Artigo 162 Os empregados das Colonias teráo em cada semana dois 
dias livres do servi~o comum para cultivarem suas terras, cessaráo este fa
vor desde que o Missionário Director reconhecer que náo os aproveitáo 
exclusivamente naquelle servi~o. 

Artigo 172 Os mesmos empregados seráo sustentados pelo celeiro 
da Colonia, enquanto náo obtiverem a data de que trata o Artigo 15, e du
rante o primeiro anno, depois da concessáo desta. Passado este prazo, 
alimentar-se-hao a sua custa, embora náo cultivem a sua data. A roupa 
será em todo o cazo a expensas delles. 

Capitulo 2º 

Dos Missionarios Directores 

Artigo 18° O Missionario Director da primeira Colonia designará 
d' entre os que lhe forem enviados pelo Govemo os Directores das outras 
Colonias, que delle receberáo suas instru~óes no tocante ao desempenho 
das respectivas func~es. 

Artigo 190 É o primeiro e o mais importante dever de todos elles 
esfor~em-se por atrahir ás Colonias sob sua direc~o os indigenas que 
vagarem pelas matas vizinhas, empregando para esse fim sempre meios 
brandos e suasorios, fasendo-lhes apreciar as vantagens da vida social, of
ferecendo-lhes brindes, que requisitaráo do Governo Imperial, para mais 
facilmente chama-los, tratando-os coma maor indulgencia e caridade, ins
truindo-os com paciencia nos principios religiosos, fasendo desevolver en
tre elles o amor do trabalho, instruindo-os nas primeiras letras e applican
do-os gradualmente a trabalhos manuaes e á cultura, sem repentinamente 
for~em seus habitos em q~quer sentido, e procurando principalmente 
tirar o maior partido de seus esfor~s em benefício dos meninos e adultos 
que estiverem em idade de mais facilmente adquirirem novos costumes. 

Artigo 2()0 Empregaráo os ditos Missionarios com muita especiali
. dade o maior zelo e diligencia no ensino da doutrina christá, das ora~s e 
preces da Religiáo Catholica, e de mais facil comprehensáo. 

Nos sabbados ao toque da Avemaria reunil-os-háo para assistirem 
ou rezarem o ter~ ou ladainha de Nossa Senhora. 
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Nos domingos diráo missa em presen~ de todos elles, finda a qual 
lhes faráo huma pratica suscinta e acommodada á sua intelligencia, fallan
do-lhes no proprio idioma para se faurem melhor comprehender, para o 
que se instruiráo, com o socorro do diccionario e grammatica da lingua 
geral dos indios do Brasil, que lhes seráo fomecidos. 

Aos actos religiosos acima indicados assistiráo sempre que for possi
vel mas em grupo á parte, os empregados das Colonias, os quais, bem co
mo os indígenas, se conservaráo com a maior reverencia. 

Artigo 21° Logo que os Indígenas tiverem sufficiente instru~o re
ligiosa, lhes administraráo o Santo Sacramento do Baptismo, sem comtu
do os constrangerem a isso por qualquer meio violento, tambem lhes ad
ministraráo os demais Sacramentos com a mesma reserva nas epochas 
competentes, e quando os indios estiverem para elles preparados. 

Cuidaráo com o maior afinco de promover os casamentos entre os 
que se acharem em idade de os contrahirem, e que estiverem habilitados 
para comprehenderem os deveres de seu novo estado. 

Artigo 'W Em quanto as Colonias náo forem providas de mestres 
de primeiras letras, tcráo os Missionarios Directores a seu cargo o ensino 
dellas aos Indígenas, e aos filhos dos empregados das Colonias, remeten
do no fim de cada anno ao Presidente da Provincia, hum relatorio do es
tado do ensino, com hum mappa do numero dos Indígenas, e outros dos 
mais individuos que frequentarem a escola, com as observa~ que lhes 
occorerem. 

Na mesma occasiáo enviaráo ao Presidente hum relatorio da ins
truc~o religiosa que houverem recebido os Indígenas, com hum mappa 
dos baptismos, casamentos, e óbitos que durante o anno tiverem tido lu
gar, quer entre os Indios, que entre os empregados e habitantes das .Colo
nias e suas familias. 

Artigo 23ª Faráo com que os Indígenas de 8 a 16 annos de idade 
aprendáo os instrumentos de corda e sopro para cujo ensino possáo obtcr 
mestres. 

Estes seráo contractados pelo Missionario Director da respectiva 
Colonia, com autorisa~o do Presidente da Provincia, o qual recorrerá ao 
Govemo Imperial quando achar-se esgotado o crédito concedido para as 
despesas das Colonias. 

Artigo 24º Requisitaráo do Presidente da Provincia os paramentos e 
alfaias para celebra~o do culto Divino, e para decora~o das Capellas 
respectivas . 

Artigo 252 Faráo receber pelo respectivo Almoxarife, a fim de se
rem guardadas no respectivo depósito, e distribuidas pelos Indígenas, as fa
zendas, roupas, ferramentas e mais objectos fomecidos para uso dos Indios. 

Faráo sob sua guarda huma botica que lhes será fomecida pelo Pre
sidente da Provincia. 
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Artigo 262 Designaráo aos Administradores os trabalhos com que 
forem mais hapeis, assim de construc~óes como de cultura, deixando po
rem aquelles empregados plena liberdade no sistema e marcha do servi~o 
nas ro~, planta~es e colheitas. 

Artigo 270 As ro~, planta~s e colheitas seráo feitas em commum 
para o sustento dos Indigenas, durante o tempo em que estiverem sob a 
immedita tutella do Governo, e para o dos empregados, enquanto as náo 
tiverem por sua propria conta para o que lhes será marcado pelo respecti
vo Director hum prazo razoavel. 

Artigo 282 As colheitas, e todos os generos destinados ao sustento 
dos Indigenas e empregados, seráo recolhidos em depositos e celeiros, 
onde ficaráo debaixo da guarda e responsabilidade dos Almoxarifes, e na 
sua falta da dos Missionarios Directores, ou de pessoa de sua confian~ 
preferindo para isso, sempre que for possivel, os Administradores. 

Artigo 290 Nos tres primeiros annos, ou antes desse prazo, se os in
dios ja se acharem acostumados aos trabalhos rurais, mandaráo fazer ro
~s, planta~óes e colheitas por gente assalariada empregando nesses servi
~os, pessoas de fora da Colonia, sempre que for necessario, mas compre
via autorisa~o do Presidente da Provincia. 

Artigo 3()0 Entre os generos de cultura mandaráo de preferencia 
plantar mandioca e outras raizes alimentares, frutas e legumes, bem como 
canna de assucar, café e algodáo, fazendo com que os Indios aprendáo a 
fiar e a tecer o ultimo producto para ro upa de uso e mesmo para exportar. 

As sobras da aguardente, assucar, café e algodáo que produsir a Co
lonia, seráo exportadas para serem vendidas, e o seu producto empregado 
na compra de outros generos, que forem precisos no estabelecimento. 

Artigo 312 Ao Missionario Director da primeira Colonia incumbe, 
alem das obriga~óes declaradas nos Artigos precedentes: 

12 Fazer construir nas localidades destinadas para outras Colonias 
os edificios de que trata o Artigo 4, e mandar apromptar as ro~s, plan
ta~es e pastos, que devem servir para os primeiros tempos do estabele
cimento. 

22 Designar os respectivos Missionarios Directores, que alias náo 
poderá demittir sem previa approva~o do Presidente da Provincia. 

32 Dar-lhes instruc~óes para que se deváo reger dentro das deter
mina~óes deste Regulamento. 

42 Suspendel-os, e mandal-os recolher a primeira Colonia até de
cisáo do Presidente da Província, quando entendido esta medida he indis
pensavel ao bem da Colonia. 

52 Fiscalisar o estado de todas as Colonias, velando em seu progres
so e desenvolvimento, e dando parte ao Governo, por intermedio do Pre
sidente da Provincia, de tudo quanto nellas occorer de mais importante. 
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62 Remeter ao Presidente da Provincia, de 6 em 6 mezes, hum rela
torio sobre o estado de cada Colonia, e suas principais necessidades. 

Capitulo 32 

Dos Administradores 

Artigo 322 Cada Administrador será immediatamente sujeito ao 
respectivo Missionario Director, e cumprirá com exatidáo suas ordens. 
Terá a seu cargo executar e faser executar pelos seus subordinados todos 
os trabalhos, que se houverem de faser na Colonia, tanto de construc~óes 
como de lavouras, salvo porem a excep~áo da 21 parte do Artigo 122. 

Artigo 332 Para aquelle fim servir-se-há dos empregados e africanos 
postos a sua disposi~o, que todos lhe seráo subordinados bem como de 
assalariados de fora da Colonia, que em cazo de insufficiencia daquelles, 
requisitará do Missionario Director, e poderá também empregar em tais 
servi~s os Indigenas, com autorisa~o do mesmo Missionario. 

Artigo 34° Requisitará do Missionario Director as ferramentas de 
que necessitar para os diversos trabalhos a seu cargo, bem como todos os 
objectos necessarios para as viagens que emprehender em servi~o da 
Colonia. 

Artigo 35° Nas viagens em servi~o da Colonia irá sempre que for 
possivel com hum interprete Indigena e levará consigo os objectos que lhe 
der o Missionario para brindes aos Indios selvagens a fim de attrahi-los 
mais facilmente nos aldeamentos . . 

O mesmo praticará quando for enviado as matas pelo Missionario, a 
fim de se entender com os indios e convida-los para se aldearem. Ser
lhes-há porem absolutamente vedado sahir em procura de indios errantes 
sem ordem ou consentimento expresso do Missionario. 

Artigo 362 Accompanhará ou fará accompanhar o Missionario Di
rector pelos empregados por este designados, nas viagens que o mesmo 
Missionario fizer a bem da Catechese. 

Artigo 372 Ao administrador da 1 a Colonia incumbe, alem disto, a 
execussáo dos trabalhos que forem precisos para a funda~o das outras 
Colonias, na forma do Artigo 12 segundo as ordens que receber do Mis
sionario Director. Para este fim se transportará as localidades destinadas 
para assento das ditas Colonias, com os empregados, trabalhadores afri
canos, Indigenas, e assalariados de fora, que forem necessarios. 

Artigo 382 Qualquer administrador, sempre que tiver de viajar nos 
rios Tibagy e Paranapanema, no tempo da maior secca, fará remover, ou 
quebrar com o auxilio de alavancas marróes, ou outros instrumentos de 
que se deverá munir, as pedras que embara~o a livre navega~o nos 
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mesmos rios e quando encontrar obstaculos taes, que náo possa vencer 
por aquelles meios, tomará nota delles balisando as que pu~er ~ e dando 
disso parte ao Missionario Director, que representará ao Presidente da 
Provincia pedindo providencias para a sua remo~o. 

Artigo 390 Fará abrir desde a foz dorio Jatahy até o Paraná, pela 
margem esquerda dos rios Tibagy e Paranapanema huma picada de suffi
ciente capacidade para dar livre transito entre as diversas Colonias nas 
cheias destes ultimos rios. 

Artigo 400 Fará construir o numero sufficiente de canoas para a na
vega~o desde o local da primeira Colonia até o da ultima, a fim de acce
lerar as viagens que se houver de fazer para a funda~o das novas Colo-. 
mas. 

Alem destas canoas seráo construidas as que forem precisas para o 
servi~o das diversas Colonias, depois de fundadas, ficando este servi~o a 
seu cargo. 

Artigo 41 o O Administrador da 1 • Colonia terá sob sua guarda e 
inspe~o os africanos existentes na dita Colonia, aos qhais deverá tratar 
com toda a humanidade instruindo-os na doutrina christá, e nos trabalhos 
a que os applicar, e fomecendo-lhes o sustento, medicamento e roupa 
precisa, que requisitará ao Missionario Director. 

Artigo 422 O mesmo Administrador prestará ao Commandante da 
Colonia militar do J atahy os trabalhadores, e africanos que elle reqisitar 
para coadjuvarem os trabalhos de limpesa e desobstruc~o das estrada, 
que segue desde o Jatahy até os fundos do Campo da Fortaleza, bem co
mo da abertura de atalhos que convier abrir na mesma estrada, tanto para 
encurta-la, como para torna-la apropriada ao transito de rodagem. Inde
pendente dessa requisi~o deverá o dito Administrador, dando aviso ao 
referido Commandante, mandar faser pelos seus subordinados os reparos 
urgentes de que carecer a mesma estrada, deixando este servi~o logo que 
para desempenha-los se apresentarem pessoas mandadas pelo mesmo 
Commandante. 

Capitulo 40 

Dos Almoxarifes 

Artigo 430 Os Almoxarifes seráo encarregados da arrecada~o e 
guarda de todos os productos das Colonias, e dos artigos destinados para 
seu uso. 

Artigo 440 Receberáo por conta, peso, ou medida os ditos productos 
ou artigas, faráo com claresa a respectiva escriptura~o em livros para isto 
destinados. 
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Artigo 45º A depesa será escripturada por maneira semelhante, e se 
lan~á em cada huma de suas verbas o destino dos objectos sabidos, e 
por ordem de quem. 

Artigo 46º O dinheiro, que for remetido para as despesas das Colo
nias ou proveniente das vendas de seus productos, será igualmente arre
cadado pelo Almoxarife, sendo a escriptura~o da receita e despesa feito 
em livro distincto. 

Artigo 472 As verbas da receita seráo assignadas pelos Almoxarifes, 
e as das despesas pela pessoa que receber o dinheiro, ou os objectos. 

Ao fim de cada semana o Missionario Director examinará a es
criptura~o, e achando-a exacta fará a respectiva declara~o, no caso con
trario, segundo a gravidade da falta, fará nas necessarias advertencias, 
ou suspenderá o Almoxarife, e dará logo parte ao Presidente da Provin-. 
c1a. 

Artigo 48º O Govemo poderá deixar de nomear Almoxarife para 
aquellas Colonias, que pelo seu pequcno pessoal e importancia náo exigi
rem tal empregado, e neste caro fará suas vezes o Administrador da Co
lonia ou quem for determinado pelo Missionario, com approva~o do Pre
sidente da Provincia. 

Capitulo 5° 

Dos demais empregados 

Artigo 490 O capataz, o arreador, os peóes, e o feitor dos africanos 
serviráo debaixo das ordens do Administrador da 11 Colonia. Os demais 
feitores e trabalhadores estaráo sujeitos aos Administradores das Colonias 
a que pertencerem. 

Artigo 500 Ao capataz compete dirigir os trabalhadores e africanos 
de que trata o Artigo 42 e, durante os servi~s que se fizerem na estrada 
a que se refere o mesmo Artigo, ficaráo tanto elle como os seus subor
dinados debaixo das ordens do Commandante da Colonia militar do Ja
tahy. 

Artigo 51 o O capataz, arreador e peóes sáo obrigados a faser todo 
os transporte de generos e artigos pertencentes as Colonias Indígenas, que 
se houver de effectuar em cargueiros, quer a condu~o tenha lugar entre . 
as mesmas Colonias Indígenas, quer entre estas e a Colonia Militar do Ja
thay, a Villa de Castro, ou outro qualquer ponto. 

O Govemo fomecerá os animaes e arreios necessarios para este ser-. 
Vl~O. 
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Capitulo 6° 
,. 

Disposi~s diversas 

Artigo 52º Os Indigenas seráo aldeados na Colonia que escolherem, 
para o que seráo consultados, convindo que, antes de seguirem para o 
ponto em que tem de residir, visitem a primeira Colonia, ou a que estiver 
mais florescente. 

Artigo 530 É expressamente prohibido o emprego de for~ violen
cia ou astucia contra os Indigenas. Os que o contrario praticarem seráo 
enviados ao Presidente da Provincia com huma parte circunstanciada do 
caso, a fim de serem punidos como merecem, alem disto immediatamente 
demittidos. A for~ e a violencia será justificavel unicamente nos cazos ex
tremos de justa defesa contra ataque náo provocado, e quando absoluta
mente náo houver outro meio de o evitar. 

Quando aconte~ algum caso destes, o Missionario Director da Co
lonia respectiva dará do que occorrer parte circunstanciada ao Presidente 
da Provincia com a maior brevidade possivel. 

Artigo 542 O Presidente da Provincia dará todas as providencias ao 
seu alcance a fim de que nos primeiros tres annos depois da funda~o de 
cada Colonia sejáo os Indigenas fomecidos de todos os objectos de que 
necessitarem, salvo a limita~o do Artigo 29. 

Artigo 552 Os Administradores das Colonias em todas as viagens 
que fizerem por agua, levaráo em sua companhia os Indigenas, que os 
Missionarios designarem a fim de exercital-os como remadores, pilotos, e 
proeiros de canoas. 

Artigo 562 Os mesmos Administradores velaráo em que nos ajustes 
que os passageiros de qualquer epecie fiserem com os Indigenas náo sejáo 
estes lesados nem maltratados, providenciando sobre isso como for possi
vel, e recorrendo ao Commandante da Colonia militar de Jatahy, sempre 
que se tome necessaria a presen~ de alguma for~ para obstar a seme
lhantes actos. 

Artigo 570 A Colonia Militar de J atahy e as Colonias Indigenas de
vem mutuamente prestar-se os auxilios que forem necessarios. · 

A 1 • Colonia Indigena fomecerá aos pe6es e trabalhadores da Colo
nia Militar os mantimentos, que o respectivo Commandante requisitar, 
durante o servi~o de que trata o Artigo 42. 

Artigo 582 O Presidente da Provincia poderá encaregar dos trabalhos 
que se háo de faser para a funda~o das diversas Colonias, o Missionario 
Director, e Administrador de outra Colonia já fundada, quando náo conve· 
nha empregar nelles as da 11, observando-se a respeito daquelles o que fica 
disposto para estes nessa commissáo especial, bem como poderá or-
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denar que os empregados especiais da dita Colonia, capataz arreador, 
peóes, e feitor de africanos sejáo transferidos provisoriamente para qual
quer das outras Colonias. A transferencia definitiva e a demissáo depen
derá de autorisa~o do Govemo Imperial. 

Artigo 592 Os Missionarios Directores, e os Administradores substi
tuir-se-háo reciprocamente nos impedimentos que tiverem, excepto na
quelles misteres, em que por sua naturesa náo possa isso ter lugar. Nestes 
seráo substituidos pelo Missionario Director e Administrador da Colonia 
mais próxima, até que o Presidente da Provincia, a quem dará parte do 
impedimento, designe o substituto, se o impedimento for prolongado, ou 
no caso de faltar algum daquelles empregados, e enquanto náo se nomear 
outro em seu lugar. 

Artigo 6()Q Os Missionarios Directores sáo obrigados a dar ao Di
rector Geral das Terras Publicas e ao Delegado deste na Provincia todos 
os esclarecimentos e informa~6es que lhes forem exigidas sobre o servi~o 
das Colonias, e no principio de cada trimestre remetteráo a Directoria 
Geral de Terras Publicas, por intermedio do mesmo Delegado o balan~o, 
relativo ao trimestre findo, da receita e despesa dos generos e artigos per
tencentes as Colonias, e guardados nos armazens, bem como do dinheiro . 
em canea. 

Artigo 61 o O encarregado da diviSa e demarca~o das Colonias ven
cerá a gratifica~o que for marcada pelo Govemo pela medi~o e demar
ca~o de cada Colonia, correndo por sua conta as despesas das picadas, 
que tiver de abrir para execu~o daquelles trabalhos. Os Administradores 
das Colonias conservaráo sempre limpas as picadas que servirem de divisa 
das mesmas Colonias, de sorte que jamais se confundáo os respectivos li
mites. 

Artigo 622 Alem das 8 Colonias designadas no Artigo 22 das presen· 
tes Instruc~s, poderá o Govemo Imperial crear outras, desde que for 
demonstrada a sua necessidade, e houver Indios em numero sufficiente 
para formar huma nova povoa~o e a estas novas Colonias seráo em tudo 
applicaveis as disposi~s deste Regulamento, salvo as altera~s que fo
rem indispensaveis por sua posi~o e circunstancias especiaes. 

Palácio do Rio de J aneiro em 25 de Abril de 1857. 

Luiz Pedreira do Couto Ferraz 

BOUTIN 1979: 101-112 

'30/04/1857: Nfl 166 - Fazenda - Manda incorporar nos nacionaes meia 
legua de temis pertencentes á huma Aldea de Indios extincta 
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Joáo Mauricio Wanderley, Pres. do Tribunal do Thesouro Nacional, 
ordena ao Sr.,.lnspector da Thesouraria de Fa7.enda de Pernambuco~ de 
conformidade com o aviso do Ministério do Imperio de 21 do corrente, 
que mande incorporar aos terrenos nacionaes, na fórma do A viso de 
21/ 10/ 1850, a parte devoluta da meia legua de terras pertencentes a huma 
Aldea de Indios, ora extincta, creada pelo Missionario Fr. Angelo Mauri
cio da Niza, no lugar denominado - Baüca Verde; arrecadando como ren
da do Estado os arrendamentos da que se achar occupada por pessoas náo 
descende1,1tes dos Indios Primitivos. Thesouro Nacional em 30 de Abril de 
1857. - Joáo Mauricio Wanderley. 

CLI 1857: 140 

02/05/1857: - Fazenda - Aviso nll 8 - Ao Presidente da Provincia do 
Amazonas, marcando a gratifica<;áo de 400$000 annuaes para 
a viagem, que tem de fazer aos Aldeamentos o Director Geral 
dos Indios naque/la Provincia 

Illm. e Exm. Sr. - Ha vendo-se o Delegado do Director Geral das 
Terras Publicas nessa Provincia, Joáo Wilkens de Matos, na sua qualidade 
de Director Geral dos Indios offere.cido para fazer todos os annos huma 
viagem de inspec~o pelos differentes Aldeiamentos indígenas ahí existen
tes: Houve Sua Magestade o Imperador por bem Conceder-lhe para isso 
licen~ e Marcar-lhe a gratifica~o de 400$000 como ajuda de custo para a 
dita viagem. O que communico á V. Ex. para sua intelligencia e execu~o. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. - Sr. Pre
sidente da Provincia do Amazonas. 

CD 1857: 142 

13/ 02/ 1858: Decreto níl 2.105 - Declara da al<;ada dos Juizes Commissa
rios do aTt. 30 do Regulamento de 30 de l aneiro de 1854 as 
questiJes dos limites de todas as posses e sesmarias, que confi
narem com te"as devolutas 

De .conformidade coma Minha immediata Resolu~o de 29 de Ja
neiro proximo passado, tomada sobre parecer da Sec~o dos Negocios do 
Imperio do Conselho d'Estado exarado em consulta de 7 de Dezembro do 
anno passado: Hei por bem Decretar que as questóes de limites entre 
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sesmarias e posses particulares, que forem confinantes com terrenos devo
lutos, quer estas sejáo sujeitas á revalida~o e legitima~o, quer náo, sejáo 
da al~da dos Juizes Commissarios, de que trata o art. 30 do Regulamento 
de 30 de Janeiro de 1854, observando-se o processo marcado no art. 36 e 
seguintes do citado Regulamento; ficando assim alterados os arts. 19 e 60. 

O Marquez do Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conse
lho de Ministros, e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e fa~ executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 13 de Fe
vereiro de 1858, trigesimo setimo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda 

CLI 1858: 88 

15 / 02/ 1858: N11 55 - Fazenda - Circular - Declarando que estáo sujeitos á 
multa do aTt. 95 do Regulamento de 30 de laneiro de 1854 os 
possuidores de te"as nas ses marias dos Indios por titulo de foro 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador Houve por bem De
clarar que só os possuidores de terras nas sesmarias dos Indios por titulo 
de foro, as devem registrar, cumprindo em todo o caso que a sesmaria to
da seja levada a registro pelo Curador ou Director dos mesmos Indios na 
fórma do art. 94 do Regulamento de 30/01/1854; e que por tanto só os re
feridos possuidores por titulo de foro estáo sujeitos á multa do art. 95 do 
citado Regulamento. Deos guarde a V. Ex. - Marquez de Olinda. - Sr. 
Presidente da Provincia de ... 

CD 1858: 61 

25/ 02/1858: Officio Provincial - Provincia de Minas Geraes - A Miguel 
Martins Chaves, Membro da Junta de Qualific~llo da Paro
chia da Ponte Nova a respeito da inclusáo na lista dos votan
tes do nome de um individuo, que é filho natural de Indio, e 
do de outro, que é Africano liberto 

11 Sec~o - Palacio da Presidencia da Provincia de Minas Geraes, 
25 de Fevereiro de 1858. - Recebi o officio que Vme. dirigio-me em data 
de 11 do corrente, propondo as seguintes duvidas: 

11 Se sendo os Indígenas reputados incapazes d'administra~o de 
seos bens, pode o filho natural da Indígena, embora o Pai náo o seja, ser 
qualificado votante, quando se julgue ter elle rendimento legal. 
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21 Se a respeito do Africano liberto prevalece o § 4ª do artigo 6ª da 
Constitui~o qµando tenha elle renda de 200$000. 

Em resposta declaro-lhe: 
1 ª Que náo podendo o individuo de que trata a 11 duvida deixar de 

ser considerado Cidadáo Brasileiro, deve ser incluido na lista geral dos vo
tantes, se náo estiver comprehendido em algumas das hypotheses de que 
trata o art. 18 da Lei de 19 de Agosto de 1846, e achar-se no goso de seos 
direitos politicos, visto como sendo elle filho de pai que náo é Indio, se
gundo Vme. me informa, náo lhe pode ser applicavel a disposi~o da Lei 
de 27 de ·outubro de 1831, embora a mái seja India. 

2ª Que se o Africano de que trata a 21 duvida libertou-se antes 
da epocha da Independencia, pode lhe ser applicavei a disposi~o do art. 
6ª § 4ª da Constitui~o. Se porem foi elle libertado depois da Indepen
dencia náo pode ser considerado Cidadáo Brasileiro, porque a disposi~o 
do§ 1ª do citado art. 62, só diz respeito aos que tiverem nascido no Brasil. 
Deos Guarde a Vme. - Carlos Carneiro de Campos. - Sr. Miguel Mar
tins Chaves, Membro da Junta de Qualifica~o da Parochia da Ponte 
Nova. 

IAMG 1858 (1859): 10 

21/ 07 / 1858: Repmti'do Geral das Te"as Publicas - Aviso nll 160 -
A'cerca das te"as da extincta aldea dos Indios da Baixa Ver
de, municipio da Jlilla Bella 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo-se suscitado duvidas a respeito de meia le
goa de terra pertencente a huma extincta aldea de Indios no lugar deno
minado - Baixa Verde - municipio de Villa Bella, Provincia de Pernam
buco, a que se refere o Aviso nª 67 de 21 de Abril de 1857, dirigido por es
te Ministerio ao da Fazenda, rogo a V. Ex. se digne mandar declarará 
Thesouraria da Fazenda da referida Provincia, que as ditas terras sáo Na
cionaes no sentido de devolutas, para serem applicadas na conformidade 
da Lei nª 601 de 18 de Setembro de 1850, e que por tanto náo podem ser 
arrecadadas como Proprio Nacional no sentido dos que estáo inscriptos e 
designados com este nome, competindo ás mesmas Thesourarias sómente 
a administra~o daquella meia legoa nos termos do Aviso de 21 de Outu
bro de 1850, e devendo entender-se assim o já citado Aviso de 21 de Abril 
do anno passado. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marquez de Olinda. - Sr. Bernardo de 
Souza Franco. 

CD 1858: 255 
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07 / 12/ 1858: Repmti<;ao Geral das Te"as Públicas - Aviso nll 131 - Ao 
Presidente do Espirito Santo, a respeito de aforamentos jeitos 
pela Camara Municipal da Villa de Nova Almeida de ten-enos 
pertencentes a sesmarias de Indios 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o 
officio de V. Ex. de 26 de Julho passado, cm que communica a resposta, 
que dera ao Juiz Commisurio da Villa de Nova Almeida, resolvendo du
vidas por elle propostas ácerca dos aforamentos feitos pela Camara Muni
cipal da mesma Villa, de terrenos pertencentes á sesmaria de Indios, 
Manda o Mesmo Augusto Senhor declarará V. Ex.; 1ª que nao tendo sido 
nunca as Camaras Municipaes autorisadas a administrar terras de Indios, 
os aforamentos, que de taes terras fez a Camara Municipal da Villa de 
Nova Almeida, náo podem ser considerados legaes cm nenhuma circums
tancia, devendo náo obstante ser respeitadas as posses obtidas por esse 
meio, e recebidos os foros, at~ que por medida geral se resolva definitiva
mente sobre este objecto; 22 que he approvada a 21 decisáo por V. Ex. da
da ao dito Juiz, declarando-lhe que os aforamentos sobreditos que só co
m~ao a ter cultura posteriormente á publica~o do Regulamento de 30 
de Janeiro de 1854, tambem em nenhuma circumstancia podem ser consi
derados como legaes, devendo entretanto ser respeitadas as posses, e re
cebidos os foros como no 1 ª caso; e 3ª finalmente que tambem he appro
vada a terceira decisáo, pela qual declarou V. Ex. ao dito Juiz, que as sen
ten~ proferidas pelo Juiz Municipal sobre medi~s de taes terrenos de
vem ser respeitadas, cumprindo porem advertir que depois do Decreto de 
13 de Fevereiro do corrente anno, as justi~ ordinarias náo sáo compe
tentes para as medi~s de terras confinantes com terrenos devolutos, 
como .sao os comprehendidos nas sesmarias dos Indios, achando-se desoc
cupados. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marquez de Olinda. - Sr. Presidente da 
Provincia do Espirito Santo. 

CD 1858: 370 

14/07 /1859: Provincia do Espirito Santo - Lei Provincial nll 10 - Fica 
creada uma freguezia no Aldeamento Imperial Affonsino, com 
a denomin°'áo de S. Pedro de Akantara 

Pedro Leao Vellozo, Bacharel formado cm Sciencias jurídicas e so
ciaes pela academia de Olinda, e presidente da provincia do Espirito San
to: Fa~o saber a todos os seus habitantes, que a assembléa legislativa pro
vincial decretou, e eu sanccionei a resolu~o seguinte. 
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Art. 112 Fica creada uma freguezia no Aldeamento Imperial Affonsi
no, com a denomina~o de S. Pedro de Alcantara. 

Art. 212 O presidente da provincia fica authorisado a marcar os limi
tes da mesma freguesia. 

Art. 312 Ficáo revogadas as disposi~óes em contrario. 

Mando por tanto á todas as autoridades, a quem o conhecimento e 
execu~o da referida resolu~o pertencer, que a cumpráo e fa~o cumprir 
táo inteiramente, como nella se contém. O secretario desta provincia a fa
~ imprimir, publicar, e correr. Dada no palacio da presidencia da provin
cia do Espirito Santo na cidade da Victoria aos quatorze dias do mez de 
Julho de 1859, trigesimo oitavo da Independencia e do Imperio. 

/".-

L. S. 
Pedro Leáo Velloso 

_ Sellada e publicada nesta secretaria da presidencia da provincia do 
:aspirito Santo aos 1~ de Julho de 1830. 

O secretario 

Dr. Antonio Rodrigues de Souza Brand4o. 
Registrada a fls. 183 do liv. 42 de leis e resolu~es provinciaes: Se

cretaria da presidencia na cidade da Victoria em 16 de Julho de 1839. 

Francisco Ribeiro das Chagas 

LLES 1859: 22-23 

Obs.: Revogada pela Lci Provincial nº 9 (ES), de 15/11/1871. 

06/09/1859: Reparti<;áo Geral das Te"as Publicas - N11 232 - Circular -
.As Presidencias de Provincia - Resolvendo duvidas ácerca 
das te"as que se acháo em poder dos primeiros sesmeiros ou 
concessionarios, sem cultura e morada habitual, &c. 

Illm. e Exm. Sr. - Entrando cm duvida: 112 Se as terras, que se 
acháo em poder dos primeiros sesmeiros ou concessionarios sem princi
pios de cultura, e sem morada habitual, sao do dominio particular, e náo 
careceu de revalida~o. 212 Se o Juiz Commissario he competente para to
mar conheciinento da validade dos titulas respectivos, e declara-los incur
sos em commisso; 312 Se pelo Decreto n12 2.105 de 13 de Fevereiro do anno 
passado os Juizes Commissarios sós sáo competentes para decidir as 
questoes entre sesmarias e posses, que confinem com terras devolutas, ou 
se s6 podem medir as linhas que extremáo as terras devolutas dos particu
lares, devendo o mais ser praticado pelo Juiz Municipal: Ha Sua Magesta
de o Imperador por bem Mandar declarar quanto á 11 que se acha resol-
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vida esta duvida pelo Aviso de 29 de Setembro de 1836, que declarou que 
as sesmarias e outras concessóes do Govemo Geral ou Provincial, que es
tando ainda em poder dos primitivos sesmeiros ou concessionarios nao 
tem principio de cultura e morada habitual quer medidas e demarcadas 
quer náo, devem considerar-se devolutas á vista do art. 27 do Regulamen
to de 30 de J aneiro de 1854, náo porém assim se antes da publica~o deste 
tiverem por titulo legitimo passado a poder de 312, conforme o art. 22 do 
mesmo Regulamento; quanto a 2• que náo he possivel que os Juizes 
Commissarios observem o que dispóe o Capitulo 312 do Regulamento de 
30 de J aneiro, art. 22 a 27, 40 a SO-sem que tomem conhecimento dos titu
los das partes como se tem procedido até boje; e quanto á 31 finalmente, 
que a regra estabelecida no Regulamento citado dá ao Juiz Commissario 
competencia para intervir em todas as questóes de legitima~o e revali
da~o das posses e sesmarias ou concessóes sujeitas a taes formalidades, 
quer confinem com terras devolutas, quer com outras posses ou sesmarias 
em identicas circumstancias, e o Decreto n12 2.105 de 13 de Fevereiro de 
1858, dando al~da ao Commissario para as questóes de limites entre ter
ras devolutas, e as posses e sesmarias que com ellas confinarem, quer 
sejáo sujeitas áquellas formalidades quer náo; mal preencheria o fim de 
suas disposi~oes se os trabalhos dos Juizes Commissarios se nao estendes
sem ás outras linhas a tra~ nas terras dos particulares annexas ás devolu
tas, e para isso fosse de mister interromper semelhantes trabalhos p~a 
commete-los aos Juizes Municipaes. O que comunico a V. Ex. para sua m
telligencia e govemo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Angelo Moniz da Silva Ferraz. Sr. Presi
dente da Provincia de ... 

CLI 1859: 217-18 

27 /®/18(jJJ: Lei nll J.J14 - Fixa a despesa e o~a. a receita para o exercicio 
1861-1862 

Capítulo ID - Disposi~óes Geraes. Art. 11. O. Governo fica desde já 
autorisado: [ ... ] 

§ g12 Para aforar ou vender, na conformidade da Lei nQ 601de18 de 
Setembro de 1850, os terrenos pertencentes ás antigas Missóes e Ald!as 
dos Indios, que estiverem abandonados, cedendo todavia a parte que jul
gar sufficiente para a cultura dos que nelles ainda permanecerem, e os re
quererem. 

[ ... ] 

CLI 1860: 73-4 
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16/02/1861: Decreto n11 2.747 - Dá execu~ao ao Decreto n11 1067 de 28 de 
Jul.ho de 1860 

Para execu~o do disposto no art. 1° § 2ª do Decreto n° 1067 de 28 
de Julho de 1860, Hei por bem decretar o seguinte: 

Art. 1ª Ficáo a cargo do Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, os seguintes objectos, que, em virtude da 
Legisla~o anterior, eráo da competencia do Ministerio do Imperio: 

[ ... ) 
14. A catechese e civilisa~o dos Indios, e as miss0es e aldeamentos 

dos indigenas. 

[ ... ) 
J oáo de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secre

tario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim entendido e fa~ 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Fevereiro de 1861, quadra
gesimo da Independencia e do Imperio. Com a Rubrica de Sua Magestade 
o Imperador. - Joáo de Almeida Pereira Filho. 

CLI 1861 (1862): 127-29 

19 /05 /1862: Nfl 29 - Agricultura, Commercio e Obras Publicas - Manda 
extinguir aldeamentos, dando diversas providencias 

Directoria das Terras Publicas e Colonisa~o. - Rio de Janeiro. -
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 
19 de Maio de 1862. 

Illmo. e Exmo. Sr. - Á vista das informa~oes offerecidas pelo Direc
tor Geral dos Indios dessa Provincia, convenceu-se o Govemo Imperial de 
que ahi existem muitos aldeamentos formados de individuos, que, pela 
mór parte, sómente de Indios tem o nome, accrescendo que de quasi to
dos se acháo usurpadas as terras, que primitivamente foráo destinadas pa
ra patrimonio de taes estabelecimentos, sob pretexto de compra, arren
damento ou aforamento. Convindo que náo continue semelhante estado 
de cousas, recommendo muito especialmente a V. Ex. que, procedendo, 
com a possivel brevidade, ás indaga~es precisas, ·verifique quaes sáo os 
aldeamentos, que se acháo em circumstancias taes; e, averiguado que de 
feito se tem reali:iado o que foi communicado por aquelle funccionario, e 
que os individuos pertencentes ás aldeas náo precisáo mais de prote~o 
immediata dos administradores ou directores, quer as respectivas terras 
tenháo sido usurpadas no todo, quer em parte, autoriso a V. Ex. para ex
tinguir os referidos aldeamentos, distribuindo a cada familia no ponto, on
de já possua casa e lavoura, bem como aos solteiros maiores de vinte um 
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annos, que tenháo economia separada, terreno sufficiente que náo abranja 
mais de sessenta e duas mil e quinhentas bra~ quadradas e seja em geral 
de vinte duas mil e quinhentas, que ficaráo sendo propriedade desses indi
viduos depois de cinco annos de effectiva residencia e cultura, cessando 
depois de feita esta distribui~o de terreno toda a jurisdi~o do Director 
Geral e dos Directores parciaes sobre o território e habitantes das aldeas. 
Achando-se em commissáo nessa Provincia o engenheiro Raymundo de 
Pennaforte Alves do Sacramento Blak, V. Ex. lhe dará as competentes ins
truc~Oes para effectuar a medi~o e demarca~o dos lotes, bem como a 
aviventa~o dos rumos das sesmarias pertencentes aos mencionados al
deamentos, cumprindo que as terras, que sobrarem, logo que terminarem 
os contractos de arrendamentos a que por ventura estejáo sujeitas, sejáo 
vendidas pela Thesouraria da Fazenda, de acordo com as determina~Oes 
de V. Ex. a quem mais vantajosas condi~es offerecer. Para este fim 
aquella Reparti~o examinará quaes sejáo os terrenos arrendados e quaes 
os desembara?dos, e tomará as contas de receita e despe7.a havidas em 
taes estabelecimentos, considerando nullos quaesquer aforamentos de ter
ras das aldeas feitos pelas Camaras Municipaes ou quaesquer outras auto
ridades. O que tudo communico a V. Ex. para sua intelligencia e devida 
execu~o. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de Souza e Mello. - Sr. 
Presidente da Provincia de S. Paulo. 

Avisos no mesmo sentido foráo expedidos aos Presidentes das Pro
vincias de Pernambuco, Parahyba e Sergipe. 

CLI 1862: 55-6 

W/02/1863: Agricultura, Commercio e Obras Publicas - Nll 68 - Re
commenda o emprego de meios brandos para reduzir os indí
genas 

Directoria das Terras Publicas e Colonisa~o. - Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas em 9 de Fevereiro de 1863. 

Illm. e Exm. Sr. - O Governo tem por vezes manifestado sua de
sapprova~o ao emprego de for~ como meio de reduzir os indigenas; e 
assim delle náo deve V. Ex. soccorrer-se no caso de que trata em seu offi
cio de 13 de Novembro do anno proximo findo, se náo como recurso de 
natural defesa quando baja aggressáo: em quanto, pois, náo for possível 
por meios brandos e persuasivos conseguir desarmar o espirito hostil das 
tribus, que, acoro~oadas com a mingoa da popula~o, e abandono das 
propriedades, se apresentáo mais aggressivas nas vizinban~ dessa capi
tal, deve V. Ex. recommendar aos habitantes do districto amea~do, que 

TEXTOS DE LEIS 259 



estejáo vigilantes, auxliando-os V. Ex. com os µieios de defesa, de que essa 
Presidencia pos~a dispor. 

Deus Guarde a V. Ex. - Joáo Lins Vieira Cansansáo de Sinimbú. -
Sr. Presidente da Provincia de Mato Grosso. 

CI..11863:74 

12/11/1863: Provincia de Goyaz - Portarla Provincial nll 40 - Mudan
do provisoriamente a Aldea de lamimbú para S. losé do Ara-

• 
guaya 

Náo podendo prosperar a Aldea dos Chavantes e Caraós denomina
da de J amimbú por náo ter o local da Estiva onde está situada as con
cli~óes necessarias para um estabelecimento d'aquella ordem, visto haver 
falta d' agua potavel na esta~o da secca, náo ter mattas para agricultura, e 
estar a seis leguas do rio Araguaya, onde os indios váo pescar; e reunindo 
todas estas condi~es o local denominado S. José do Araguaya á margem 
deste rio: o Presidente da Provincia determina que provisoriamente seja 
transferida a referida Aldea para o dito local com a denomina~o de 
Aldea de S. José do Araguaya, ficando esta mudan~ dependendo da ap
prova~o do Governo Imperial. 

Fa~o-se as necessarias communica~óes. 

Palacio do Governo de Goyaz 12 de Novembro de 1863. 

Dr. José Vieira Couto de Magalháes 

LLGO 29: 15-16 

28/10/1864: N11 320 - lusti,a - Aviso - Ao Presidente da Provincia do 
Amazonas, approvando a decisáo que declara que os Directo
res dos Indios devem ser julgados no fóro commum 

21 Sec~o. - Ministerio dos Negocios da Justi~. - Rio de Janeiro 
em 28 de Outubro de 1864. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o lmperador, a Quem foi presen
te o officio de V. Ex., do 1 a de Julho do corrente anno, Houve por bem 
approvar a decisáo dada por V. Ex. á consulta do Juiz de Direito da Co
marca de Solimóes, declarando que os Directores dos Indios devem ser 
julgados no fóro commum, porque, embora pelo art. 11 do Decreto n° 426 
de 24 de Julho de 1845 lhes sejáo conferidas gradua~oes militares, náo sáo 
militares as func~óes que exercem, e sáo cousas essencialmente distinctas 
gradua~óes honorarias e postos militares. 
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Deus Guarde a V. Ex. - Francisco José Furtado. - Sr. Presidente 
da Provincia do Amazonas. 

CD 1864: 315 

21/06/1865: Aviso - Ministerio dos Negocios da Agricultura - Govemo 
Imperial manda medir as te"as dos antigos aldeamentos de 
Sergipe 

Nº 3 - Directoria das Terras Publicas e Colonisa~o. 
Sec~o Rio de Janeiro - Ministerjo dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas em 21 de Junho de 
1865 

Illm. e Exm. Sr. - A vista do que me informou V. Exa. acerca da 
preten~o de Miguel Pereira de Oliveira que requer a medi~o e demar
ca~o de terras, que possue pertencentes ao extincto Aldeamento de Ge
ru, convem que, coma possivel brevidade, mande V. Exa. medir e demar
car os terrenos que constituiáo os patrimonios· das antigas aldeias de In
dios nessa Provincia afim de se discriminarem do dominio publico os que 
sáo de propriedade particular fazendo para isso as despesas necessarias. O 
resultado de semelhante trabalho V. Exa. communicara a este Ministerio 
opportunamente. Deus Guarde a V. Exa. - Antonio Francisco de Paula 
- Sr. Presidente da Provincia de Sergipe. 

APES, Pac. 416 

01/08/1865: Provincia do Amazonas - Leí Provincial n. 140 - Autorisa 
o presidente da provincia a contratar com o missionario Freí 
Samuel Luciani os servi,os por elle offerecidos, para catechese 
dos Indios dorio lauapery, coma gratijic°'áo annual de um 
conto de réis 

Manoel Gomes Correa de Miranda, 1° Vice-Presidente da provincia 
do Amazonas. 

Fa~o saber a todos· os seos habitantes que a Assembléa Legislativa 
Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Art. 1° O presidente da provincia fica autorisado a contratar com o 
missionario frei Samuel Luciani, os servi~os por elle offerecidos, para ca
techese dos indios do rio J auapery, com a gratifica~o annual de um conto 
de réis. 
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Art. 2ª Tambem fica o presidente da provincia autorisado a despen
der a quantia 4,e duzentos mil réis com a compra de brindes para os mes
mos indios. 

Art. 3ª Ficáo revogadas as disposi~óes em contrario. 

Mando portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e 
execu~o da referida Lei pertencer que a cumpram e fa~ cumprir táo 
inteiramente como n'ella se contém. O Secretario da Provincia a fa~ im
primir, publicar e correr. Dada no Palacio da presidencia da Provincia do 
Amazonas, na cidade de Manaos, aos 3 dias do mez de Agosto do anno de 
1865; 44ª da Independencia e do Imperio. 

L. s. Manoel Gomes Correa de Miranda 

Sebastiáo de Mello Bacury, a fez. 

CLAM XIII (187$): 333-4 

30/ 08/1865: N. 375 - lusti<;a - Aviso - Ao Presidente da Provincia de 
Pernambuco - Declara que podem ser so/tos por habeas-cor
pus os Indios aldeados, quando a prisáo con-eccional exceda a 
mais de seis dias 

2ª Sec~o - Rio de Janeiro - Ministerio dos Negocios da Justi~ 
30 de Agosto de 1865. 

Illm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua Magestade o Imperador o of
ficio dessa Presidencia datado em 13 de J unho de 1864, sob o qual veio 
remettido o do Director da Aldea de Indios de Cimbres, propondo a duvi
da seguinte: se podem ser soltos por habeas-corpus os indios aldeados, que 
por correc~o forem recolhidos á prisáo, ainda que esta exceda a mais de 
seis dias. 

E o Mesmo Augusto Senhor, visto o parecer do Conselheiro Consul
tor, visto o parecer da Se~o de Justi~ do Conselho de Estado, Ha por 
bem Declarar, que náo podendo a pena correccional do Indio, conforme o 
art. 2ª § 10 do Regulamento nª 426 de 24 de Julho de 1845, exceder o pra
ro de seis dias, o excesso deste prazo importa um constrangimento illegal 
susceptivel de habeas-corpus, porquanto a institui~o do habeas-corpus, 
que é a maior garantia da liberdade individual, náo póde deixar de ter a 
amplitude, que lhe dá o art. 340 do Codigo do Processo, sendo por conse
quencia applicavel a todo e qualquer constrangimento illegal, ou provenha 
elle de autoridade administrativa, ou de autoridade judiciaria, com a unica 
excep~o da prisáo militar, na qual se comprehende o recrutamento, por
que esta excep~o se funda na especialidade necessaria á for~ militar, es
pecialidade reconhecida pela Constitui~o do Imperio. 
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Deus Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco de Araujo - Sr. 
Presidente da Provincia de Pernambuco. 

CD 1865: 368-69 

26/ 01/ 1866: Provincia do Rio de Janeiro - Delibera<;áo Provincial - So
bre a extin<;áo do aldeamento denominado Sao Louren<;o 

O conselheiro presidente da provincia do Rio de J aneiro, attenden
do a que os poucos indios exitentes no aldeamento de S. Louren~o desta 
capital se acháo nas circunstancia de entrarem no gozo dos direitos com
muns a todos os brasileiros e tendo em vista a autorisa~o que lhe é dada 
pelo aviso do ministerio da agricultura, commercio e obras publicas de 31 
de outubro ultimo, delibera extinguir como de facto extingue o menciona
do aldeamento distribuindo-se na forma do citado avizo a cada familia no 
ponto onde já possue casa e lavoura, bem como aos solteiros maiores de 
20 annos que tenháo economia separada um lote de terras com a arca de 
22500 a 62500 bra~ quadradas que ficará sendo propriedade de taes in
dividuos, depois de cinco annos de effectiva residencia e cultura. 

Palacio da presidencia da provincia, 26 de J aneiro de 1866. - Domi
ciano Leite Ribeiro 

CLRJ 1866 (1867): 6 

02/07 /1866: Provincia do Maranhtlo - Lei Provincial nª 772 - Auctorisa 
o govemo da provincia a contractar para a colonia Leopoldina 
um missionario nacional ou estrangeiro, que exercerá cumula
tivamente as func,t}es de cura d'almas e mestre escola 

Lafayette Rodrigues Pereira, presidente da provincia do Maranháo. 
Fa~ saber a todos os seus habitantes que a assembléa legislativa 

provincial deaetou e eu sanccionei a lei seguinte: 

Art. 1 o Pica o govemo da provincia auctorisado a contractar para a 
colonia Leopoldina, e por conta dos rendimentos da mesma, um missiona
rio nacional ou estrangeiro, que exercerá cummulativamente as fun~óes 
de cura d'almas e mestre escola, percebendo annualmente a gratifica~o 
de um conto de duzentos mil réis. 

§ 1 o Logo que as rendas da colonia forem inferiores a dous contos 
de réis por anno, será julgada esta auctorisa~o de nenhum effeito e extin
cto o lugar. 
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§ 2ª Picará o missionario sob a inspec~o do director da colonia, 
que se guiará pessas novas attribui~óes por um regulamento, que para tal 
fim organi:zar o govemo. 

§ 3ª A providencia deste artigo será extensiva a todas as colonias de 
indigenas da provincia, logo que baja para isso possibilidade, devendo o 
govemo com as sobras da renda de umas realisar taes melhoramentos em 
o u tras. 

§ 4'J Sendo estrangeiro o missionario contractado será preferido o 
da ordem dos Trappistas francezes, ou de qualquer outra regular que se 
dedique á agricultura; pagando-lhe o governo, por conta das sobras exis
tentes no thesouro publico provincial, o pre~o da passagem de vinda e 
volta. 

Art. 2ª Das sobras existentes e ora recolhidas no thesouro publico 
provincial por conta das rendas da colonia Leopoldina mandará o govemo 
construir nella uma capella, cemiterio e casa de moradia para o missiona
rio, despendendo nessas obras nunca mais de dous contos de réis, (ileg.) 
despezas que se fizerem comos paramentos [ileg.] e utensís para a escola, 
em que se empregará até a quantia de seiscentos mil reis. 

Art. 32 Ficáo revogadas as disposi~oes em contrario. 

Mando, por tanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento 
e execu~o da referida lei pertencer que a cumpráo e fa~o cumprir táo 
inteiramente como n'ella se contem. O secretario do govemo a fa~ im
primir, publicar e correr. Palacio do govemo do Maranháo, em 2 de J ulho 
de 1866, quadragesimo quinto da independencia e do imperio. - Lafayet
te Rodrigues Pereira. 

RGMA 1866: ()()-1 

18/ 11/ 1867: N. 405 - Fazenda - Os tftulos de aforamento dos te"enos 
pertencentes ao extincto aldeamento dos Indios de S. Louren
'º em Nictheroy, devem ser passados pelo thesouro na fórma 
dos de marinhas, e os foros, pensóes e laudemios escriptura
dos nas 1Ubricas competentes da lei do º"'amento 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro em 18 de 
Novembro de 1867. 

Illm. e Exm. Sr. - Havendo a Lei de 27 de Setembro de 1860, art. 
11 § 8°, autorisado o Govemo para aforar os terrenos das extinctas aldeas 
de indios, e declarado formalmente V. Ex., em Aviso de 6 de Junho ulti
mo, que ao Ministerio a meu cargo compete tomar conhecimento dos re
querimentos de Carlos Luiz da Rocha e outros pedindo por aforamento 
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terrenos pertencentes ao extincto aldeamento dos Indios de S. Louren~o 
em Nictheroy, fica solvida a duvida que a este respeito podia suscitar o 
Aviso de 21 de Outubro de 1850, quando declarava que taes terrenos fi
caváo devolutos para serem aproveitados na fórma da Lei das terras publi
cas, tanto mais quanto a Lei de 1860 deu um destino especial a taes bens; 
e devem, portanto, os títulos de aforamento ser passados pelo Thesouro 
na fórma dos de terrenos de marinha, e com as respectiva clasusulas; con
servados, porém, os pre~os dos aforamentos e arrendamentos, e proce
dendo-se a avalia~o sómente dos que se acharem devolutos. 

O que communico a V. Ex. para os fins convenientes. 
E como cessou a raúo por que se guardaváo até agora em deposito 

os foros, pensoes e laudemios, ficáo dadas as precisas ordens a fim de que 
náo mais se escripturem como tal, mas nas rubricas competentes da Lei 
do or~ento. 

Deus Guarde a V. Ex. - Zacearías de Góes e Vasconcellos. - Sr. 
Manoel Pinto de Souza Dantas. 

CD 1867 (1868): 422 

'01/ 01/ 1868: Provincia de Minas Geraes - Lei Provincial n11 1.468 - Au
torisa o presidente da provincia a mandar construir, desde já, 
uma pequena capella nas margens do U1Upuca, na barra do 
ribeiráo - Pontarat - para a catcheze dos indios Aranans e 
Naknenuks 

O Dr. José da Costa Machado de Souza Presidente da Provincia de 
Minas Geraes: Fa~o saber a todos os seus habitantes que a Assembléa 
Legislativa Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Art. Unico. O Presidente da Provincia fica autorisado a mandar 
construir, desde já, uma pequena capella nas margens do Urupuca, junto 
da barra do ribeiráo - Pontarat - , que sirva á catechese dos Indios Ara
nans e Naknenuks alli aldeados; revogadas as disposi~óes em contrario. 

Mando por tanto á todas as autoridades a quem o conhecimento e 
execu~o da referida Lei pertencer, que a cumpráo, e fa~o cumprir, táo 
inteiramente como nella se contem. O secretario desta provincia a fa? 
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio da presidencia da provincia 
de Minas Geraes em o primeiro diado mez de Janeiro do anno do Nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1868, quadragesimo setimo da 
Independencia e do Imperio. 

(L. S.) José da Costa Machado de Sousa 
Carlos Benedicto Monteiro a fez. 

IAMG 1868: 323-24 
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04/08/1869: Provincia do Rio de Janeiro - Delibera,ao Provincial - Sobre 
desapropria,ao de edificio em aldeamento extincto 

O desembaragador vice-presidente da provincia do Rio de Janeiro, 
tomando em considera~o a representa~o do gerente da estrada de ferro 
de Cantagallo, datada de 12 de Maio do corrente anno, sobre a necessida
de da desapropria~o de um edificio pertencente á conservatoria dos in
dios do extincto aldeamento de S. Bemabé, no Porto de Villa Nova, afim 
de estabelecer naquella localidade um deposito para as madeiras e outros 
generos que tenham de ser transportados pela mesma via ferrea; resolve, 
depois de ouvidos os engenheiros fiscal respectivo, a directoria de fazenda, 
procuradoria fiscal e o juiz municipal do termo de Itaborahy, desapro
priar, como de facto desapropria o edificio referido, na conformidade da 
lei n. 17 de 11 de abril de 1835, e determina que pela reparti~o compe
tente se procedam as diligencias necessarias, nem só para que se verifique 
a citada desapropria~o, como para que se torne effectiva a indemnisa~o 
respectiva. 

Pela secretaria do govemo expe~-se copias authenticas deste acto 
para os effeitos devidos. Palacio do govemo da provincia, 4 de agosto de 
1869. Diogo Teixeira de Macedo. 

CLRJ 1869:53 

07 /06/1870: Provincia de Alagoas - Tenno de contracto finnado pelo 
Fxm. Snr. Presidente da Provincia Dr. losé Bento da Cunha 
Figueiredo Junior e o Agrimensor Manoel Candido Rocha de 
Andrade para a medi~iio, divisiio, demarca<;ao e descri~iio 
das te"as do Indios da aldeia de Jacuhype 

Aos se te de J ulho de mil oitocentos e setenta nesta cidade de Ma
ceió, capital da provincia das Alagoas, e no palacio do governo, achando
se presente o e:xm. snr. presidente dr. José Bento da Cunha Figueiredo 
Junior, comparecem o agrimensor Manoel Candido Rocha de Andrade, e 
declarou que tendo á vista sua proposta em officio de 23 de Maio ultimo e 
a informa~o do inspector da thesouraria de fa.zenda de 3 do corrente e 
sob n. 115, contractava a medi~o das terras da aldeia de Jacuhype, de 
conformidade com o aviso expedido pelo ministerio da agricultura, com
mercio e obras publicas em 9 de Abril proximo findo, compromettendo-se 
o mesmo agrimensor a observar as condi~óes seguintes: 

1° Encarrega-se de medir, dividir, demarcar e descrever as terras 
dos indios da aldeia de J acuhype, aviventando os rumos, fixando os mar-
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cos necessários e levantando a planta da medi~o e demarca~o, que deve 
ser acompanhada da respectiva memoria descriptiva. 

20 Em todo processo de que ti.ca incumbido, observará as dispo
si~óes do capitulo '}_(J do regulamento de 30 de J aneiro de 1854, regula
mento de 8 de Maio do mesmo anno, aviso n. 385 de 19 de Dezembro de 
1855 e de 18 de J aneiro de 1858, assim como quaesquer disposi~óes que 
forem applicaveis ao processo indicado. 

30 Sobre as posses que se acharem na aldeia, o contractante terá á 
vista o art. 5º § 2º da lei n. 601 de 8 de Setembro de 1850, e mais preceitos 
legaes. 

4º Suscitando-se questóes com os hereos confinantes sobre os limi
tes das terras da aldeia, intervirá o juiz, na conformidade do aviso n .. 118 
de 17 de Mar~ de 1856, e quaesquer autoridades territoriaes procederao 
segundo as disposi~s em vigor, prestarao os auxilios de que carecer o 
contratante para o bom desempenho de sua commissao, apresentando pa
ra este fim a copia authentica deste contracto, que será fomecida pela se
cretaria do govemo. 

5º O director geral dos Indios e o da aldeia de J acuhype fome
ceráo todos os titulos e esclarecimentos precisos, dando-se na secretaria 
do govemo copia dos documentos que nella existirem. 

6º O contratante apresentará duas copias do mappa das medi~óes 
acompanhado das memorias, conforme a condi~o 11, contendo as notas 
descriptivas dos terrenos medidos e todas as outras indica~s que devem 
ser feitas de acordo com os regulamentos e disposi~óes citadas: 

7º Fará todo o servi~ no prazo de 120 dias, contados desta data. 

8º Terá o direito a cincoenta e tres réis por bra~ linear de me
di~o, comprehendidas todas e quaesquer despez.as, na conformidade dos 
arts. 13 do regulamento de 30 J aneiro e 2º do regulamento de 8 de Maio. 

90 Receberá a importancia por presta~s mensaes, á vista das 
plantas parciaes, sendo porém a ultima presta~o paga depois de exami
nado e approvado o trabalho, na conformidade dos arts. 40, 5°, 6° e 8° do 
regulamento de 8 de Maio de 1854. 

100 O contratante é responsavel pelas medi~, segundo o art. 14 
do regulamento de 30 de J anciro, e incorrerá na multa de um ter~ do va
lor do contracto, no maximo, pela falta de cumprimento do mesmo con
tracto, a juizo do presidente da provincia, ti.cando isento de fian~ visto 
que nada recebe por adiantamento. 

E sendo acceitas estas condi~s, mandou o e:xm. snr. presidente la
vrar este termo em que assignou com o contractante e testemunhas pre
sentes. Eu, José Ignacio de Albuquerque Xavier, official da secretaria, o 
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escrevi. Eu Joaquim do Rego Barros, secretario do govemo, o subscre
vi - José Beqto da Cunha Figueiredo Junior - Manoel Candido Rocha 
de Andrade - . Como testemunhas. - Perpetuo Felicito Martins. - Ilde
fonso Cantidiano da Silva. 

CAL V: 688-89 

13/06/1870: N. 156 - Fazenda - Declara a Administra,áo Provincial do 
Rio de Janeiro sujeita ao foro annual de 12$800 de um te"eno 
de Indios, que comprara, da extincta Aldéa de S. Louren,o . 

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, em 13 de 
Junho de 1870. 

Illm. e Exm. Sr. - Sirva-se V. Ex. expedir as convenientes ordens a 
fim de que seja pago á Fazenda Nacional o foro annual de 12$800 de um 
terreno de Indios, com frente á rua do Marquez de Paraná, nessa Capital, 
comprado pela Fazenda Provincial a D. Maria Joaquina de Paiva Andra
de, e ao qual fica a mesma sujeita, em vista do que decidiráo as ordens de 
11 de Abril de 1862 e de 9 de Novembro de 1863 sobre foros de terrenos 
nacionaes occupados pelas Administra~óes Provinciaes, disposi~óes appli
caveis aos dos Indios da extincta Aldea de S. Louren~o, como sáo os de 
que se trata, na f6rma do Aviso de 18 de Novembro de 1867. 

Deus Guarde a V. Ex. - Visconde de Itaborahy - A S. Ex. o Sr. 
Presidente da Provincia do Rio de J aneiro. 

CD 1870:188 

17 /06/1870: N. 163 - Fazenda - As medi,óes e plantas de te"enos de 
marinhas já aforados, inclusive os da extincta Aldéa de S. 
Louren,o, podem ser feítas por qualquer Engenheiro apresen
tado pela parte e aceito pelo Collector; mas as dos te"enos de
volutos só o podem ser pelo Engenheiro designado pela presi
dencia 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro, em 17 de 
Junho de 1870. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo presente o officio de V. Ex. de 11 de Mar
~º findo, a que acompanhou uma reclama~o do Engenheiro Joáo Maria 
de Almeida Portugal, encarregado por V. Ex. das medi!;óes e levantamen
to das plantas dos terrenos de marinhas do extincto aldeamento dos Indios 
de S. Louren~o, boje pertencente a Fazenda Nacional, pedindo que o Go-
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vemo Imperial resolva se as medi~óes dos mesmos terrenos podem ser 
encarregadas pelas partes interessadas á outros Engenheiros ou se sómen
te á elle, visto ter sido incumbido daquelle servi~; declaro a V. Ex. que 
sempre que se tratar de terrenos de marinhas já aforados e pela necessi
dade que ha da apresenta~o da planta, por occasiáo da primeira transfe
rencia delles ou quando se pe~ ao Thesouro titulo dos de Indios já afora
dos, qualquer Engenheiro apresentado pela parte e aceito pelo Collector, 
póde fazer a planta verificando a extensáo; porém quando se tiver de afo
rar terrenos devolutos, neste caso tem de ser feíto este trabalho pelo En
genheiro designado pela Presidencia, porque entáo é processo inteiramen
te novo e cumpre que seja feito observadas as d.isposi~es que reguláo os 
aforamentos. A nao ser assim terá um mesmo terreno de ser medido com 
todas as formalidades da lei uma immensidade de vezes, e as partes obri
gadas a fazer despezas que avultáo em todas as occasióes que tiverem de 
vir ao Thesouro para tratar de questóes dos mencionados terrenos; obser
vando á V. Ex. que as desmembra~óes podem ser designadas nas respecti
vas plantas, declarando-se a extensáo e confronta~o. 

Deus Guarde a V. Ex. - Visconde de Itaborahy. - A S. Ex. o Sr. 
Presidente da Provincia do Rio de J aneiro. 

CD 1870: 194 

03/08/1870: Provincia do Piauhy - Resolu,áo Provincial n. 692 - Crea 
trez cadeiras de inztroc,áo primaria, urna do sexo feminino na 
villa da Bata/ha e duas do sexo masculino nas pov~óes de 
Peripiry e Missóes dos Aroazes 

Manoel José Espinola Junior, vice-presidente da provmcta do 
Piauhy. Fa~o saber a todos os seos habitantes, que a assembléa legislativa 
provincial decretou e eu sanccionei a resolu~o seguinte: 

Art. 1 o Ficáo creadas trez cadeiras de instruc~o primaria, uma para 
o sexo feminino na villa da Batalha, outra para o sexo masculino no po
voado de Peripiry, e a terceira para este mesmo sexo no das Missóes dos 
Aruazes, no municipio de Valen~. 

Art. 2º Estas cadeiras teráo os gráos e vencimentos que lhes compe
tirem segundo a cathegoria dos lugares a que pertencem. 

Art. 3º Ficáo revogadas as d.isposi~óes em contrario. 

Mando, por tanto, a todas as autoridades, á quem o conhecimento e 
execu~o da referida resolu~o pertencer, que a cumpráo e fa~o cwriprir 
táo inteiramente como nella se contem. O secretario desta provincia a fa~ 
imprimir, publicar e correr. Palacio do govemo da provincia do Piauhy, 3 
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de Agosto de 1870, 490 da Independencia e do Imperio. - Manoel José 
Espinola Junior. 

CLPI 1870:10-11 

21/09 /1870: Dec. N. 275 - Agricultura, Commercio e Obras Publicas -
Crea um collegio para meninos indigenas 

51 Se~o. - Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. - Rio de Janeiro, em 21 de Setembro de 1870. 

Illm. e Exm. Sr. - Attendendo á conveniencia de ensaiar um melhor 
systema da catechese e civilisa~o dos indigenas, tenho resolvido crear, 
sob a denomina~o de - Collegio Isabel - na localidade mais apropriada 
do valle do rio Araguaya um estabelecimento, onde os meninos das diver
sas tribus daquella regiáo recebáo os elementos da instruc~o religiosa e 
profissional, com a organiza~o, direc~o e regimen economico constante 
das instruc~oos annexas. 

E convencido de que o Dr. José Vieira Couto de Magalháes reune 
os requisitos necessarios a bem comprehender e desempenhar o pensa
mento do Govemo, ao mesmo incumbo de lan~ as bases do novo esta
belecimento. 

Recommendo, portanto a V. Ex., que pelos meios á sua disposi~áo o 
auxilie no desempenho desta importante commissáo, e por sua parte exe
cute o que se referir ás attribui~óes dessa Presidencia, bem certo de que 
ao assumpto liga este Ministerio o maior interesse. 

Deus Guarde a V. Ex. - Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
- Sr. Presidente da Provincia de Goyaz. 

Instruc~oes para a organiz~áo, direc~áo, e regi,men economico 
do Collegi,o /sabe~, no valle do Araguaya. 

1º O ensinu dividir-se-ha em duas partes: primario, que comprehen
derá a doutrina christá, as primeiras letras e musica: e profissional, de que 
faráo parte os officios mecanicos, especialmente ferreiro e carpinteiro 
com applica~o especial á construc~o naval, bem como a pratica da agri
cultura limitada ao tamanho das terras, uso dos instrumentos e cultura das 
plantas habituaes aos indigenas. 

No ensino das meninas entraráo trabalhos de agulha e tear. 
2º Seráo para este fim contractados os necessarios professores ou 

mestres, convindo que o de primeiras letras saiba a lingua usada pela mais 
numerosa das tribus para mais facil communica~o com os alunnos á sua 
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entrada e a fim de servir de interprete nas rela~óes do estabelecimento 
com os indigenas. 

A instruc~o religiosa e educa~o dos meninos estará a cargo de sa
cerdotes em numero sufficiente; as meninas seráo confiadas aos cuidados 
de pessoas de seu sexo devidamente habilitadas. Será contractado um me
dico para o servi~ do estabelecimento. 

3º A educa~o e instru~o que se prestarem teráo por fim principal 
habilitar os meninos a serem para o futuro intermediarios para com as 
tribus a que perten~o, attrahindo-as aos habitas sociaes. 

4º Reconhecendo o Director do estabelecimento que os indígenas 
adultos mostráo aptidáo para aprender, tratará de aproveital-os pelos 
meios á sua disposi~o. 

50 Haverá no estabelecimento officinas providas dos utensillios ne
cessarios náo só ao ensino dos indigenas, como ao preparo de productos 
que dem renda. Será esta arrecadada para ter a applica~o que o Govemo 
designar em beneficio do estabelecimento. 

6º O' encarregado da crea~o do estabelecimento estará em perma
nente communica~o com os Missionarios que o Govemo enviar para a 
catechese das tribus que estanceiáo no valle do Araguaya e suas proximi
dades, recorrendo á sua influencia para chamar ao estabelecimento os 
meninos que tem de ser instruido e educados. 

7° Intervirá tambem com os mesmos Missionarios para que os ob
jectos que houverem de ser distribuidos a titulo de brindes aos indigenas 
sejáo permutados por productos de sua industria embora de menor valor. 

82 Como fiscal da economía interna do estabelecimento e suas de
pendencias, proporá, no mais breve prazo possivel, bases para o seu regu
lamento interno, nas quaes será attendido tudo quanto se referir a cada 
um dos servi~os respectivos, e o necessario ao seu desenvolvimento, bem 
como se determinará o pessoal indispensavel, suas obriga~óes, vencimen
tos, etc. Provisoriaente porá em execu~o o que for estrictamente preciso 
á inaugura~o do estabelecimento. 

90 Annualmente apresentará um relatorio em que será descripto o 
estado de estabelecimento, com declara~o dos resultados obtidos e indi
ca?o de quaesquer medidas que forem uteis. Communicar-se-ha com o 
Governo ordinariamente por intermedio do Presidente da Provincia, sen
do-lhe permittido corresponder-se directamente quando motivos urgentes . . 
o exigrrem. 

102 Haverá um Thesoureiro responsavel para com a Fazenda Nacio
nal por todas as despezas e receita que correrem por seu intermedio; este 
empregado receberá na Thesouraria de Fazenda de Goyaz por presta~óes 
trimensaes a quota do credito especial correspondente a esse tempo se 
assim for requisitado á Presidencia de Goyaz pelo encarregado desse ser-. 
Vl~O. 
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112 Na Thesouraria de Fazenda da Provincia de Goyaz abrir-se-ha 
credito especia}, por conta do qual correrá a despeza com os servi~os se
guintes: 

§ 12 A construc~o do predio e acquisi~o das alfaias precisas a 50 
alunnos, podendo este .numero ser augmentado, quando convier; 

§ 22 Os vencimentos dos Sacerdotes, Medico, Professores, Mestres e 
outras pessoas empregadas no estabelecimento; 

§ 32 Sustento, roupa e medicamentos; 
§ 42 Transportes, ferramentas e outros objectos de uso do estabele

cimento ou destinados para brinde aos indigenas. 
§ 52 Eventuaes calculados em 10% da consigna~o. 
Náo existindo fundos proporcionados ao credito distribuido, poderá 

a mesma Thesouraria saccar sobre a do Pará ou sobre o Thesouro Nacio
nal. Em nenhum caso será permittido exceder a consigna~o, devendo 
com a precisa antecedencia solicitar o seu augmento. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, em 21 de Setembro de 1870. - Diogo Velho Cavalcanti 
de Albuquerque. 

CD 1870:358-60 

21/09 /1870: Dec. N. 276 - Agricultura, Commercio e Obras Publicas -
Crea no Araguaya um estabelecimento sob a denomina~ao de 
- Collegio Isabel - destinado a instroc,ao religiosa e profis
sional dos meninos das diversas tribus daquella regiáo 

52 Sec~o. - Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas - Rio de J aneiro, em 21 de Setembro de 1870. 

A fim de promover mais promptamente a catechese e civilisa~o dos 
indigenas resolvi, de accordo como que V. S. me representou, crear na lo
calidade mais apropriada do valle do rio Araguaya um estabelecimento 
sob a denomina~o de - Collegio Isabel - , onde os meninos das diversos 
tribus daquella regiáo recebáo os elementos da instruc~o religiosa e pro
fissional. 

Reconhecendo em V. S. as habilita~óes e os requisitos necessarios á 
execu~áo deste pensamento, confio-lhe a melindrosa tarefa de leval-os a 
effeito segundo as instru~óes annexas que lhe servirao de governo. 

Nesta data solicito do Ministerio da Fazenda ordens náo só para lhe 
ser entregue no Thesouro Nacional a quantia de 12.000$000 destinada á 
acquisi~áo, transporte e assentamento de uma machina - Juntora Univer
sal de Parkensen - , o respectivo motor a vapor e perten~s a fim de pre
parar o material da officina do estabelecimento, mas tambem para habili-
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tar a Thesouraria de Fazenda da Provincia de Goyaz com o credito de 
15:000$000 destinados á execu~o das referidas Instruc~óes. 

Aos Presidentes da mesma Provincia e do Pará recommendo que 
prestem-lhe os auxilios precisos á mais prompta realira~o desta empreza, 
cujo feliz resultado espero particularmente do esfor~o e dedica~o com 
que V. S. serve ás boas idéas. 

Deus Guarde a V. S. - Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. -
Sr. Dr. José Vieira Couto de Magalháes 

CD 1870:361 

21/09/1870: Dec. N. 277 - Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
- Dá providencias para o estabelecimento de uma missáo en
carregada da catechese da tribu Chambioás 

51 Sec~o. - Ministerio dos Negocios da Agricultura. Commercio e 
Obras Publica. - Rio de J aneiro, em 21 de Setembro de 1870. 

Convindo estabelecer no valle do Araguaya urna missáo encarregada 
da catechese dos indigenas pertencentes á tribu dos Chambioás, autorizo 
V. S. a requisitar da Presidencia da Provincia de Goyaz as ordens necessa
rias tanto ao transporte, para esse lugar, de dous Missionarios, que desig
nar o Reverendo Prefeito dos Religiosos Capuchinhos, a quem nesta data 
officio, como a remessa de dez pra~ que alli deveráo permanecer. 

Aos mesmos Missionarios fomecerá os objectos de que necessita
rem para o exercicio de seu apostolico ministerio, ou para brindes aos in
digenas, e proporcionará, sendo mister, um carro com os competentes 
bois, bem como duas embarca~es. Em geral empregará para melhor exi
to desta commissáo quaesquer meios á sua disposi~o, podendo reclamar 
da referida Presidencia os que náo estiverem a seu alcance. 

V. S. participará regularmente o estado deste importante servi~o que 
o Govemo Imperial confia ao seu provado zelo e intelligencia. 

Deus Guarde a V. S. - Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. -
Sr. Dr. José Vieira Couto de Magalháes. 

CD 1870: 362 

U/09/1870: Dec. N. 283 - Fazenda - Manda proceder contra os indivi
duos que tlm invadido as terras pertencentes outr'ora ás 
Aldlas de Mecejana, Anouches e Soure, na palte em que náo 
estiverem occupadas por aforamento, ou em virtude de posse 
mantida pelo Govemo 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro, em 26 de 
Setembro de 1870. 
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Illm. e Exm. Sr. - Rogo a V. Ex. se digne providenciar para que as 
Autoridades judiciarias e policiaes procedáo ex-officio, ou a requerí.mento 
da Fazenda Nacional, contra os individuos que tem invadido as terras per
tencentes outr'ora ás aldeas de Mecejana, Arronches e Soure na parte em 
que se acháo devolutas, arrendadas ou náo; porquanto, nas que estiverem 
occupadas por aforamento concedido pelos Juizes de Orpháos, antes de 
serem essas terras incorporadas ao dominio nacional, ou por descendentes 
dos antigos indios, cuja posse foi mantida pelo Govemo, como se ve dos 
Avisos de 20 de Novembro de 1855, e de 21e30 de Abril de 1857, deveráo 
proceder as referidas Autoridades na fórma do art. 87 do Regulamento nQ 
1318 de 30 de J aneiro de 1854, a requerimento dos foreiros e posseiros; 
pois segundo o art. 89 do mesmo Regulamento a promo~o das dilligen
cias contra os que se apossarem de suas terras e nellas derribarem matos 
ou lan~arem fogo, incumbe aos proprietarios, e por identidade de razáo 
aos posseiros e foreiros, nos quaes reside parte do dominio. 

Deus Guarde V. Ex. - Visconde de Itaborahy. - AS Ex. o Sr. Pre
sidente da Provincia do Ceará. 

CD 1870: '367 

05/ 08/ 1871: Provincia do Maranhtío - Decistío Provincial - Auctoriza a 
crea,áo de uma directoria parcial de indios, a qual se deno
minará - Cabe,a Branca 

41 Sec~o. - PAIACIO DO GOVERNO DO MARANHÁO, 5 DE 
AGOSTO DE 1874. 

O Vice-presidente da provincia, tendo em vista a proposta do direc
tor geral interino dos indios, desta data, da qual se ve que na margem es
querda do rio Tury existe no logar - Cabe~ Branca - dez leguas pouco 
mais ou menos distante da villa de Santa Helena e oito do districto do Pa
raná, um nucleo de cerca de trezentos indios da tribu Guajajara, parte dos 
quaes se acha domesticada; resolve crear alli urna directoria parcial de in
dios, a qual se denominará - Cabe~ Branca. -

José da Silva Maya 

CRMA 1871 (1872):71-2 

11/09 /1871: Provincia do Maranhtío - Decisáo Provincial - Aucto
riza a ere°'ªº de uma directoria parcial de indios, que se 
denominará - Amarante - e sob o número 19 
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41 SEC<;ÁO. - PAIACIO DO GOVERNO DO MARANHÁO, 11 DE SE
TEMBRO DE 1871. 

O vice-presidente da provincia, tendo em vista a informa~o do di
rector geral interino dos indios, datada de 8 do corrente, da qual consta 
que nas cabeceiras dos rios Pindaré e Grajahú, existem cerca de seiscentos 
indios da tribu Timbira, distribuidos pelas aldeias S. Feliz, Amarante e 
Bacury; resolve crear naquelles lugares uma directoria parcial, que se de
nominará - Amaran te - e sob n. 19. 

José Pereira da Gra~ 

CRMA 1871(1872):89 

22/ 09 / 1871: Provincia do Pará - Lei Provincial N. 675 - Auxilia com a 
quantia de 12:()()()$()()() de réis annuaes, o servit;o da catechese 
e civilis°'tío dos indios da provincia 

Abel Gra~ presidente da provincia do Pará. 
Fa~o saber a todos os seus habitantes, que a assembléa legislativa 

provincial resolveu, e eu sanccionei a lei seguinte: 

Artigo unico. O presidente da provincia fica autorisado a auxiliar, 
com a quantia de 12:000$000 de réis annuaes, o servi~o da catechese e ci
vilisa~o dos indios da provincia; revogadas as disposi~óes em contrario. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 
execu~o desta lei pertencer, que a cumpram e fa~ cumprir táo intei
ramente como n'ella se contém. O secretario desta provincia a fa~ im
primir, publicar e correr. Dada no palacio do govemo da provincia do 
Pará, aos vinte dous dias do mez de setembro de 1871, quinquagesimo da 
Independencia e do Imperio. - Abel Gra~. 

CLPA 1871 (1872):3 

15/ 11/ 1871: Provincia do Espirito Santo - Lei Provincial N. 9 - Fica no
vamente creada uma freguezia no Aldeamento Imperial Alfon
sino com a denomin~tlo de Nossa Senhora da Concei,ao 

o DOUfOR FRANCISCO FERREIRA co~ JUIZ de Direito, Cava
lheiro da Ordem de Christo e Presidente da provincia do Espirito Santo. 

Fa~o saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 
Provincial decretou, e eu sanccionci a Resolu~o seguinte: 
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Art. 12 Pica novamente creada urna freguezia no Aldeamento Impe
rial Affonsino rom a denomina~o de Nossa Senhora da Concei~o, tendo 
por Matriz a Igreja alli existente. 

Art. 22 A nova freguezia dividir-se-ha como do Rio Pardo, pela Ser
ra Jacutinga até a situa~o de Ernesto d'Azevedo Silva, comprehendendo 
d'ahi em diante os moradores de um e outro lado dorio Norte, coma de 
Vianna pela Samambaya Grande; e com a das Cachoeiras de Itapemirim 
pelo rio Caxixe até a Barra do mesmo. 

Art. 32 O Presidente da provincia solicitar.á do poder ecclesiastico a 
approva~o da presente Lei, n~ parte que lhe é relativa. 

Art. 42 Ficáo revogadas a lei n2 10 de 14 de julho de 1859, e todas as 
mais disposi~óes em contrario. 

Mando, portanto, a todas as authoridades, a quem o conhecimento e 
execu~o da referida Resolu~o pertencer, que a cumpráo e fa~o cumprir 
táo inteiramente como n' ella se contém. O Secretario interino desta pro
vincia a fa~ imprimir publicar e correr. 

Dada no Palacio do Govemo da provincia do Espirito Santo, aos 
quinze dias do mez de Novembro de 1871, quinquagesimo da Independen
cia e do Imperio. 

L. S. Francisco Ferreira Correa 

LLES 1871:13-15 

16/ 04/ 1872: Dec. N. 119 - Fazenda - Indefere o pedido de alguns Indios 
do aldeamento existente em Cabo Frio, relativamente á edu
ca,ao superior de seus ftlhos 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de J aneiro, em 16 de 
Abril de 1872. 

Em solu~o á consulta feíta por Vm. no officio que dirigiu ao Minis
terio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 23 de J aneiro pro
ximo passado, e que por este me foi remettido como Aviso de 20 de Feve
reiro seguinte, cabe-me declarar a Vm. que, tendo o Aviso de 18 de Outu
bro de 1833 sómente em vista proteger e tratar dos Indios pobres e da 
educa~o de seus filhos, a qual náo deve ser outra senáo a que consiste na 
instruc~o primaria, náo póde ser por isso sre attendido o pedido que fa
zem alguns dos mais ou menos abastados Indios do aldeamento ahi exis
tente, de pensóes para a educa~o superior de seus filhos. 

Deus Guarde a Vm. - Visconde do Rio Branco. - Sr. Juiz de Or
pháos de Cabo Frio. 

CD 1872 (1873):112 
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25 / 05 / 1872: Provincia do Amazonas - Lei Provincial N. 239 - Autorisa o 
Presidente da Provincia á contractar até 15 sacerdotes de 
qualquer ordem religiosa, que se incumbam da catechese dos 
indios se/vagens da Provincia 

O BACHAREL JOSÉ DE MIRANDA DA SILVA REIS, COMMENDADOR 
DA IMPERIAL ORDEM DA ROZA, OFFICIAL DA IMPERIAL DO CRU
ZEIRO, CA V ALHEIRO DA DE S. BENTO D'A VIZ, CONDECORADO COM 
MEDALHAS DO MERITO MILITAR E DA CAMPANHA NO PARAGUAY 

' GENERAL PRESIDENTE E COMMANDANTE DAS ARMAS DA PROVIN-
CIA DO AMAZONAS, ETC. 

Fa~o saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 
provincial decretou e eu sanccionei a lei seguinte: 

Art. l. - O presidente da provincia é autorisado a contractar até 15 
sacerdotes de qualquer ordem religiosa, que se incumbam da catechese 
dos indios selvagens da provincia, alem dos que actualmente se empregam 
neste mister por conta do govemo imperial. 

Art. 2. - Os contractados teráo o seu centro nesta capital. Suas van
tagens seráo: passagem gratuitas por conta da provincia desde o lugar do 
contracto, caza para moradia, um subsidio proporcionado ás suas necessi
dades, curativo em suas enfermidades e cem mil reis mensaes de gratifi
ca~áo logo que partirem para as missóes. 

Art. 3. - Os pontos por onde devem come~ as missóes seráo esta
belecidos pela administra~o, sendo preferidos os rios e lugares em que 
hajáo tribus bravías e ainda rebeldes á todo o contacto da civilisa~o. 

Art. 4. - Correráo tambem por conta dos cofres provinciaes as des
pezas do costeio das missóes e a alimenta~o dos indios, em quanto 
náo come~em a produzir pelo seu trabalho o que para isso lhes for ne
cessário. 

Art. 5. - A policia e economia destas se regeráo por instru~s da
das opportunamente pela presidencia da provincia. 

Art. 6. - Revogam-se as disposi~es em contrario. 
Mando por tanto a todas as autoridades aquem o conhecimento e 

execu~o des ta lei pertencer, que a cumpram e fa~ cumprir táo intei
ramente como n' ella se contem. 

O secretario da presidencia a fa~ imprimir, publicar e correr. 
Dada no palacio da presidencia da provincia do Amazonas, em 

Manáos, aos 25 dias do mez de Maio de 1872, 512 da Independencia e do 
Imperio. 

L. S. 

O B.e1 José de Miranda da Silva Reís 

CI.AM 1872:45-6 
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18/07 /1872: Provincia do Maranháo - Decisáo Provincial - Cabe aos di
re6tores das aldeas a nomea~do de indios para qualquer servi
~o publico das mesmas 

41 Sec~o. - Palacio do govemo do Maranháo, em 18 de Ju
lho de 1872. 

Illm. Sr. - Em resposta ao seu officio de 15 do corrente propondo 
indios para capitáes das aldeas, pertencentes á 161 directoria da Chapada, 
tenho a declarar-lhe que, na conformidade do art. 2<J §§ S<J e 100 do dec. n. 
426 de 24 de julho de 1815, cabe aos directores das aldeas a nomea~o de 
indios para qualquer servi~ publico das mesmas, exercendo-se ~or es~e 
modo a necessaria vigilancia e fiscalisa~o, de accordo com essa directona 
geral. 

Deus guarde a V. s. 
José Ben to da Cunha Figueiredo Junior 

Sr. director geral dos indios. 

CRMA 1872:38 

10/07 /1873: Provincia do Maranháo - DecistJo Provincial - Eleva a co
lonia, sob a denominat;áo de Aratauy Grande, a ~ directoria 
parcial dos indios da foz do Grajahú 

41 Se~o. - Palacio do govemo do Maranháo, em 10 de Ju
lho de 1873. 

O presidente da provincia, em vista do que expóe o director geral in
terino dos indios em officio de 29 de junho ultimo, e autorisado pelo art. 
23 da lei provincial, n. 909, de 18 de julho de 1870, resolve elevar a cathe
goria de colonia, com a denomina~o de Aratauy Grande, em cujo lugar 
terá a respectiva séde, a 41 directoria parcial dos indios, estabelecidos na 
foz do Grajahú. 

Silvino Elvidio Carneiro da Cunha. 

CRMA 1873:19 

04/08/1873: Provincia do Maranháo - Decisáo Provincial (1) Eleva a co
lonia denominada ''Dous Brat;os" a Jll directoria parcial dos 
indios denominada Barra do Corda 

41 Sec~o. - Palacio do govemo do Maranháo, em 4 de 
Agosto de 1873. 
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O presidente da provincia, attendendo á conveniencia de reunir-se 
em os indios Guajajaras, que vivem em aldeiamentos distantes uns dos ou
tros, nas margens do rio Mearim, pertencente ao termo da Barra do Cor
da, e chamal-os ao trabalho em commum, e aos habitos sociaes; resolve, 
sobre proposta do director geral interino dos indios, e auctorisado pelo 
art. 23 da lei provincial, n. 909, de 18 de julho de 1870, elevará cathegoria 
de colonia com a denomina~o de "Dous Bra~os", em cujo lugar terá á 
respectiva séde, a 11 directoria parcial de indios denominada Barra do 
Corda, que por esta forma fica extincta. 

Silvino Elvidio Carneiro da Cunha. 

CRMA 1873:22-3 

04/08/1873: Provincia do Maranháo - Decisdo Provincial (2) - Crea 
uma directoria parcial de indios no logar Presidio, com seis 
aldeias de indios Guajajaras 

41 Sec~o. - Palacio do govemo do Maranháo, em 4 de 
Agosto de 1873. 

O presidente da provincia, em vista do que expóe o director geral in
terino dos indios, em officio de 2 do corrente, resolve crear no logar Pre
sidio, pertencente á comarca da Chapada, urna directoria parcial de indios 
com aquella denomina~o, e sob n. 4, devendo compor-se a mesma direc
toria das seis aldeias de indios Guajajaras, que existem, no referido lugar. 

Silvino Elvidio Carneiro da Cunha. 

CRMA 1873:23 

04/08/1873: Provincia do Maranháo - Decisáo Provincial (3) - Crea 
uma directoria parcial de indios no lugar Bananal, reunindo 
os indios Guajajaras 

41 Sec~o. - Palacio do governo do Maranháo, em 4 de 
Agosto de 1873. 

O presidente da provincia, attendendo á conveniencia que ha em 
reunir-se os indios Guajajaras, que habitam em aldeiamentos proximos 
uns dos outros no termo da Chapada, entre o rio Mearim e a margem es
querda do riacho Engeitado, resolve, sobre proposta do director geral in-
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terino dos indios, crear uma directoria parcial de indios no lugar Bananal, 
tendo aquella denomina~o, e sob n. 21. 

Silvino Elvidio Cameiro da Cunha. 

CRMA 1873:24 

04/ 08/ 1873: Provincia do Maranháo - Decisáo Provincial (4) - Crea 
urna directoria parcial de indios composta dos indios Canellas 

41 Sec~o. - Palacio do govemo do Maranháo, em 4 de 
Agosto de 1873. 

O presidente da provincia, sobre proposta do director geral interino 
dos indios, resolve crear á margem direita da rio Corda uma directoria 
parcial de indios, composta dos aldeias de indios Canellas, que demoram a 
margem do referido rio e dos seus confluentes, tendo a numera~o de 11

• 

Silvino Elvidio Carneiro da Cunha. 

CRMA 1873:24-5 

05/ 08/1873: Provincia do Maranháo - Decistlo Provincial - Nas colonias 
Aratauy Grande e Dous Br~os deve ser observado o Regula
mento de 11 de Abril de 1854 

41 Sec~o. - Palacio do govemo do Maranháo, em 5 de 
Agosto de 1873. 

O presidente da provincia resolve que no regimen das colonias, Ara
tauy Grande e Dous Bra~s, creadas aquella em 10 de julho ultimo na foz 
do Grajahú, e esta em 4 do corrente me7., nas margens do Mearim, per
tencentes ao termo da Barra do Corda, sejam observadas as disposi~es 
do regulamento de 11 de Abril de 1854. 

Silvio Elvidio Cameiro da Cunha. 

CRMA 1873:25 

17 / 04/1874: Provincia de Santa Cathariria - Lei Provincial N. 709 - Au
torisa o Presidente da Provincia a estabelecer tres ou mais al
deamentos para catechese e civilisa~áo dos indios nos munici
pios de Sáo Francisco, Joinville e Itajahy 
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O Doutor Joáo Thomé da Silva, Lente Substituto da Faculdade de 
Direito do Recife e Presidente da Provincia de Santa Catharina. 

Fa~o saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 
Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo U nico. Fica o Presidente da Provincia autorisado a estabele
cer tres ou mais aldeam.entos para a catechese e civilisa~o dos indios, nos 
municipios de Sáo Francisco, Joinville e Itajahy, em locaes apropriados, e 
a solicitar do Govemo Geral um auxilio para tomar effectiva a execu~o 
d'esta Le~ de conformidade comas disposi~s do Decreto Geral n. 426 
de 24 de Julho de 1845: revogadas as disposi~óes em contrario. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e 
execu~o da referida Lei pertencer, que a cumpráo e fa~o cumprir táo in
teiram.ente como n'ella se contém. O Secretario d'esta Provincia a fa~ 
imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio do Governo da Provincia de 
Santa Catharina, aos dezesete dias do mez de Abril de 1874, quinquagesi
mo terceiro da Independencia e do Imperio. 

(L. do S.) Dr. Joáo Thomé da Silva. 

cose 1874:26 

08/ 05/1874: Provincia de Sáo Pedro do Rio Grande do Sul - Lei Provin
cial N. 926 - Crea na povo~áo de Nonohay uma escola de 
instruc~áo primaria para os menores filhos dos indigenas 

O Bacharel Joáo Pedro Carvalho de Moraes, Presidente da Provin
cia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, etc. 

Fa~o saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 
Provincial decretou e eu sancionei a lei seguinte: 

Art. 1° Pica creada na povoa~o de Nonohay uma escola de ins
tru~o primaria para o ensino dos menores filhos dos indigenas. 

Art. 20 Esta escola será provida por pessoa idonea, em ordem de au
xiliar a catechese, e terá o vencimento annual de um conto e oitocentos 
mil réis (1:800$000). 

Art. 3° A fiscalisa~o do ensino será cumulativamente exercida pela 
directoria geral dos indios e pela da instruc~o publica. 

• 

Art. 4° Ficáo revogadas as disposi~óes em contrario. 
Mando, portanto, a todas as autoridades, á quem o conhecim.ento, e 

execu~o da referida lei pertencer, que a cumpráo e fa~o cumprir táo in
teiram.ente como nella se contém. 

O Secretario desta Provincia a fa~ imprimir, publicar e correr. Pa
lacio do governo na leal e valorosa cidade de Porto Alegre aos oito dias do 
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mez de Maio de 1874, quinquagesimo terceiro da Independencia e do Im
perio. (L. S.) " 

Joáo Pedro Carvalho de Moraes 

CLRS 1874:213 

11/06/1875: Provincia de Goyaz - Acto Provincial n. 1.921 - Creando es
colas nos aldeamentos de S. losé do Ara guaya, Chambioás e 
Pedro Alfonso 

Tendo o Ministerio da Agricultura, Commercio e obras publicas, 
communicado por aviso de 28 de J aneiro do corrente anno, haver sido 
posta a disposi~o d'esta presidencia a quantia de 2:400$000 rs. para ~r· 
applicada ás despezas com a crea~o de escolas em aldcamentos, o prest
dente da provincia resolve crear huma escola de 1 • letras em cada um dos 
aldeamentos de S. José e Chambioás á margem do Araguaya, e Pedro Af
fonso na do Rio do Somno, percebendo os respectivos professores o ven
cimento annual de 700$000 rs. cada um, ficando destinados os 300$000 rs. 
restantes da referida quantia 2:400$000 rs. para as despezas de mobilia e 
expediente das mesmas escolas. 

Manda por tanto etc. etc. 

LLGO 1875:64-5 

11/06/1875: Provincia de Goyaz - Acto Provincial n. 1.922 - Transfere 
para S. Maria do Araguaya a escola de S. José do Araguaya 

Havendo sido creadas por acto d' esta data, escolas de 1 • letras em 
diversos aldeamentos da provincia de conformidade com o aviso do minis
terio da Agricultura, de 28 de Janeiro do corrente anno, sendo uma no de 
S. José do Araguaya, o presidente da provincia resolve transferir a escola 
ali existente por conta dos cofres provinciaes, para o presidio de s. Maria 
do Araguaya. 

Manda por tanto etc. etc. 

LLGO 1875: 56 

08/07 /1875: Dec. N. 272 - Agricultura, Commercio e Obras Publicas -
Remette cópia das Instruc<;lJes expedidas ao Engenheiro Galdi-
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no Alves Monteiro para proceder, nos aldeamentos da Pro
vincia da Bahia, á verifica~áo dos te"enos, pertencentes ao 
respectivo patrimonio e mais trabalhos que lhe sáo con-elati
vos 

N. 44 A. - Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. - Rio de Janeiro em 8 de Julho de 1875. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo resolvido incumbir o Engenheiro Galdino 
Alves Monteiro de proceder, nos aldeamentos dessa Provincia, á verifi
ca~o dos terrenos pertencentes aos respectivos patrimonios e mais traba
lhos que lhe sáo correlativos, na conformidade das Instruc~óes juntas por 
c6pia, communico a V. Ex. que muito convem lhe preste os auxilios, in
forma~óes e esclarecimentos, mediante os quaes se facilite o desempenho 
de sua commissáo. 

E porque tenha o mesmo Engenheiro de effectuar ·a legitima~o 
das posses, que por ventura se achem encravadas nos terrenos dos men
cionados aldeamentos, é de especial conveniencia que V. Ex. o nomeie 
Juiz Commissario em cada um dos municipios em quedemorarem os 
respectivos terrenos, mediante as competentes vantagens; cumprindo 
que, se as posses estiverem nas condi~es dos arts. 22 e 23 do Regula
mento de 30 de J aneiro de 1854 se fa~ a discrimina~o de acc0rdo com 
o Decreto n2 2.103 de 13 de Fevereiro de 1858 explicado pelo Aviso Cir
cular de 6 de Setembro de 1859, no caso de confinarem com terras de
volutas: pois que na hypothese contraria, dever ser respeitada a legitimi
dade dos titulos. 

Nesta data solicito do Ministerio da Fazenda ordem para ser posta á 
-disposi~o de V. Ex. a quantia de vinte contos de réis (20:000$000) desti
nada ás despezas do indicado servi~o e outros relativos as Terras Publicas 
e Colonisa~o. 

Deus Guarde a V. Ex. - Thomaz José Coelho de Almeida. - Sr. 
Presidente da Provincia da Bahia. 

Instru~óes para o Engenheiro Galdino Alves Monteiro, encarrega
do da verifica~o dos terrenos pertencentes aos aldeamentos de indios na 
Provincia da Bahia. 

l. 

O Engenheiro Galdino Alves Monteiro se apresentará ao Presidente 
da Provincia da Bahia a fim de receber ordens relativas aos aldeamentos, 
cuja extinc~o se acha determinada. 
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11. 

Entender-se-ha igualmente como Director Geral dos Indios ácerca 
dos mesmos aldeamentos, recebendo delle as explica~es e documentos, 
que facilitem a consecu~o do fim á que se destina sua commissáo. 

111. 

Em cada um dos referidos aldeamentos verificará a área do respec
tivo patrimonio, reconhecendo quaes sejam as terras effectivamente occu
padas por indios ou seus descendentes, o numero destes, á que occupa~o 
se dedicam, bem assim as que estejam aforadas e arrendadas, as que se 
acharem indevidamente occupadas ou em abandono. 

IV. 

Para conhecer a regularidade dos aforamentos e arrendamentos exi
girá apresenta~o dos documentos competentes, á vista dos quaes manterá 
os arrendamentos que ainda náo tenham terminado seu prazo, o qual náo 
poderá ser renovado, quando esteja vencido. 

v. 

Procederá em geral á medi~áo de todos os terrenos pertencentes á 
cada um dos aldeamentos, para saber a superficie exacta dos que estáo em 
poder dos indios e seus sucessores e dos foreiros e arrendatarios, mas 
tambem para discriminar os que, estando indevidamente occupados ou em 
abandono, devem reverter ao dominio do Estado. 

VI. 

A medi~o dos primeiros e dos ultimos será feita á custa da Fazenda 
Publica; a dos aforados e arrendados á expensas dos interessados. Se os 
possuidores destes estiverem impossibilitados de pagar as despezas, o En
genheiro procederá de acoordo com as disposi~óes da Circular de 10 de 
Abril de 1868. 

Vil 

Nos aldeamentos de que se trata, distribuirá lotes de terras com a 
área de 62.5QOb2 ou 302.5oom2 aos indios ou seus successores, que sejam 
chefes de familia, e de 31.25Qb2 ou 151.20Qm2 aos solteiros, devendo ser os 
mesmos lotes mantidos com titulos de propriedade definitiva, caso quei
ram ahi fixar sua residencia. 
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VIII. 

Organizará urna rela~o dos lotes distribuidos, dos aforamentos e 
arrendamentos com designa~o das áreas dos possuidores e o titulo de ar
rendamento ou aforamento, das quantias arrecadadas e por arrecadar, 
adoptando para a cobran~ dos fóros e arrendamentos as providencias 
contidas nos A visos de 21 de Outubro de 1850 e 21 de J ulho de 1858, e na 
Ordem de J aneiro de 1856. 

IX. 

As terras que ficarem desocupadas, ou por haverem terminado os 
arrendamentos, ou por se acharem indevidamente occupadas, ou em 
abandono, seráo divididas em lotes com a superficie designada na clausula 
71, propondo, ou que sejam vendidas em hasta publica, ou conservadas pa
ra a colonisa~o, se para esse fim forem adequadas, sendo preferidos em 
rela~áo aos terrenos indevidamente occupados os actuaes occupantes, de 
accordo como Aviso de 13 de Junho de 1863, se as pretenderem comprar, 
e observando o art. 20 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854 quanto 
aos intrusos que recusarem adquiril-as por titulo de compra. 

X. 

Observará as disposi~óes dos Regulamentos de 30 de Janeiro e 8 de 
Maio de 1854, 19 de Dezembro de 1855 e Instru~es de 24 de Abril de 
1869, na execu~áo dos trabalhos de medi~o e legitima~o de terras. 

XI. 

Em todas as medi~óes que executar, determinará as coordenadas de 
um ponto qualquer das mesmas medi~es e referil-as-ha aos povoados ou 
accidentes naturaes notaveis, ligando as medi~óes á esses accidentes por 
linhas medidas, cruz.amentos ou outro qualquer meio que a sciencia ensi
na, observando igualmente o que dispóe o art. 44 do ReguJamento de 8 de 
Maio de 1854. ., 

XII. 

Á commissáo do registro e estatistica das terras publicas e possuidas 
dará parte dos embara~s que encontrar, e pedirá os precisos esclareci
mentos para o melhor desempenho de sua commissáo, fornecendo-lhe as 
informa~óes que por ella forem requeridas, sem prejuizo dos relatorios, 
memoriaes ou outros trabalhos que é obrigado a remetter trimensalmente 
ao Ministerio da Agricultura por intermedio do Presidente da Provincia. 
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XIII. 

Nos casos náo cogitados observará as ordens do Ministerio da Agri
cultura e as instruc~óes da commissáo do registro das terras publicas e 
possuidas. 

XIV. 

Perceberá os vencimentos de Engenheiro de 2• classe com transpor
te no maximo e mais a bra~em de 18 réis quando medir terras devolu
tas. Esta bra~gem cessará sempre que proceder a trabalho de legiti
ma~o, competindo-lhe neste caso os emolumentos fixados no Aviso de 4 
de Mar~o de 1854 para Juizes commissarios, além dos vencimentos e 
transporte marcados aos Engenheiros da referida classe. 

Directoria da Agricultura em 4 de Agosto de 1875. - Augusto José 
de Castro Silva. 

CD 1875 (1876):221-25 

08/07 /1875: Dec. N. 273 - Agricultura, Commercio e Obras Publicas -
Remette copia das InstTuc,óes expedidas ao Engenheiro Luiz 
losé da Silva para proceder, nos extinctos aldeamentos da 
Provincia de Pernambuco á verific°'áo de ten-enos pertencen
tes aos respectivos patrimonios e mais trabalhos que /he sáo 
co"elativos 

N. 48 A. - 11 Sec~o. - Directoria Central. - Ministerio dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. - Rio de J aneiro em 8 
de Julho de 1875. 

Illm. e Exm. Sr .. - Tendo resolvido incumbir o Engenheiro Luiz 
José da Silva de proceder nos aldeamentos extinctos de Riacho do Mato, 
Barreiros, Ipanema ou Aguas Bellas, Brejo dos Padres, Escala e Santa 
Maria á verifica~o dos terrenos pertencentes aos respectivos patrimonios 
e mais trabalhos, que lhe sáo correlativos, na conformidade das Ins
truc~es juntas por cópia, communico a V. Ex. que muito convem lhe 
preste os auxilios, informa~s e esclarecimentos, mediante os quaes se 
facilite o desempenho de sua commissáo. 

E para que tenha o mesmo Engenheiro de effectuar a legitima~o 
das posses, que por ventura se achem encravadas nos mencionados terre
nos, é de especial conveniencia que V. Ex. o nomeie Juiz Commissario em 
cada um dos municipios em que demorarem os ditos aldeamentos, me
diante as competentes vantagens, cumprindo que, se as posses estiverem 
nas condi~óes dos arts. 22 e 23 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854, 
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se fa~ a discrimina~o de accordo como Decreto n2 2.105 de 13 de Feve
reiro de 1858 explicado pelo A viso Circular de 6 de Setembro de 1859, no 
caso de confinarem com terras devolutas; porque, na hypothese contraria, 
deve ser respeitada a legitimidade dos titulos. 

Nesta data solicito do Ministerio da Fazenda ordem para ser posta á 
disposi~o de V. Ex. a quantia de oito contos de réis (8:000$000), destina
da a despezas do indicado servi~o, e outros relativos a "Terras Publicas e 
Colonisa~o." 

Deus Guarde V. Ex. - Thomaz José Coelho de Almeida. - Sr. Pre
sidente da Provincia de Pernambuco. 

Instruc~óes para o Engenheiro Luiz José da Silva. 

l. 

O Engenheiro Luiz José da Silva se a presentará ao Presidente da 
Provincia de Pernambuco a fim de receber ordens relativas aos aldeamen
tos do Riacho do Mato, Barreiros, Ipanema ou Aguas-Bellas, Brejos dos 
Padres, Escada e Santa Maria, cuja extinc~o se acha determinada. 

11 

Entender-se-ha igualmente como Director Geral dos Indios acerca 
dos mesmos aldeamentos, recebendo delle as explica~óes e documentos 
que faciiitem a consecu~o do fim a que se destina sua commissáo. 

III. 

Em cada um dos referidos aldeamentos verificará a área do respec
tivo patrimonio, reconhecendo quaes sejam as terras effectivamente occu
padas por indios ou seus descendentes, o numero destes, a que occupa~o 
se dedicam, e bem assim as que estejam aforadas e arrendadas, as que se 
acharem indevidamente occupadas ou em abandono. 

IV. 

Para conhecer a regularidade dos aforamentos e arrendamentos exi
girá apresenta~o dos documentos competentes, á vista dos quaes manterá 
os arrendamentos que ainda náo tenham terminado seu prazo, o qual náo 
poderá ser renovado, quando esteja vencido. 
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v. 

Procede;á em geral á medi~o de todos os terrenos pertencentes a 
cada um dos aldeamentos, para saber a superficie dos que estáo em poder 
dos indios e seus successores e dos foreiros e arrendatarios, mas tambem 
para discriminar os que, estando indevidamente occupados ou em aban
dono, devem reverter ao dominio do Estado. 

VI. 

A medi~o dos primeiros e dos ultimos será feita á custa da Fazenda 
Publica; a dos aforados e arrendados a expensas dos interessados. Se os 
possuidores destes estiverem impossibilitados de pagar as despezas, o En
genheiro procederá de acoordo com as disposi~s da Circular de 10 de 
Abril de 1868. 

VII. 

Nos aldeamentos de que se trata distribuirá lotes de terras com área 
de 62.50Qb2 ou 302.5oom2 aos indios ou seus successores que sejam chefes 
de familia, a de 31.25()b2 ou 151.250m2 aos solteiros, devendo ser os mes
mos lotes mantidos com titulos de propriedade definitiva, caso queiram 
ahi fixar sua residencia. 

VIII. 

Organi:zará uma rela~o dos lotes distribuidos, dos aforamentos e 
arrendamentos com designa~o das áreas dos possuidores e o titulo de ar
rendamento ou aforamento, das quantias arrecadadas e por arrecadar, 
adoptando para a cobran~ dos fóros e arrendamentos as providencias 
contidas nos Avisos de 21 de Outubro de 1850, e 21 de Julho de 1858, e na 
Ordem de 21 de J aneiro de 1856. 

IX. 

As terras que ficarem desocupadas ou por haverem terminado os ar
rendamentos, ou por se acharem indevidamente ocupadas ou em abando
no seráo divididas em lotes com a superficie designada na clausula 71, 

propondo ou que sejam vendidas em hasta publica, ou conservadas para a 
colonisa~o, se para este fim forem adequadas, sendo preferidos em re
la~o aos terrenos indevidamente occupados os actuaes occupantes de 
acc0rdo com o Aviso de 13 de Junho de 1863, se os pretenderem comprar, 
e observado o art. 20 do Regulamento de 30 de J aneiro de 1854 quanto 
aos intrusos que recusarem adquiril-os por titulo de compra. 
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X. 

Observará as clisposi~óes dos Regulamentos de 30 de Janeiro e 8 de 
Maio de 1854, 19 de Dezembro de 1855 e Instruc~es de 24 de Abril de 
1869 na execu~o dos trabalhos de medi~o e legitima~o de terras. 

XI. 

Verificará também a área dos aldeamentos de Cimbres e Assum
p~o, cuja conserva~o ainda se faz necessaria aos interesses de seus habi
tantes, discriminando as terras effectivamente occupadas pelos indios ou 
seus successores, as aforadas ou arrendadas e as indevidamente occupadas 
ou em abandono. 

XII. 

Examinará minuciosamente o estado dos dous aldeamentos e pro
porá, de acoordo com o Director Geral dos Indios e Directores das aldeas, 
as medidas que convenham ao seu desenvolvimento e prosperidade. 

XIII. 

Informará o modo como tem sido cumprido o Regulamento de 24 
de Junho de 1845, dando noticia exacta da popula~o, pessoal administra
tivo, occupa~o dos habitantes e procedimentos dos empregados. 

XIV. 

Procurará por meios brandos e suasorios transferir para estes dous 
aldeamentos os indios ou seus successores estabelecidos naquelles cuja ex
tin~o se acha determinada. 

XV. 

Indicará o melhor meio de aproveitar as terras que sejam desneces
sarias aos dous aldeamentos e o destino que devam ter as que reverterem 
ao Estado por ser ilegitimo o titulo dos individuos que as occupem. 

XVI. 

Em todas as medi~es que executar, determinará as coordenadas de 
um ponto qualquer das mesmas medi~s e referil-as-ha aos povoados ou 
accidentes naturaes notaveis, ligando as medi~es a esses accidentes por 
linhas medidas, cruzamentos ou outro qualquer meio que a sciencia ensi-
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na, observando igual.mente o que dispóe o art. 44 do Regulamento de 8 de 
Maio de 1854. ,. 

XVII. 

Á commissáo do registro e estatistica das terras publicas e possuidas 
dará parte dos embara~os que encontrar e pedirá os precisos esclareci
mentos para o melhor desempenho de sua commissáo, fomecendo-lhe as 
informa\óes que por ella forem requisitadas, sem prejuizo dos relatorios, 
memoriaes e outros trabalhos que é obrigado a remetter trimensalmente 
ao Ministerio da Agricultura por intermedio da Presidencia da Provincia. 

XVIII. 

Nos casos náo cogitados observará as ordens do Ministerio da Agri
cultura e as instruc~óes da commissáo do registro das terras publicas e 
possuidas. 

XIX. 

Perceberá os vencimentos de Engenheiro de 11 classe com transpor
te no maximo e mais bra~em de 18 réis quando medir terras devolutas. 
Esta bra~gem cessará sempre que proceder a trabalho de legitima~o, 
competindo-lhe neste caso os emolumentos fixados no Aviso de 4 de Mar
~º de 1854 para os Juizes commissarios, além dos vencimentos e transpor
te marcados aos Engenheiros da referida classe. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. - Directoria da Agricultura em 8 de Julho de 1875. -
Augusto José de Castro Silva. 

CD 1875 (1876):225-30 

30/07 /1875: Dec. N. 310 - Gue"a - Declara que os empregados de lusti'ª e os Indios devem ser incluidos no alistamento para o ser
vi~o do Exercito e da Annada, porém náo os Officiaes da 
Guarda Naciona~ que estáo isentos, enquanto conservaremos 
respectivos postos 

Ministerio dos Negocios da Guerra. - Rio de J aneiro, 30 de Julho 
de 1875. 

Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ao officio que V. Ex. me dirigiu sob 
o nº 213 de 8 do corrente, submettendo á considera~o deste Ministério a 
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resolu\ao que tomou de declarar ao Juiz de Paz da parochia das Aguas 
Bellas, nessa Provincia, que os empregados de Justi\a, os Officiaes da 
Guarda Nacional e os indios devem ser incluidos no alistamento a que se 
vai proceder dos cidadaos para o servi\o do Exercito e Armada; commu
nico a V. Ex. que fica approvada a sua referida decisao, menos na parte 
que se refere aos Officiaes da Guarda Nacional, que estao isentos do alis
tamento, en1quanto conservarem os respectivos postos, dos quaes só po
dem ser privados por senten\a. Deus guarde a V. Ex. - Duque de Caxias 
- Sr. Presidente da Provincia de Perna1ubuco. 

CLI 1875 (1876):259 

17 /09/1875: Dec. N. 401 - Gue"a - Declara que os cidadáos estabeleci
dos nos aldeanientos de Indios, situados em diversas Provin
cias, estáo sujeitos ao servü;o niilitar, salvo se tivereni a/gunias 
dasisen~oes/egaes 

Ministerio dos Negocios da Guerra. - Rio de Janeiro, 17 de Setem
bro de 1875. 

Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ao Aviso que V. Ex. se serviu dirigir 
a este Ministerio em data de 4 do corrente sob nQ 50, consultando se os ci
dadaos estabelecidos nos aldeamentos de indios, situados em diversas 
Provincias, estao isentos do servi\o militar, communico a V. Ex. que, ten
do o Aviso de 30 de Julho ultimo, dirigido á Presidencia da Provincia de 
Pernambuco, resolvido que os indios, que fazem parte da communháo 
brazileira estao sujeitos ao alistamento para o Exercito e Armada, náo de
vem, por maioria de razao, ser dellc excluidos os referidos cidadaos, salvo 
se tiverem alguma das isen\óes estabelecidas na Lei. 

Deus Guarde a V. Ex. - Duque de Caxias. - Á S. Ex. o Sr. Thomaz 
José Coelho de Aln1eida. 

CD 1875:341 

18/10/1875: Provincia de Goyaz - Acto Provincia/ n. 1.981 - Declarando 
que ftca a cargo dos directores dos aldeanientos a inspec~áo 
das escalas n'elles creadas 

O presidente da provincia resolve que a inspec\áo das escolas d'ins
truci;áo primaria creadas por conta dos cofres geraes, nos aldeamentos de 
S. Jozé do Araguaya, Chambioás e Pedro Affonso, fique á cargo dos direc
tores dos mesmos aldeamentos, que attestaráo a fr~quencia que tiverem 
os respectivos professores para que possao estes receber da repartí-
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~o competente os vencimentos a que tiveremn direito. Manda por tanto 
etc. etc. "' 

LLGO 1875:70-1 

20/10/1875: Decreto N. 2672 - Autoriza o Govemo a alienar as te"as das 
aldeas extinctas que estiverem aforadas 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Reso
lu~o da Assembléa Geral: , 

Art. 1 o O Govemo fica autorizado para alienar as terras das aldeas 
extinctas que estiverem aforadas, observando as disposi~óes seguintes: 

§ 12 O pre~o será o que for ajustado com o foreiro, ou de vinte vezes 
o foro e uma joia de dous e meio por cento segundo for mais vantajoso á 
Fazenda Nacional. 

§ 22 As terras assim alienadas ficaráo sujeitas aos onus dos§§ 12, 22, 

32 e 42 do art. 16 da Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850. 

§ 32 As terras em que estiverem ou em que possam ser fundadas vil
las ou povoa~óes, e as que forem necessarias para logradouros publicos, 
faráo parte do patrimonio das respectivas Municipalidades, e por estas 
seráo cobrados os respectivos foros para abertura e melhoramentos das 
estradas vicinaes. 

Art. 22 Ficam revogadas as disposi~óes em contrario. 
O Baráo de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Mi

nistro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Fazenda e Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e fa~ 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1875, quinqua
gesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de sua Magestade o Imperador. 

Baráo de Cotegipe 

CLI 1875 (1876): 154 

30/10/1875: Dec. N. 472 - Agricultura, Commercio e Obras Pu.blicas -
Declara incompativel o lugar de Director de colonias de indios 
com o de luiz de Paz 

32 Sec~o - Directoria da Agricultura. - Ministerio dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. - Rio de J aneiro em 30 de 
Outubro de 1875. 
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Illm. e Exm. Sr. - Em Aviso de 21 de Agosto ultimo dignou-se V. 
Ex. propor-me a seguinte questáo: - se o exercicio das obriga~óes impos
tas ao Director de colonias de indios é compativel como do cargo de Juiz 
de Paz. Respondendo, cabe-me declarar que sendo os Directores de 
aldeas procuradores dos indios e habilitados para nomear quem fa~ suas 
vezes para requerer perante as Justi~ e outras autoridades, na conformi
dade do que dispóe o § 16 do art. 22 do Decreto n° 426 de 24 de Junho de 
1845, estáo inhibidos de exercer func~óes de Juiz de Paz; que, nos termos 
da legisla~o, accumula atribui~óes administrativas e judiciarias. 

Deus Guarde a V. Ex. - Thomaz José Coelho de Almeida. - Á S. 
Ex. o Sr. Conselheiro José Bento da Cunha e Figueiredo. 

CD 1875 (1876): 393 

29 /11/1875: Dec. N. 546 - lusti<;a - Ha incompatibilidade no exercicio 
dos cargos de luiz de Paz e Director de aldea de Indios 

21 Sec~o. - Ministerio dos Negocios da Justi~. - Rio de Janeiro, 
29 de Novembro de 1875. 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo-me transmittido P,elo Ministerio do Impe
rio cópia do officio que V. Ex. lhe dirigiu em 3 de Agosto ultimo sobre a 
solu~o da consulta do Tenente-Coronel Leocadio Antonio Bogéa, ca
be-me declarar que ha incompatibilidade no exercicio dos cargos de Juiz 
de Paz e Director de aldea de Indios, conforme decidiu o Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas em Aviso datado de 30 do mez 
findo, e constante da cópia junta. 

Deus Guarde a V. Ex. - Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
- Sr. Presidente da Provincia do Maranháo. 

CD 1875 (1876):471-72 

23/02/1876: Decreto n. 6.129 - Organiza a Inspectoria Geral das 
Te"as e Colonis~iio 

Regulamento para a Inspectoria Geral das Terras e Colonisa~o, a 
que se refere o Decreto n. 6.129 de 23 de Fevereiro de 1876. 

Capitulo 1 

[ ... ] 
Art. 22 A Inspectoria Geral das Terras e Colonisa~o dividir-se-á em 

duas sec~óes. 
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§ 1 o Á 1 • sec~o incumbem os servi~os concernentes: 
[ ... ] " 
40 A indica~o das terras devolutas que devem ser reservadas, dis-

criminadas e applicadas ao patrimonio das Provincias e ás Municipalida
des, remunera~o de Voluntários da Pátria e Pra~ do Exército, aldea
mento de indios, funda~o de povoa~es e districtos coloniaes, aberturas 
de estradas, assentamento de linhas telegraphicas, corte de madeiras des
tinadas á constru~o naval e sede de estabelecimentos agricolas, indus
triaes e quaesquer outros de utilidade publica. 

[ ... ] 

CLI 1876 (1876):247-248 

04/09 /1876: Provincia do Maranhtio - Decisao Provincial - Crea uma di
rectoria parcial de indios composta de 9 aldeias de indios 
Guajajaras, denominada Burity-Pucú, sob o n. 22 

41 SEC<;ÁO. - PAIACIO DO GOVERNO NO MARANHÁO, 4 
DE SETEMBRO DE 1876. 

O presidente da provincia, tendo em vista o que expóe o director ge
ral interino dos indios em officio de 2 do corrente, do qual consta que é 
crescido o numero de indios que demoram na comarca da Chapada, con
vindo por isso sujeital-os ao trabalho e á obediencia da auctoridade, resol
ve, conforme propóe o referido director, crear al1i uma directoria parcial, 
como n. 22, que se denominará Burity-Pucú, sendo seus limites a fóz de 
um e outro lado do riacho - Serozal - até as cabeceiras do mesmo e des
te ponto até ambas as margens do Burity-Pucú, segundo. por este abmo a 
encontrar-se com o referido riacho - Serozal - . Esta directoria será 
composta de 9 aldeias de indios Guajajaras. 

Frederico de Almeida e Albuquerque 

CRMA 1876:62-3 

03/10/1876: Provincia do Maranhtio - Decistio Provincial - Altera os li
mites da l()ll directoria parcial de indios, no Alto Pindaré 

41 SEc<;ÁO. - PAIACIO DO GOVERNO NO MARANHÁO, 3 
DE OUfUBRO DE 1876. 

O presidente da provincia, tendo em vista o que expóe o director ge
ral interino dos indios, resolve que os limites da 101 directoria parcial, no 

294 LEGISU<;Á.O INDIGENISTA DO stcULO XIX 

Alto-Pindaré, comecem das margens do igarapé do Burity-Pucú até o Por
tal, no rio Pindaré. 

Communique-se ao Dr. chefe de policia. 

Frederico de Almeida e Albuquerque 

CRMA 1876:72-3 

08/03/1878: Dec. N. 127 - Aggricultura, Commercio e Obras Publicas -
Trata da extin<;do de aldeamentos e do ulterior destino das ter
ras por elles occupadas 

Directoria da Agricultura. - 31 Se~o. - N. 4. - Ministerio dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. - Rio de Janeiro 
em 8 de Mar~ de 1878. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo a Lei n° 1.114 de 27 de Setembro de 18()() 
autorizado o Govemo Imperial a aforar ou vender, na conformidade da 
Lei n° 601 de 18 de Setembro de 1850, os terrenos pertencentes ás antigas 
missóes e aldeas de Indios que estiverem abandonadas, cedendo a parte 
que julgar conveniente para a cultura dos que nelles ainda permanecerem 
e o requererem, recomendo a V. Ex. que, depois de declarar extinctos os 
aldeamentos que por sua ~ctuaes circumstancias estejam no caso de o ser, 
de ás respectivas terras o destino determinado, depois de reservar ás fami
lias dos indios al1i existentes ou a seus descendentes lotes cuja área com
prehenda 31.250 bra~ quadradas ou 151.250 metros quadrados. 

Deus guarde a V. Ex. - Joáo Lins Vieira Cansansáo de Sinimbú. -
Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 

CD 1878 (1879):90 

17 /05/1878: Dec. N. 306 - Agricultura, Commercio e Obras Publicas -
Declara náo convir a compra das te"as das faundas da Ata
laia e Sepultura, por conta do Estado, para estabelecimento de 
indios 

N. 30. - 31 Se~o. - Directoria da Agricultura. - Ministerio dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. - Rio de Janeiro 
em 17 de Maio de 1878. 

Illm. e Exm. Sr. - Em res posta ao officio dessa Presidencia, de 12 
do mez proximo passado, em que expóe pretenderem os indios de Guara
puava as terras das fazendas da Atalaia e Sepultura, que sáo de dominio 
particular, recusando estabelecer-se nas que pelo antecessor de V. Ex. 
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lhes foram designadas, tenho a dizer-lhe que náo é admissivel a compra 
dessas terras pelo Estado, quando tantas existem devolutas, em que os re
feridos indios se podem estabelecer, já náo é pequeno o sacrificio das 
compras que se fazem para estabelecimento de immigrantes europeus, e 
principalmente depois que se vai manifestando o espirito de especula~o 
nesse genero de servi~o. 

Cumpre, portanto, que, por meios persuasorios, servindo-se para is
so V. Ex. de pessoas da confian~ dos indios, consiga reduzil-os a aceitar 
as terras que lhes foram marcadas. Provavelmente, annuindo á proposta 
que a essa Presidencia foi feita pelo Juiz .de Direito de ~u~apuav~, já terá 
v. Ex. concedido a nomea~o do Sub-Director que os indios desejam: por 
intermedio deste será talvez fácil chamal-os á raz.áo. 

Quanto aos perigos de invasáo de que se sentem amea~das os fa
zendeiros que confinam com essa e outras tribus, náo estando em poder 
do Govemo a crea~o de for~ regulares, para fazer a guarni~o desses 
logares, á provincia compete providenciar a tal respeito. De~ Guarde 
a V. Ex. - Joáo Lins Vieira Cansansáo de Sinimbú. - Sr. Presidente da 
Provincia do Paraná. 

CD 1878 (1897):209 

16/07 /1878: Provincia do Amazonas - Officio Provincia/ - Chamando a 
atten<;áo das autoridades para o tratamento menos convenien
te que se dá aos indios nos rios Juruá, Punís e outros da Pro
vincia 

Circular. - 11 Sec~o. - Constando-me que no riu Juruá, Purús e 
outros desta provincia náo sáo os indios tratados como homens livres pe
los individuos que os empregam na extrac~o da borracha e constando 
mesmo que alguns sáo violentamente arrastados á esse servi~; chamo sua 
especial atten~o para táo inaudito procedimento, afim de que sejam rigo
rosamente punidos os delinquentes. 

Deus Guarde a V. S1 

Baráo de Maracajú 

Sr. Dr. Chefe de Policia. 

- Expediram-se iguaes aos Juizes de Direito e Municipaes 

CLAM 1878:s/p 
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06/09/1878: Provincia do Amazonas - Officio Provincial -Approvando a 
fun~áo de uma missáo no Rio Uaupés e adiando a do rio 
l<;ana para mais tarde 

Em resposta aos seus officios de 27 e 28 do mez proximo passado, 
declaro á V. Rvm• que approvo o que propóe quanto a funda~o de urna 
missáo no rio U aupés, ficando a do rio I~a para mais tarde. 

Náo podendo seguir para aquelle rio o padre Avila, por ter de tentar 
a funda~o de urna missáo no rio Jauapery, fa~ V. Rvm1 seguir o padre 
Venancio, como tambem propóe, para o rio Uaupés, para onde seguirá o 
primeiro destes padres se náo conseguir estabelecer a missáo de que está 
encarregado. 

Nesta data expe~ ordens á thesouraria de fazenda para mandar 
fornecer os objectos constantes da rela~o que acompanhou o seu officio. 

Deus Guarde a V. Rvm1 

Baráo de Maracajú 

Sr. Prefeito dos missionarios franciscanos. 

CIAM 1878:65 

06/10/1880: Dec. N. 46 -Agricultura, Commercio e Obras Publicas -Au
toriza á funda<;áo de um a/deamento á margem esquerda do 
rio Tocaiitins 

N. 15. - Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. - Directoria de Agricultura. - 31 Sec~o, - Rio de Ja
neiro em 6 de Outubro de 1880. 

Illm. e Exm. Sr. - Respondendo ao officio de V. Ex. data de 19 de 
Agosto ultimo, autorizo V. Ex. a entender-se com o Revm. Bispo diocesa
no para a funda~o de um aldeamento de indios Apiacás na antiga fregue
zia de Alcoba~ á margem esquerda dorio Tocantins, sendo a direc~o 
do novo estabelecimento entregue a pessoa de confian~ do mesmo Revm. 
Bispo, e devendo regular-se pelo Decreto n. 426 de 24 de Julho de 1843 as 
rela~óes entre esse Director parcial, o Director geral dos indios e o Presi
dente da provincia, bem como o mais que se referir ao aldeamento. Para 
as despezas necessarias á gratifica~o desse Director nos mezes restantes 
do actual exercio, á raz.áo de 100$ mensalmente, e para acquisi~o de ob
jectos destinados aos indios que se aldearem, será posta á disposi~o dessa 
Presidencia a quantia de 1:400$000. . 

Deus Guarde a V. Ex. - Manoel Buarque de Macedo. - Sr. Presi
dente da Provincia do Pará. 

CD 1880 (1881):43 
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07 /05 /1883: Dec. N. 115 - Autoriza o aforamento das te"as do extincto 
aldeamento da Escada, na Provincia de Pemambuco, e dá ou
tras providencias acerca das mesmas te"as 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro em 7 de 
Maio de 1883. 

O visconde de Paranaguá, Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, tendo presente o officio de Thesouraria de Fazenda da Provincia 
de Pernambuco, endere~do á Directora Geral das Rendas Publicas em 
12 de Mar~o proximo passado, com o qual remetteu o processo de incor
pora~o, aos proprios nacionaes, das terras do extincto aldeiamento da 
Escada, autoriu o Sr. Inspector da mesma Thesouraria para aforar, a 
quem pretender, as que estiverem comprehendidas dentro dos limites des
sa incorpora~o; devendo, porém, ser respeitados os aforamentos que por 
ventura já tenham sido feitos, e reservados os espa~s precisos para o ser
vi~o publico, e ficar fazendo parte do patrimonio da respectiva Camara 
Municipal na forma do disposto no art. 1ª § 3°, da Leí n. 2.672 de 20 de 
Outubro de 1875, as por~es que forem necessarias para abertura de ruas 
e para logradouros publicos, assim como aquellas em que estiverem ou 
possam ser fundadas villas e povoa~óes, cujos fóros seráo arrecadados por 
ella; e correndo a despeza com a medi~o dos lotes, que forem aforados, 
por conta dos pretendentes. 

Visconde .de Paranaguá 

CD 1883 (1884):72 

25/06/1884: Provincia do Maranháo - Decisáo Provincial - Crea a colo
nia de indios Nova O/inda na comarca da Bami do Corda e 
nomeia director 

41 Sec~o - Palacio da Presidencia do Maranháo, em 25 de Junho 
de 1884. 

O vice-presidente da provincia sob proposta do director geral dos 
indios, de 23 do corrente, resolve crear no logar - Nova Olinda, da co
marca da Barra do Corda, uma colonia de indios, com aquella denomi
na~o, e nomear para director da mesma colonia o cidadáo Viriato Rodri
gues de Oliveira e Silva. - Baráo de Grajahú. 

CRMA 1884:33 

01/07 /1886: Provincia de Sáo Paulo - Lei Provincial N. 124 - Fixa a 
despeza e º"'ª a receita para o exercicio de 1886-1887 
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O Baráo do Pamahyba, vice presidente da provincia de S. Paulo, etc. 
etc. 

Fa~o saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 
Provincial, decretou e eu sanccionei a lei seguinte: 

[ ... ] 
Capítulo 111 

[ ... ] 
Art. 32 Fica o govemo autorisado a despender até a quantia de seis 

contos de réis com a catechese dos indios na comarca de Len~s e prin
cipalmente no territorio da villa de Campos Novos do Paranapanema, 
abrindo o credito necessario. 

[ ... ] 

LPSP 1886: 128 

19/11/1886: Provincia do Espirito Santo - Lei Provincial N. 32 - Autori
sa o Presidente da provincia a despender a quantia de dois 
contos de réis para auxiliar a construc<;áo da igreja no Aldea
mento Imperial Alfonsino 

ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES, DESEMBARGADOR DA RELA<;AO DE 
CUYABÁ E PRESIDENTE DA PROVINCIA NO ESPIRITO-SANTO ETC., ETC. 

Fa<;o saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 
Provincial decretou e eu sanccionei a Resolu,áo seguinte: 

Art. Jll - Fica o Presidente da provincia autorisado a despender, des
de já, ou no futuro exercicio, a quantia de dois contos de réis para auxiliar a 
construc,ao da igreja, cujos trabalhos já se ach4o iniciados, no Aldeamento 
imperial Aff onsino. 

Art. 2ll - Revogáo-se as disposi,óes em contrario. 
Mando, portanto, a todas as auctoridades, á quemo conhecimento e 

execu<;áo da referida Resolu,áo pertencer, que a cumpráo e f~áo cumprir 
táo inteiramente como nella se contém. 

O Secretario interino do Govemo d'esta provincia a fa<;a imprimir, 
publicar e co"er. 

Dada no Palacio do Govemo da provincia do Espirito-Santo, aos de
zenove dias do mez de Novembro de 1886, sexagesimo quinto da Indepen
dencia e do Imperio. 

(L. S.) Antonio Joaquim Rodrigues 

LLES 1886:53-4 
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02/04/1887: Provincia de Sáo Paulo - Lei Provincial N. 68 - Autorisa o 
gq,vemo da provincia a despender no exercicio de 1887-1888 
até a quantia de 12:000$ com colonias de indigenas e servi~o 
de catechese nessas mesmas colonias 

O Baráo do Parnahyba, presidente da provincia de Paulo, etc. 
Fa~o saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a lei seguinte: 
Art. 1° Fica o govemo da provincia autorisado a despender no exer

cicio de 1887 a 1888 até a quantia de 12:000$ com colonias de indígenas e 
servi~o de cathechese nessas mesmas colonias. Seráo fundadas as seguin
tes colonias: 

§ 1° Colonia do Rio do Peixe, que dominará as cabeceiras deste rio e 
a Serra dos Agudos; 

§ 2Q Colonia de S. Joáo Baptista do Rio Verde, nas proximidades da 
confluencia dos ríos Verde e !tararé; 

§ 3Q Colonia da Tibagy, na confluencia deste rio com o Parana
panema; 

§ 4Q Colonia das Cachoeiras, em frente a antiga colonia de Santo Ig
nacio, do territorio da provincia do Paraná; 

§ SQ Desenvolvimento do aldeamento de Pirajá, no municipio de S. 
Sebastiáo do Tijuco Preto a quatro legoas da villa de S: Sebastiáo, rio Pa
ranapanema abaixo. 

Art. 2Q Os estabelecimentos fundados seráo dirigidos por missiona
rios catholicos. 

Art. 3Q O governo da provincia expedirá regulamento e instruc~óes 
para a boa execu~o desta lei. 

Art. 42 Revogadas as disposi~es em contrario. 
Mando, portanto, a todas as autoridades, a 'quem o conhecimento e 

execu~o da referida lei pertencer, que a cumpram e fa~ cumprir táo 
inteiramente como nella se contém. 

O secretario da provincia a fa~ imprimir, publicar e correr. 
Dada no palacio do govemo da provincia de S. Paulo, aos dous dias 

do mez de Abril do anno de 1887. 
(L. S.) 

Baráo do Parnahyba 

LPSP 1887: 106-7 

20/10/1887: Lei N. 3348 - O~a a receita geral do Imperio para o exercicio 
de 1888 e dá outras providencias 

Art. 82 É o Governo autorisado: 
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[ ... ] 
30 [ .•. ] 

Os f6ros dos terrenos das extinctas aldeias de indios, que nao forem 
remidos nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n. 2.672 de 20 de Outubro de 
1875, passaráo a pertencer aos municipios onde existirem taes terrenos; 
correndo por conta dos mesmos as despezas da respectiva medi~o, de
marca~o e avalia~o. 

Os terrenos que náo se acharem nas condi~óes do § 3º da Resolu~o 
n. 2.672 de 20 de Outubro de 1875, e náo forem pelo Ministerio da Agri
cultura empregados nos termos da Lei de 18 de Setembro de 1850, e os 
terrenos das extinctas aldeias de indios seráo do mesmo modo transferi
dos ás Provincias em que os houver. 

Nenhum arrendamento ou aforamento de quaesquer terrenos, nem 
a renova~o dos actuaes arrendamentos, poderá effectuar-se sináo em 
hasta publica a quem melhores condi~óes offerecer; sendo applicadas aos 
proprios desta natureza as disposi~óes do Decreto n. 4.105 de 22 de Feve
reiro de 1868; e considerando-se nullas quaesquer concessóes em contra
rio desta disposi~o; 

[ ... ) 

CLI 1887: 36 

12/12/1887: Dec. N. 118 - Fazenda - Detennina que as 1hesourarias de 
F azenda remettam ás Presidencias das respectivas Provincias 
as rela~óes dos foreiros de te"enos de marinhas e accrescidos, 
e dos que pertenceram ás extinctas aldeas de indios 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro em 12 de 
Dezembro de 1887. 

Francisco Belisario Soares de Sousa, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, determina aos Srs. Inspectores das Thesourarias de 
Fazenda que remettam as Presidencias das Provincias rela~óes dos forei
ros, que nestas houver, de terrenos de marinhas e accrescidos, e dos que 
pertenceram ás extinctas aldeas de indios, náo remidos nos termos do art. 
112, § 12, da Lei n. 2.672 de 20 de Outubro de 1875, afim de que sejam 
transmittidas ás Camaras Municipaes, para entrarem, do 1 o de J aneiro 
proximo futuro em diante, no gozo do direito tanto de aforar os mesmos 
terrenos, fazendo-os medir, avaliar e demarcar á sua costa ou por conta 
dos interessados, segundo tratar-se de terrenos para logradouro publico 
ou para aforamento a particulares, observadas as disposi~oes do Decreto 
n. 4.105 de 22 de Fevereiro de 1868 e Instruc~óes de 14 de Novembro de 
1822, como de perceber os foros respectivos; tudo de conformidade com o 

TEXTOS DE LEJS 301 



disposto no art. 8ª, n. 3, da Lei n. 3.348 de 20 de Outubro proximo passa-
do. " 

F. Belisario Soares de Souza 

CD 1887 (1888):92 

21/ 03/ 1888: Provincia de Sáo Paulo - Lei Provincial N. 54 - Sobre con
cessáo de loterias 

O Bacharel Francisco de Paula Rodrigues Alves; presidente da pro
vincia de S. Paulo, etc. Fa~o saber a todos os seus habitantes, que a As
sembléa Legislativa Provincial, decretou e eu sanccionei a lei seguinte: 

Art. 1 ª Pica concedida uma loteria de beneficio liquido de dois mil 
contos de réis (2.000:000$000) para auxilio á edifica~o de uma nova egre
ja Cathedral na capital de S. Paulo. 

§ 12 O local a escolher-se deverá ser o largo Sete de Abril ou outro 
náo distante do centro actual da cidade. 

Art. 22 É o govemo da provincia desde já autorisado a fazer organi
sar o plano de extra~o, devendo esta realisar-se o mais tardar até o 
meado de 1889; para o que, a contar da san~o da presente lei, seráo da
das as necessarias providencias. 

§ 12 A extrac~o poderá ser feita de urna s6 vez ou em series. 
§ 2ª Á medida que forem sendo vendidos os bilhetes, seráo recolhi

das as quantias ao thesouro até completar-se a quantia liquida do benefi
cio; ficando esta alli depositada em conta corrente ao juro de tres por cen
to (3%) ao anno, s6 podendo ser retirada á propor~o que ser for fazendo 
a respectiva applica~o. 

Art. 3ª O presidente da provincia, de accordo com o Bispo Diocesa
no, nomeará uma commissáo para levar a effeito a constru~o da nova 
Cathedral. 

Art. 4Sl Pica concedido igualmente o beneficio de duas lotcrias, de 
cincoenta contos cada uma, destinado á crea~o de duas colonias indigc
nas, dirigidas por missionarios, com os respectivos templos e casas de 
educa~o religiosa, uma em Sáo Joáo Baptista do Rio Verde, outra cm 
Campos Novos do Paranapanema. 

Art. 5ª Revogam-sc as disposi~s em contrario. 
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimcnto e 

execu~o da referida lei pertencer, que a cumpram e fa~ cumprir, táo 
inteiramente como nella se contem. 

O secretario desta provincia a fa~ imprimir, publicar e correr. 
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Dada ao palacio do govemo da provincia de S. Paulo, aos vinte e um 
dias do mez de Mar~ do anno de 1888. 

(L. S.) 
Francisco de Paula Rodrigues Alves 

LPSP 1888:41-2 

04/ 04/ 1888: Dec. N. 32 - Fazenda - As Camaras Municipaes só podem 
aforar as te"as devolutas das extinctas aldeas de indios depois 
que o Ministerio da Agricultura declarar-lhes nao precisar del
las para os fins da Lei de 18 de Setembro de 1850 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro, 4 de Abril 
de 1888. 

Illm. e Exm. Sr. - Satisfazendo a requisi~o feita pelo Ministerio 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em Aviso n. 1 
de 15 de Fevereiro proximo passado, declaro a V. Ex., em additamento ao 
Aviso Circular do Ministerio a meu cargo, de 12 de Dezembro de 1887, 
que, comquanto a concessáo do aforamento dos terrenos das extinctas 
aldeas de indios seja actualmente da competencia das respectivas Camaras 
Municipaes, em virtude do disposto no art. 8º, n. 3. § 32, da Lei n. 3.348 de 
20 de Outubro ultimo - s6 poderáo ellas effectuar os aforamentos reque
ridos, depois que por aquelle Ministerio for-lhes communicado náo serem 
as terras devolutas dos ditos aldeamentos necessarias para os fins de que 
trata a Lei de 18 de Setembro de 1850; para o que deveráo as Camaras 
Municipaes solicitar do referido Ministerio informa~óes em cada caso par
ticular. 

Deus Guarde a V. Ex. - J. Alfredo Correa de Oliveira. - A S. Ex. o 
Sr. Presidente da Provincia d ... 

CD 1888(1889):22 

14/ 03/ 1889: Dec. N. 8 - Imperio - Agente de colonia de indios pode ac
cumular as fun<;óes de vereador 

Illm. e Exm. Sr. - Resolvendo a consulta feita em telegrama de 
26/ 01 ultimo, declaro a V. Ex. que p6de o cidadáo que desempenha o lo
gar de agente de colonias de indios accumular as func~es de vereador; 
visto que tal logar náo é emprego retribuido por disposi~o legislativa, náo 
sendo a esse caso applicavel a disposi~o do art. 24 da Lei n. 3.029 de 
9/1/1881, conforme a doutrina da Consulta das Sec~óes reunidas de Justi-
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~e Imperio do Conselho de Estado de 12/10/1885, a que se refere a Im
perial Resolu~o de 28/ 11 do mesmo anno. Deus guarde V. Ex. - A. Fer
reira Vianna. - Sr. Presidente da Provincia do Maranhao. 

CD 1889:6 
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ÍNDICES 

• 



ABREVIATURAS UTILIZADAS NOS ÍNDICES 

• 

Alv. = Alvará 
Av. = Aviso 
Av.Ad. = Aviso Adicional 
CR - CartaRégia 
Circ. - Circular 
Contr. - Contrato 
Dec. - Decisáo 
Dec. Prov. - Decisáo Provincial 
Decr. - Decreto 
Decr. Prov. - Decreto Provincial 
Del. Prov. - Delibera~o Provincial 
Inst. - Instru~oes 

L. - Lei 
L. Prov. - Lei Provincial 
Min. Imp. - Ministério do Império 
Of. - Oficio 
Of. Prov. - Oficio Provincial 
Ord. - Ordem 
Port. - Portaria 
Port. Prov. - Portarla Provincial 
Prov. - Provisáo 
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Res. 
Res. Prov. 
Res. Sen. 
Regl. 

= Resolu~áo 
- ,. Resolu~áo Provincial 
= Resolu~áo do Senado 
= Regulamento 

• 

Nota: Nas leis proviñciais, a sigla da provincia aparece entre parenteses, de acordo com a nomenclatura 
atual dos Estados. Assim, por exemplo, uma Lei da Província de SAo Pedro do Rio Grande do 

Sul aparecerá como: L Prov. (RS). 
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ÍNDICE TEMÁTICO 

ABANDONO (ou evasáo) DASALDEIAS: Decr. 426-24/07/1845, art.10. 

ADMINISTRA<;ÁO DASALDEIAS (vide também Diretor dos Índios, Dire
tor-Geral de Índios, Diretório Pombalino): CR 2B/07 /1809; Alv. 
08/05/1811: Dec. 22-24/05/1811; Decr. 09/01/1812; Decr, 
26/03/1819; Prov. 08/07 /1819; Prov. 56-16/12/1819; Decr. 
31-2B/01/1824; Dec. 72-23/03/1825; Decr. (2) 06/07 /1832; L. Prov. 
32 (BA)-05/03/1836; L. Prov. 85 (MA)-02/07 /1839; L. Prov. 146 
(SE)-18/03/1844; Decr. 426-24/07 /1845; Av. 30/08/1850; Regl. 
25/04/1857, caps. 2 a 5; Dec. Prov. (MA)-05/08/1871: Dec. Prov. 
(MA)-11/09/1871; Dec. Prov. (MA)-10-07 /1873; Decs. Prov. (1) (2) 
(3) e (4) (MA)-04/08/1873; Dec. Prov. (MA)-05/08/1873; Dec. Prov. 
(MA)-04/09/1876; Dec. Prov. (MA)-03/10/1876; Dec. 8-14/03/1889. 

AFORAMENTOS: Decr. 05/02/1812; Decr. 26/03/1819; Prov. 
08/07 /1819; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1°, par. 14; L. Prov. 359 
(CE)-03/09/1845; Dec. 92-21/10/1850; Dec. 55-15/02/1858; Av. 
131-07 /12/1858; L. 1114-27 /09/1860; Dec. 405-18/11/1867; Dec. 
156-13/06/1870; Decs. 272 e 273-08/07 /1875; Dec. 115-07 /05/1883; 
L.3348-20/10/1887;Dec. 118-12/12/1887;Dec.32-04/04/1888. 
- aforamentos pela Camara Municipal sáo ilegais e nulos: Av. 
131-07/12/1858;Av.29-19/05/1862. 
- aforamentos posteriores ao Reg. de 1854 sáo ilegais: Av. 
131-07 /12/1858. 



- índios nao sao aforadores das terras dos aldeamentos: L. Prov. 359 
(CE)-03/09./1845; Dec. 364-20/11/1855; Dec. 15/02/1858. 
- mantidos em vila de índios extinta: L. Prov. 188 (CE)-22/12/1839. 

AGRICULTURA (fomento a): CR 05/11/1808; CR 05/09/1811; Inst. 
09/07 /1815; Dec. 85-24/05/1823; Decr. 31-28/01/1824; Port. 
08/11/1825; Res. Senado 03/11/1830; L. Prov. 32 (BA)-05/03/1836; 
L. Prov. 85 (MA) - 02/07 /1839; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 3, 
15, 27, art. 2, par. 2, 3, 5; Regl. (MA) - 11/04/1854; Regl. 
25/04/1857, arts. 27 a 30; Dec. 275-21/09/1870 . . 

ALDEAMENTOS ou ALDEIAS: vide Abandono das Aldeias, Adminis
tra~o, Arrendamentos, Aforamentos, Bens dos Índios, Colonias 
Indígenas, Demarca~o, Despesas, Extin~o de Aldeias, Igrejas e Ca
pelas nas Aldeias, Novos Aldeamentos, Rendas das Aldeias, Reuniio 
de Grupos Diferentes em Aldeamentos, Sesmarias, Sustento das Al
deias, Terras de Aldeamentos, Transferencia de Aldeias. 

ALISTAMENTO DE ÍNDIOS para o Exército, Marinha, servi~o militar, 
treinamento (vide também Companhias de indios, 'Marinha, índios 
na): Decr. 426-24/07 /1845, art. 2, par. 13; Dec. 310-30/07 /1875; Dec. 
401-17 /09 /1875. 

ARRENDAMENTOS em terras indígenas: Decr. 09/01/1812, Prov. 
22/10/1816; Dec. 614-18/10/1833; Dec. 275-13/08/1834; Decr. 
426-24/07 /1845, art. 1, par. 12 e 13, art. 2, par 2; L. 3348-20/10/1887. 
- extin~o de arrendamento: Dec. 92-21/10/1850; Decs. 272 e 
273-08/07 /1875. 
- índios náo pagam arrendamentos em aldeias extintas: Dec. 
364-20/11/1855;Av.67-21/04/1857;Av. 166-30/04/1857. 

ARTESANATO indígena: Dec. 155-20/07 /1825. 

ATRA<;ÁO de índios (vide também Novos Aldeamentos, Reuniáo de Gru
pos Diferentes em Aldeamentos): Av. 21/10/1812; Port. 08/11/1825; 
Port. 22/09/1829; Decr. (2) fK>/07 /1832; L. Prov. (BA) - 05/03/1836; 
Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 7, 8, art. 2, par. 7, art. 6, par. 5; Min. 
Imp. 29/01/1849; Min. Imp. 31/01/1849; Min. Imp. 21/05/1850; Re
gl. (MA) 11/04/1854; Av. 8-20/03/1855; Av. 1-07 /01/1856; Regl. 
25/04/1857, arts. 19, 35, 52, 53; L. Prov. 239 (AM)-25/05/1872, arts. 1, 
3. 
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BANDEIRAS: CR 13/05/1808; CR 01/04/1809; Port. 21/08/1823; Dec. 
210-26/09 /1825. 

BATISMO de índios (vide também Catequese): CR 01/04/1809; Inst. 
09/07 /1815; Decr. 426-24/07 /1845, art. l. par. 20, 22; L. Prov. 359 
{CE)-03/09/1845; Av. 02/09/1845; Regl. (MA) - 11/04/1854; Regl. 
25/04/1857, art. 21. 

BEBIDAS ALCOÓLICAS (proibi~o de venda de nas aldeias e vilas dos ín
dios ): Prov. 21 - 23/11/1823; Decr. 426-24/07 /1845, art. 10, par 24. 

BENS DOS ÍNDIOS (vide também Arrendamentos, Terras de Aldeias): 
Decr. 03/06/1833; Dec. 614-18/10/1833; Dec. 702/16/11/1833; L. 
Prov. 52 (SE) - 11/02/1841; Regl. 143-15/03/1842; L. Prov. 146 (SE) 
- 18/03/1845; Av. 30/06/1849; Del. Prov. (RJ) - 04/08/1869; Contr. 
(AL) - 07 /06/1870. 

CASAMENTO de índios: Decr. 426-24/07 /1845, Art. 1, par. 19 - incenti
vados: CR 02/12/1808; Regl. 25/04/1857, art. 21. 

CATEQUESE (vide também Civiliza~o, Despesas, Educa~o Missóes 
Missionários): CR 02/12/18-8; Prov. 3-23/01/1812; Inst. cYJ/07 /1815~ 
L. 20/10/1823; Dec. 72-23/03/1825; Res. 1ª-13/04/1826; Port. 
22/09/1829; Decr. 06/07 /1832; L. 16-12/08/1834; L. Prov. 32 {BA) -
05/03/1836; L. Prov. 85 (MA) - 02/07 /1839; Res. Prov. 7 (CE) -
10/11/1842; L. Prov. 182 (SC) - 29 /04/1843; Decr. 426-24/07 /1845, 
art. 1, par. 20, 22, art. 6, par. 1, 2; Min. Imp. 29/01/1849; Min. Imp. 
31/01/1849; Min. Imp. 21/05/1850; Av. 40-15/06/1850; L. Prov. 274 
(RS) - 19/11/1853; Regl. (MA) - 11/04/1854; L. Prov. 140 (AM) -
01/08/1865; Regl. 25/04/1857, arts. 1, 19, 20, 21; L. Prov. 1468 (MG) 
01/01/1868; Decs. 275, 276, 277-21/09/1870; L. Prov. 675 (PA) -
22/09/1871; L. Prov. 239 (AM) 25/05/1872; L. Prov. 709 (SC) -
17 /04/1874; L. Prov. 926 (RS) - 08/05/1874; L. Prov. 54 (SP) -
21/03/1888. 

CEMITÉRIO: Prov. 3-23/01/1812; L. Prov. 85 (MA) - 02/07 /1839; L. 
Prov. 772 (MA) - 02/07 /1866. 

CHEFES indígenas: Decr. 426-24/07 /1845; Min. Imp. 29/01/1849; Regl. 
(MA) - ll/04/1854;Av.8-20/03/1855. 

CMLIZA~ÁO DOS ÍNDIOS (vide também Catequese, Competencia 
sobre questóes indígenas, Despesas) : CR 05/11/1808; CR 
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05/09/1811; Av. 12/11/1811; Av. 21/10/1812; Inst. 09/07 /1815; Prov. 
31-08/ 01/ 1818; Dec. 22-20/02/1823; Prov. 09/05/1823; Port. 
03/ 06/ 1823; Alv. 17 /10/1823; Decr. 31-28/01/ 1824; Dec. 
72-23/ 03/ 1825; Port. 02/05/ 1825; Port. 21-25/ 05/1825; Port. 
26/ 08/ 1825; Port. 22/ 09/1829; L. 16-12/08/1834. 

- por missionários: Port. 14/04/1823; L. Prov. 32 {BA) -
05/ 03/ 1836; Min. Imp. 29/ 01/1849; L. Prov. 140 (AM) - 01/08/ 1865. 

- por particulares: Prov. 03/ 08/ 1819; L. Prov. 25 (GO) -
31/ 07/ 1835;Av.8-20/03/1855. 

COLE<;ÓES ETNOGRÁFICAS: Dec. 155-20/07 /1825. 

COLÓNIA INDÍGENA: Prov. 08/11/1825; L. Prov. ltiO {MA) -
22/10/1843; Regl. {MA) - 11/04/1857; Regl. 25/04/1857; L. Prov. 
772 (MA) - 02/ 07 /1866; Dec. Prov. (MA) - 10/07 /1873; Dec. Prov. 
{MA) - 04/ 08/ 1873; Dec. Prov. (MA)-25/06/1884; L. Prov. 68 {SP) -
02/ 04/ 1887; L. Prov. 54 (SP) - 21/ 03/1888. 

COLONIZA<;ÁO (vide também Sesmarias em terras indígenas): Av. 
19/ 02/ 1811; Decr. 31-28/01/1824; Decr. (2)-06/ 07 /1832; L. 
1-12/ 08/ 1834. 

COMÉRCIO com os índios: CR 02/ 12/1808; Decr. 07 /12/ 1830; Dec. 
275-21/ 09 /1870. 

- comerciantes nas aldeias: Prov. 2ª-23/11/1823; Port. 13/07 /1825; 
Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 16. 

- proibi~o de: Regl. (MA) - 11/04/1854, art. 48; Regl. (MA) -
25 /07 /1854, art. 16. 

COMPANHIAS DE ÍNDIOS: Prov. 56-16/12/1819; Dec. 284-20/12/1825; 
Decr. 426-24/ 07 /1845, art. 2, par. 13. 

COMPEIBNCIA, jurisdi~o, sobre questóes indígenas (vide também Ad
ministra~o das Aldeias, Justi~): Alv. 08/05/1811; Prov. 04/06/1813; 
Res. 27 - 15/ 07 /1813; Prov. 20/03/1823; L. 20/10/1823; Decr. 
26/11/1824; Decrs. M/07 /1832; Dec. 156-21/03/ 1833; L. 
16-12/08/1834; L. Prov. 85 (MA) - 02/07 /1839; Av. 30/08/1850; De
cr. 2747-16/02/1861. 

- do Presidente da Provincia: L. 20/10/1823; Dec. 210-26/09/1825; 
Res. 175-20/12/1826; L. Prov. 25 (GO) - 31/07 /1835; L. Prov. 85 
(MA) - 02/07 /1839; Av. 1-07 /01/1856; Regl. 25/04/1857. 
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CONSERVADOR DOS ÍNDIOS/CONSERVATORIA DOS ÍNDIOS: Decr. 
09/01/1812; Decr. 26/03/ 1819; Prov. 08/07/1819; Prov. 13/04/1820; 
:Oec. 156-21/03/1833; Dec. 702-16/11/1833; Del. Prov. (RJ) -
04/ 08/1869. 

DEMARCA<;ÁO DE TERRAS (vide também Despesas): CR 02/12/1808; 
CR 05/11/ 1809; lnst. 09/07 /1815; CR 24/03/1819; Decr. 26/03/1819; 
Prov. 08/07 /1819; Prov. 28/09/ 1819; Prov. 20/03/1823; Decr. 
31-28/01/1824; Dec. 59-01/03/1830; L. Prov. 32 {BA) - 05/03/1836; 
L. Prov. 85 {MA) - 02/07 /1839; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1. par. 11, 
art. 2, par. 14; Decr. 1318-30/01/1854; Av. 118-17 /03/1856; Regl. 
25/04/1857, arts. tiO, 61; Contr. (AL) - 07-06/1870; Decs. 272 e 
273-08/07 /1875. 

- aviventa~o da: L. Prov. 52 (SE) - 11/02/1841; Av. 29-19/05/1862. 
- falta de: Port. 20/11/1828. 
- plantas de aldeias: Av. 118-17 /03/1856; Contr. (AL) -
07 /06/1870. 

DEMOGRAFIA: vide Nascimento, Recenseamento. 

DESPESAS (vide também Salários, Sustento das Aldeias): 

- com aldeamentos: Inst. 09 /07 /1815; Dec. 26-09 /09 /1815; Dec. 
1-03/01/1816; Dec. 12-29/04/1816; Prov. 08/07 /1819; Min. Imp. 
25/11/1844;Min.Imp.21/05/1850;Dec.46-06/10/1880. 

• 
1 

DESPESAS (cont.) - com catequese e civiliza~o: Av. 21/10/1812; CR 
24/03/1819; Prov. 09/05/1823; Dec. 85-24/05/1823; Port. 
03/M/1823; Deer. 31-28/01/1824; Decr. 28/01/1824; Prov. 
13/08/1824; Port. 21-25/05/1829; Res. Sen. 03/11/1830; L. 
15/12/1830; Prov. 11-05/09/1831; Decr. (2)-06/07/1832; Decr. 
4-18/M/1833; L. Prov. 32 (BA) - 05/03/1836; L. Prov. 85 (MA) -
02/07 /1839; L. Prov. 182 (se) - 29 /04/1843; Decr. 285-21/06/1843; 
L. 317-21/10/1843; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 10; L. 
369-18/09/1845; Av. 40-15/06/1850; Regl. 25/04/1857, arts. 11 a 14, 
54; Av. 8-02/05/1857; L. Prov. 140 (AM) - 01/08/1865; L. Prov. m 
(MA) - 02/07 /1866; Decs. 275 e 277-21/09/1870; L. Prov. 674 (PA) 
- 22/ 09/1871; L. Prov. 239 (AM) - 25/05/1872, arts. 2 e 4; L. Prov. 
709 (se) - 17 /04/1874; Of. Prov. (AM) - 06/09/1878; L. Prov. 124 
(SP) - 01/07 /1886. 

- com constru~o de igreja: L. Prov. 32 {ES) 19/11/1886. 

- com demarca~o de terras: L. Prov. 52 (SE) - 11/02/1841; Av. 
118-17 /03/1856; Av. 21/M/1865; Decs. 272 e 273-08/07 /1875. 
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- com educa~o: Decr. 06/07 /1832; Decs. 275 e 276-21/0'J/1870; L. 
Prov. 926 ,,(RS) - 08/05/1874; Ato Prov. 1921 (GO) - 11/06/1875. 

- com funda~o de colonias: L. Prov. 68 {SP) - 02/04/1887; L. Prov. 
54 (SP) - 21/03/1888. 
- com transporte de índios: Dec. 586-08/10/1833; Dec. 
370-31/07 /1837; Min. Imp. 25/11/1844. 

- por particulares: Prov. 03/08/1819. 

DESTACAMENTOS MILITARES em áreas indígenas (vide também Presí
dios) CR 13/05/1808: CR 28/04/1808; Av. 19/02/1811; CR 
05 /O'J /1811; lnst. ()<) /01 /1815; CR 12/0'J /1820; Dec. 22-20 /02/18'13; 
Decr. 31-28/01/1824; Port. 21-25/05/1825; Port. 22/02/1828; L. Prov. 
25 (GO) - 31/07 /1835; Res. Prov. (GO) - 27 /02/1836; L. Prov. 63 
(BA) 25/04/1837; L. Prov. 85 (MA) - 02/07 /1839; Decr. 
426-24/07 /1845, art. 1, par. 17, art. 2, par. 12; Min. Imp. 29/01/1849; 
Av. 05/02/1851; L. Prov. 274 (RS) - 19/11/1853; Av. 4-14/02/1855; 
Regl. 25/04/1857, arts. 42 e 47; Dec. 277-21/09/1870; Dec. 
306-17 /05/1878. 

DIREITOS DOS :fNDIOS (vide também Justi~): 

- direito privativos: Dec. 72-'13/03/1825. 

- isen~o de impostos: Decr. 25/02/1819; Decr. 4-18/06/1833. 

- sujeitos a legisla~o geral: Dec. 59-01/03/1830; Dec. 
156-21/03/1833; Decr. 426-24/07 /1845, art. 2, par. 10; Av. 
375-30/08/1865. 
- vassalos, súditos: CR 13/05/1808; CR 05/11/1808; Port. 
14/04/18'13; Dec. 85-24/05/1823; Av. 01/03/1827; Dec. 
59-01/03 /1830. 

- voto: Of. Prov. (MG) - 25/02/1858. 

DIRETOR DE ÍNDIOS/DIRETOR DE ALDEIA (vide também Diretor Ge
ral de indios): CR 02/12/1808; CR 28/07 /180'J; Dec. 22-24/05/1811; 
CR 15/07 /1811; Prov. 22/01/1816; Decr. 25/02/1819; CR 24/03/1819; 
Prov. 08/07 /1819; Decr. 31-28/01/1824; Dec. 72-'13/03/1825; Dec. 
59-01/03/1830; L. Prov. 32 (BA) - 05/03/1836; L. Prov. 85 (MA) -
02/07 /1839; L. Prov. 127 (SE) - 18/03/1844; Decr. 426-'24/07 /1845, 
art. 2; Av. 30/08/1850; Av. Ad. 05/01/1854; Av. 8-20/03/1855; Av. 
29-19/05/1862; Contr. (AL) - 07 /06/1870; Dec. Prov. (MA) -
18/07 /1872; Dec. 273-08/07 /1875; Ato Prov. 1981 (GO) -
18/10//1875;Dec.46-06/10/1880. 
- missionários-diretores: vide Missionários-exercendo as fun~es de 
diretores. 
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- náo sáo militares strictu sensu: Av. 320-28/10/1864. 

DIRETOR-GERAL DE ÍNDIOS/DIRETORIA GERAL DE ÍNDIOS: Decr. 
426-24/07 /1845, art. 1; Ad. 05/01/1854; Av. 8-02/05/1857; Av. 
29-19/05/1862; L. Prov. 926 (RS) - 08/05/1874; Decs. 272 e 
273-08/07 /1875. 
- diretor da catequese, civilisa~o e aldeamento: L. Prov. 274 (RS) -
19 /11/1833. 
- extin~o da Diretoria Geral dos indios de Sergipe: Decr. · 
1139-06/04/1854. 
- oficial reformado: L. Prov. 127-: (SE) - 18/03/1844. 

DIRETÓRIO POMBALINO: Dec. 22-24/05/1811; CR 15/07 /1811; Alv. 
1/05/1812; Decr. 25/02/1819; CR 24/03/1819; Prov. 21-'13/11/18'13; 
Dec. 72-'13/03/1825; Res. 175-20/12/1826; Decr. Prov. 298 (CE) -
01/08/1843. 

EDUCA<;ÁO: Dec. 16-20/05/1809; Dec. 614-18/10/1833; Dec. 
400-14/08/1837;Decr.426-24/07/1845,art. 1,par. 18.art.6,par.6;L. 
Prov. 3 (ES) - 25/06/1852; L. Prov. 6 (ES) - 05/07 /1852; L. Prov. 
537 (SP) - 11/04/1856; Regl. 25/04/1857, arts. 19 e 22; Res. Prov. 
692 (PL) - 03/08/1870; Decs. 273 e 276-21/09/1870; Dec. 
119-16/04/1872; L. Prov. 926 (RS) - 08/05/1874; Atos Prov. 1921 e 
1922 (GO) - 11/06/1875; Ato Prov. 1981(GO)18/10/1875. 
- colégios para índios: Decr. 06/07 /1832; Decr. 06/09/1832; Decs. 
275-21/0'J /1870. 
- índios remetidos a corte para: Port. 02/05 /1825. 
- militar garantida: Res. Sen. 03/11/1830. 
- musical: Decr. 426-24/07 /1845, art. 2, par. 15; Regl. 25/04/1857, 
art. '13; Dec. 275-21/09 /1870. 
- por diretores: L. Prov. 32 (BA) 05/03/1836; Ato Prov. 1981 (GO) 
- 18/10/1875. 
- por fazendeiros, milicianos ou moradores: CR 05/11/1808: CR 
02/12/1808; CR 05/09/1811; Prov. 03/08/1819. 
- por missionários: CR 02/12/1808; Dec. 72-'13/03/1825; Decr. 
06/07 /1832; L. Prov. 32 (BA) - 05/03/1836; L. Prov. 85 (MA) -
02/07 /1839; Decr. 426-24/07 /1845, art. 6, par. 6; L. Prov. 274 (RS) -
19/11/1853; Regl. (MA) - 11/04/1854; L. Prov. 772 (MA) 
02/07 /1866. 
- religiosa a cargo de particulares: Av. 02/09/1845. 
- superior, bolsas negadas para: Dec. 119-16/04/1872. 

ESCRA VIDÁO INDÍGENA: vide Servidáo. 
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EXPUI.SÁO: - de índios das aldeias: L. Prov. 85 {MA) 02/07 /1839, art. 
11, par. 9.,, 
- de invasores das terras de aldeias abandonadas ou extintas: Av. 
30/06/1849; Dec. 283-26/09 /1870; Decs. 272 e 273-08/07 /1875. 
- de náo-índios das aldeias: Decr. 426-24/07 /1845, art. 2, par. 10, 11; 
Regl. (MA) - 11/04/1854; Av. 1-11/04/1854. 

EXTIN<;ÁO DE ALDEIAS {vide também Terras de aldeias extintas): L. 
Prov. 188 (RJ) - 04/05/1840; Av. 29-19/05/1862; Del. Prov. (RJ) -
26/01/1866; Dec. 127-08/03/1878. 

FAZENDAS NACIONAIS: Min. Imp. 21/05 /1850. 

GUERRA contra índios: CR 13/05/1808; CR 24/08/1808; CR 05/11/1808; 
CR 05/09/1811; Av. 11/12/1811; L. 27 /10/1831; L. Prov. 25 (GO) -
31/07/1835;Av.05/02/1851. 
- prisioneiros de guerra: CR 13/05/1808; CR 05/11/1808; CR 
02/12/1808; CR 01/04/1809; Res. Sen. 03/11/1830; L. 27 /10/1831; L. 
Prov. 25 {GO) - 31/07 /1835. 
- proibida pelo gov. Imperial: Av. 40-15/06/1850 (mas vide Av. 
05/02/1851). 

HOSTILIDADES de índios: CR 12/09/1820; Dec. 85-24/05/1823; Port. 
22/02/1828; Res. Prov. (GO) - 27 /02/18'36; L. Prov. 63 (BA) -
25/04/1837; Min. Imp. 29/01/1849; Av. 40-15/06/1850; Av. 
68-09 /02/1863. 
- ataques a índios aldeados: Port. 26/08/1825; Dec. 242-28/10/1825. 
- ataques a particulares: CR 05/11/1808; Port. 21-17 /08/1825; Dec. 
242-18/10/18~; Port. 22/02/18'113; Av. 05/02/1851. 
- ataques cohtra paraguaios, em conjdnto com brasileiros: Av. 1° -
09 /03/1830; Av. 22/08/1831. 

IGREJAS e Capelas nas Aldeias: CR 02/12j1808; Prov. 3-23/01/1812; CR 
24/0~/1819; Pec;r. 26/03/1819; Res. : 11-13/04/1826; Decr. (1) e 
(2)-0Ó/07 /1832; ' ·L. Prov. 85 (MA) · - 02/07 /1839; Dect. 
426-24/07 /1845, art. 1, par. 9; L. Prov. 422 (CE) - 19/08/1847; Regl. 
(MA) '- 11/04/1854, art. 23; Regl. 25/04/1857, art. 4; L. Prov. 772 
(MA) 02/07 /1866; L. Prov. (MG) - 01/01/1868; L. Prov. 32 (ES) -
19 /11/1886; L. Prov. 54 (SP) - 21/03/1888. 

ÍNDIOS DOMESTICADOS: lnst 08/09/1815; CR 13/05/1808; Prov. 
03/08/1819; Decr. 31-28/01/1824; Dec. Prov. (MA) - 05/08/1871. 

JARDIM BOTÁNICO: Port. 21 - 11/03/1825. 
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JUNTA DA CONQUISTA E CIVILIZA<;ÁO DOS ÍNDIOS E NA VEGA<;ÁO 
DORIO DOCE: CR 13/05/1808: CR 02/12/1808; CR 13/07 /1809; CR 
28/07 /1809. 

JUNTA DA REAL EXPEDI<;Ao E CONQUISTA DE GUARAPUAVA: Av. 
21/10/1812; Inst. 09/07 /1815. 

JUIZ DE FORADO CIVEL, CRIME E ÓRFÁOS: 08/05/1811. 

JUIZ DE ÓRFÁOS: Alv. 17 /10/1823; L. 27 /10/1823; L. 27 /10/1831; Decr. 
03/06/1833; Dec. 614-18/10/1833; Dec. 275-13/08/1834; L. Prov. 25 
(GO) - 31/07 /1835; L. Prov. 52 (SE) - 11/02/1841; L. 
261-03/12/1841; Regl. 143-15/03/1842; Av. 02/09/1845; Dec. 
283-26/09 /1870. 

JUIZ DE PAZ: Dec. 59-01/03/1830; L. 27 /10/1831; Dec. 156-21/02/1833. 
- náo pode ser Diretor de índios: L. Prov. 32 (BA) - 05/03/18'36; 
Dec.472-30/10/1875;Dec.546-29/11/1875. 

JUIZ TERRITORIAL: Dec. 59-01/03/1830; Av. 30/06/1849; Dec. 
92-21/10/1850;Av. 1-07/01/1856. 

JUSTI<;A (vide também Conservador dos fndios, Juiz de Forado Civel, 
Crime e Órfáos, Juiz de Órfáos, Juiz de Paz, Juiz Territorial, Ouvidor 
da Comarca, Procurador dos fndios, Solicitador dos indios): Alv. 
08/05/1811; Prov. 04/06/1813; Decr. 26/03/1819; Prov. 13/04/1820; 
Port. 18/04/1822; Dec. 156-21/03/1833; Dec. 275-13/08/1834; L. 
261-03/12/1841; Regl. 143-15/03/1842; Decr. 4U>-24/07 /1845, art. 1, 
par. 25, 32, art. 2, par. 10, 16; Av. 30/08/1850; Av. 320-28/10/1864; 
Av. 375-30/08/1865. . 
- dentro das aldeias e missóes, a cargo do Diretor: L. Prov. 85 (MA) 
- 02/07 /1839; Decr. 4U>-24/07 /1845, art. 2, par. 10; Av. 
375-30/08/1865. 

LIBERDADE DOS íNDIOS: Alv. 13/05/1812; Port. 18/04/1822; Dec. 
72-23/03/1825; Port. 08/11/1825; Res. Sen. 03/11/1830; L. 
27/10/1831;Av.09/08/1845;Av.02/09/1845. 

MARINHA, índios na: Of. 18/08/1808; Ord. 08/11/1808; Av. 10/11/1808; 
Av. 22/11/1808; Av. 19/05/1809; Ord. 04/08/1809; Res. 31 

-

23/10/1811; Dec. 284-20/12/1825; Dec. 82-05/09/1827; Dec. 
370-31/07 /1737; Dec. 400-14/08/1837; Dec. 479-18/09/1837; D~c. 
650-29/12/1837; Dec. 479-18/09/1837; Dec. 650-29/12/1837; Min, 
Imp. 25/11/1844; L. '369-18/09/1845; Dec. 310-30/07 /1875. 
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MEDICINA INDÍGENA (vide também Plantas Indígenas): Dec. 
33-11!,/07 /1813. 

MILITARES: vide Destacamentos Militares, Marinha, Presídios, Soldados. 

MINERA~ÁO em terras indígenas: Av. 27 /09 /1814. 

MISSIONÁRIOS (vide também Catequese, Educa~o, Missóes, Ordens 
Religiosas, Salários, Soc. Propagadora de Fé): CR 02/12/1808; CR 
01/04/1809; Prov. 3-23/01/1812; CR 24/03/1819; Decr. 06/04/1820; 
Port. 14/04/1823; Res. 07 /02/1824; Dec. 72-23/03/1825; Res. 11 

13/04/1826; Port. 21 - 22/09/1829; Decr. (2) - 06/07 /1832; L. Prov. 
32 (BA) - 05/03/1836; L. Prov. 85 (MA) - 02/07 /1839; L. Prov. 182 
(SC) - 29/04/1842; Res. Prov. 7 (CE) - 10/11/1842; Min. Imp. 
29/01/1849; Min. Imp. 31/01/1849; Min. Imp. 21/05/1850; L. Prov. 
273 (RS) - 19 /11/1853; L. Prov. 140 (AM) - 01/08/1865; L. Prov. 
772 (MA) - 02/07 /1866; Decs. 275 e 277-21/09 /1870; L. Prov. 239 
(AM) - 25/05/1872; Of. Prov. (AM) - 06/09/1878; L. Prov. 68 (SP) 
- 02/04/1887; L. Prov. 54 {SP) - 31/03/1888. 
- exercendo as fun~óes de diretores: L. Prov. 32 (BA) - 05/03/1836; 
Regl. (MA) - 11/04/1854; Av. 8-20/03/1855; Av. 1-07 /01/1856; Re
gl. 25/04/1857, arts. 6, 8, 18-31; Dec. 277-21/09/1870; Dec. Prov. 
(MA) - 25/06/1884. 

MISSÓES (vide tambéni Missionários): L. 20/10/1823; L. Prov. 85 (MA} -
02/07 /1839; L. Prov. 28 (PA} - 28/09/1839; L. Prov. 182 (SC} -
29 /04/1843; Regl. (MA) - 11/04/1854; Res. Prov. 692 (PI) -
03/08/1870; Dec. 277-21/09/1870; L. Prov. 239 (AM) - 25/05/1872; 
Of. Prov. (AM) - 06/09/1878. Vice-Diretor das: L. Prov. 85 (MA} -
02/07 /1839. 

MUSEU IMPERIAL E NACIONAL: Dec. 155-20/07 /1825. 

NASCIMENTOS, incentivo a: CR 02/12/1808. 

NAVEGA~ÁO FLUVIAL: CR 13/05/1808: CR 05/09/1811; Decr. 
31-28/01/1824; Port. 08/11/1825; Decr. (2)-06/07 /1832; Res. Prov. 4 
(GO) - 08/01/1849; Min. Imp. 29/01/1849; Min. Imp. 31/01/1849; 
Min. Imp. 21/05/1850; Regl. 25/04/1857, arts. 38-40, 55. 

NO VOS ALDEAMENTOS (vide também Colonias Indígenas, Missóes, Ter
ra para novos aldeamentos): CR 02/12/1808; Av. 21/10/1812; Dec. 
26-09/09/1815; Dec. 12-29/04/1816; CR 24/03/1819; Decr. 
26/03/1819; Prov. 03/08/1819; Decr. 28/01/1824; Decr. 
31-28/01/1824; Port. 22/09/1825; Port. 22/09/1825; Decr. 
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(2)-06/07 /1832; Decr. 4-18/06/1833; L. Prov. 32 (BA) - 05/03/1836; 
Min. Imp. 25/11/1844; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 2, 8; Res. 
Prov. 4 (GO) - 08/01/1849; Min. Imp. 29/01/1849; Min. Imp. 
31/01/1849;Min. Imp.21/05/1850;Decr. 1318-30/01/1854,arts. 72a 
75; Regl. (MA) - 11/04/1854; Av. 4-14/02/1855; Av. 8-20/03/1855; 
Regl. 25/04/1857; L. Prov. 709 {SC) - 17 /04/1874; Dec. 
46-06/10/1880. . 
- plantas dos: Regl. (MA) - 11/04/1854, arts. 23 e 27-31; Regl. 
25/04/1857, arts. 3, 4; L. Prov. 709 (SC) 17 /04/1874; Dec. 
46-06/10/1880. 

OF1CINAS MECÁNICAS nas aldeias (vide também Oficios): L. Prov. 85 
(MA) - 02/07 /1839; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 26; Regl. 
(MA) - 11/04/1854, arts. 24-26; Dec. 276-21/09 /1870. 

OFÍCIOS, aprendi:ragem de (vide também Educa~o, Oficinas Mechicas): 
CR 05/09/1811; L. 27 /10/1831; Decr. 06/07 /1832; Regl. (MA) -
11/04/1854, arts. 42, 44, Regl. 25/04/1857, art. 30; Dec. 
275-21/09 /1870. 

ORDENS RELIGIOSAS: capuchinhos: Res Prov. 7 (CE) 10/11/1842; Decr. 
11!,5-21/06/1843; Decr. 373-30/07 /1844; Res. Prov. 4 (GO) -
08/01/1849;Dec.277-21/09/1870. 
- franciscanos: Of. Prov. (AM) 06/09/1878. 
- jesuítas: Prov. 04/06/1813. 
- trapistas: L. Prov. 772 (MA) - 02/07 /1866. 

OUVIDOR DA COMARCA: Decr. 26/03/1819; Prov. 56-16/12/1819; Prov. 
08/07 /1819; Dec. 156-21/03/1833; Decr. 03/06/1833 (extingue o car
go). 

PACIFICA~ÁO (vide também Civiliza~o dos Índios): Port. 03/06/1823; 
L. Prov. 25 (GO) - 31/07 /1835; Min. Imp. 29/10/1849. 
- paz oferecida pelos Íl'ldios, inten~óes amigáveis: Av. 21/10/1812; 
Prov. 03/08/1819; ·Prov. · 09/05/1823; Port. 22/09/1825; ' Av. 
4-14/02/1855;Av.8~20/03/1955. 

PIANTA~ÓES DE ÍNDIOS (vide também Agricultura): - coletivas: Decr. 
426-24/07 /1845, art. 2, par. 2, 3, 5: Regl. (MA) 11/04/1854, art. 8; 
Regl. 25/04/1857, art. 27. 
- individuaes: Decr. 426-24/07 /1845, art. 2, par. 2. 

PIANTAS INDÍGENAS: Port 21 - 11/03 /1825. 

_ POVOAMENTO (vide também Novos Aldeamentos): - com indios: CR 
01/04/1809; Decr. (2) - 06/07/1832; Decr.4-18/06/1833: Min. Inip. 
29/01/1849; Min. Imp. 31/01/1849; Min. Imp. 21/05/1850. 
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- com criminosos: CR 01/04/1809. 

" PRESÍDIOS MILITARES: CR 13/05/1808; Dec. 16-20/05/1809; Dec. 
22-20/02/1823; L. Prov. 85 {MA} - 02/07 /1839; Min. Imp. 
29/01/1849; Min. Imp. 31/01/1849; Av. 05/02/1851; Regl. 
25/04/1857; Ato Prov. 1922 (GO) - 11/06/1875. 

PRISÁO DE ÍNDIOS nas aldeias: vide Justi~ dentro das aldeias e missóes. 

PRISIONEIROS DE GUERRA: vide Guerra-prisioneiros. 

PROCURADOR DOS ÍNDIOS: 426-24/07 /1845, art. 1, par. 23, 32, art. 2, 
par. 16; Av. Ad. 05/01/1854. 

RECENSEAMENTO: Dec. 12-29 /04/1816: Port. 03/06/1823; L. Prov.146 
(SE} - 18/03/1845; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 6, 7, art. 2, art. 
3, par. 3: Regl. (MA) 11/04/1854, art. 37; Regl. 25/04/1857. art. 22; 
Av. 29-19/05/1862. 

RENDAS DAS ALDEIAS {vide também Bens dos fndios): Decr. 
426-24/07 /1845, art. 1, par. 30, 31; L. Prov. 422 (CE) - 19/08/1847; 
Regl. (MA) - 11/04/1854, arts. 13-22; Regl. 25/04/1857; L. Prov. 722 
{MA) - 02/07 /1866. 

REUNIÁO DE GRUPOS DIFERENTES EM ALDEAMENTOS (vide 
também Transferencia de Aldeias): Port. 26/08/1825; Decr. (2) -
06/07 /1832; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 2, 4; Regl. (MA) -
11/04/1854, art. 45; Av. 4 - 14/02/1855; Av. 1-07 /01/1856; Ato Prov. 
1921 (GO) - 11/06/1875. 

SALÁRIOS, Soldos e Congruas: - de cirurgiáo: Prov. 16/09/1820: Port. 
05/05/1824. 
- de diretor: CR 15/07 /1811. Decr. 25/02/1819 
CR 24/03/1819; Decr. 31-28/01/1824; Dec. 72-23/03/1825; Res. 
17 /07 /1828; L. Prov. 32 (BA) - 05/03/1836; L. Prov. 85 (MA) -
02/07 /1839; L. Prov. 146 (SE} - 18/03/1845; L. Prov. 274 {RS) -
19/11/1853; Regl. (MA) 11/04/1854; Regl. 25/04/1857, art. 11; Dec. 
46-06 /10 /1880. 
- de diretor-geral: L. Prov. 127 (SE) - 18/03/1844. 
- de índios: CR 13/05/1808; Ord. 08/11/1808: Av. 10/11/1808: CR 
02/12/1808; Av. 19/05/1809; Ord. 04/08/1809; Res. 31 - 23/10/1811; 
Port. 21 - 11/03/1825; Dec. 479-18/09/1837; Decr. 426-24/07 /1845, 
art. 1, par~ 35; L. Prov. 274 (RS) - 19/11/1833; Av. Ad. 05/01/1854; 
Regl. {MA} - 11/04/1854. 
- de professor: L. Prov. 3 (ES) - 25/06/1852; Res. Prov. 692 {PI) -
03/08/1870; L. Prov. 926 (RS) - 08/05/1874; Ato Prov. 1921 (GO) -
11/06/1875. 

320 LEGISLA.f;Á.O INDIGENISTA DO SÉCULO XIX 

- de trabalhadores nas aldeias: Inst. 09 /07 /1815; Dec. 
31-28/01/1824, arts. 6, 7; Regl. (MA) 11/04/1854; Regl. 25/04/1857. 
- de soldados: L. Prov. 25 (GO) - 31/07 /1835; Res. Prov. {GO) -
27 /02/1836; L. Prov. 63 {BA) - 25/04/1837; Decr. 426-24/07 /1845, 
art. 1, par. 34; L. Prov. 274 {RS) - 19/11/1853. 
- de vigários, padres e missionários: Decr. 06/04/1820; Decr. 
27 /02/1822; Dec. 72-23/03/1825; L. Prov. 32 {BA) - 05/03/1836; L. 
Prov. 16 (SP} - 13/03/1837; L. Prov. 85 (MA) - 02/07 /1839; L. Prov. 
146 {SE} - 18/03/1845; Regl. {MA} - 11/04/1854; L. Prov. 140 {AM} 
- 01/08/1865; L. Prov. 239 {AM} - 25/05/1872. 
- outros: Prov. 11 - 05/09/1831; L. 261-03/12/1841; Regl. 
25/04/1857, art. 13, 14; Contr. {AL) - 07 /06/1870; Decs. 272 e 
273-08/07 /1875. 

SAÚDE: Prov. 16/09/1820; Decr. 31-28/01/1824; Av. 01/03/1827; Dec. 
614-18/10/1833; Dec. 400-14/08/1837; Av. Ad. 05/01/1854; Regl. 
(MA) - 11/04/1854, art. 37, par. 7, art. 41: Regl. 25/04/1857, art. 25; 
Dec.275-21/09/1870. 
- cirurgiáo nas aldeias: CR 24/08/1808; Prov. 16/09/1820; Decr. 
31-28/01/1824; Port. 05/05/1824; Decr. 426-24/07 /1845, art. 5. 
- vacinas: Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 21. 

SERVIDÁO INDÍGENA (vide também Liberdade): CR 13/05/1808; CR 
05/11/1808; CR 02/12/1808; CR 01/04/1809; CR 05/09/1811; Prov. 
04/06/1813; Port. 18/04/1822; Port. 21 - 11/03/1825; Res. Sen. 
03/11/1830; L. 27 /10/1831; L. Prov. 25 (GO) - 31/07 /1835; Av. 
09 /08/1845; Av. 02/09 /1845; Of. Prov. (AM} - 16/07 /1878. 

SESMARIAS: Decr. 09/01/1812; Decr. 05/12/1812; Decr. 26/03/1819; 
Prov. 08/07 /1819; Dec. 59-01/03/1830; Decr. 1318-30/01/1854, art. 
94; Decr. 2105-13/02/1858; Dec. 55-15/02/1858;Av. 131-07/12/1858; 
Circ. 232-06/09/1859. 
- de estranhos em território indígena ou em terras de aldeamentos: 
CR 02/12/1809; CR 01/04/1809; CR 13/07 /1809; Av. 19/02/1811; 
Decr. 05/12/1812; Decr. 26/03/1819; Prov. 08/07 /1819; Decr. 
102-05/05/1824; Port. 02/05/1825. 
- particulares de índios, fora das aldeias: Decr. 426-24/07 /1845, art. 
1, par. 15. 

SOCIEDADE CONTRA O TRÁFICO DE AFRICANOS E PROMOTORA DA 
COLONIZA<;ÁO E CIVILIZA<;ÁO DOS INDÍGENAS: Av. 31/08/1850. 

SOCIEDADE DE COMÉRCIO ENTRE GOIÁS E PARÁ: CR 05/09/1811. 

SOCIEDADE PROPAGADORA DA FÉ: L. Prov. 182 (SC} - 29 /04/1843. 
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SOLDADOS INDÍGENAS: CR 13/05 /1808; Decr. 09 /07 /1811; Prov. 
56-16/12/1819; L. Prov. 25 {GO) - 31/07 /1835; Decr. 
426-24/07/1845,art. 1,par.29,art.2,par.13;Dec.310-30/07/1875. 

SOLICITADOR DOS ÍNDIOS: Prov. 28/09 /1819. 

SUJEI<;ÁO DOS ÍNDIOS: CR 13/05/1808; CR 05/11/1808; Dec. 
9-09/09/1815; Dec. 12-29/04/1816; L. Prov. 25 (GO) - 31/07 /1835. 

SUSTENTO DAS ALDEIAS: Decr. 05/12/1812; lnst. 09/07 /1815; Decr. 
4-18/06/1833; Min. Imp. 25/11/1844; Regl. (MA) 11/04/1854; L. 
Prov. 722 (MA) - 02/07 /1866. 

TERRAS (vide também Aforamentos, Arrendamentos, Demarca~o, Fa
zendas Nacionais, Juiz Territorial, Sesmarias, Terras de Aldeias, Ter
ras de Aldeias Abandonadas ou Extintas, Terras para Novos Aldea
mentos, Territórios Indígenas): 
- devolutas: L. 601-18/09/1850; 2105-13/02/1858; Circ. 
232-06 /09 /1859. 
- distribuídas para casais de índios: Min. Imp. 21/05 /1850. 
- índios tem preferencia sobre terras que ocupam: Decr. 
26/03/1819;Prov.08/07/1819. 
- reservadas: L. 601-18/09/1850; Decr. 1318-30/01/1854; Av. 
07 /01/1856. 

TERRAS DE ALDEIAS: CR 24/03/1819; Decr. 26/03/1819; Decr. 
31-28/01/1824;Av. 1-07/01/1856;Av. 131-07/12/1858. 
- concedidas a trabalhadores das colonias; Regl. 25/04/1857, art.15. 
- dimensóes de: CR 24/03/1819; Decr. 26/03/1819; Prov. 
08/07 /1819; Decr. 31-28/01/1824; L. Prov. 32 (BA) 05/03/1836; L. 
Prov. 85 (MA) - 02/07 /1839. 
- inalienáveis: Decr. 26/03/1819; Prov. 08/07 /1819; Decr. 
1318-30/01/1854,art. 75. 
- invadidas: Port. 20/11/1828; . Dec. 92-21/10/1850; Av. 
1-07/01/1856;Av.29-19/05/1862. 
- litígio sobre: Decr. 26/03/1819; Prov. 28/09/1819; Res. 
175-20/12/1826; Port. 20/11/1828; Dec. 275-13/08/1834; Dec. 
364-20/11/1855; Dec. 306-17 /05/1878. 
- náo sáo devolutas: Decr. 26/03/1819; Prov. 08/07 /1819: Av. 
16/01/1851. 
- pa8sam para arrendatários: Decr. 09 /01/1812. 
- passam para moradores: Res. 20/12/1826. 
- podem se.- reduzidas: Dec. 273·08/07 /1875, arts. XI e XV. 
- propriedade dos índios: Decr. 1318-30/01/1854, art. 75. 
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- proprietário indenizado: L. Prov. 160 (MA) 22/10/1843. 
- reservadas das terras devolutas: Decr. 1318-30/01/1854, art. 72. 

- s6 podem ser cultivadas pelos índios: L. Prov. 85 (MA) 
/ 02/07 /1839. 

- usufruto pelos índios: Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 3; Decr. 
1318-30/01/1854, art. 75. 

- vendidas em hasta pública: Prov. 22/01/1816; Decr. 
(2)-06/07 /1832. 

TERRAS DE ALDEIAS ABANDONADAS OU EXTINTAS: Decr. 
426-24/07 /1845, art. 1, par. 3, 4, 11, 15; L. Prov. 422 (CE) -
19/08/1847; Dec. 32-04/04/1888. 
- demarcadas: Av. 118-17 /03/1856; Av. 131-07 /12/1858; Av. 
21/06/1865;Dec. 118-12/12/1887. 
- distribuídas entre os ocupantes e vendidas: Av. 29-19/05/1862. 
- índios e descendentes recebem lotes: Av. 29-19/05/1862; Del. 
Prov. (RJ) - 26/01/1866; Decs. 272 e 273-08/07 /1875; Dec. 
127-08/03/1878. 
- índios e descendentes recebem terras se o requererem: L. 
1114-27/09/1860. 
- medidas: Av. 131-07 /12/1858; Av. 21/06/1865; Dec. 
163-17 /06/1870; Decs. 272 e 273-08/07 /1875; Dec. 118-12/12/1887. 
- náo revertem legalmente aos Próprios Nacionais: Dec. 
270-13 /12/1852. 
- passam aos municipios, se urbanas: Decr. 2672-20/10/1875, art. 1; 
Dec. 115-07/05/1883. 

- passam _ aos Próprios Nacionais: L. 317-21/10/1843; Av. 
30/06/1849. ,._ 

- passam .aos Próprios Nacionais, se estiverem desocupadas, sendo 
consideradas devolutas: Dec. 92-21/10/1850; Dec. 110-31/05/1854; 
Dec. 115-07/05/1883. 
~ pertencem aos índios: L. Prov. 188 (CE) - 22/12/1839; Av. 
21-16/01/1851; Decr. 1318-30/01/1854, art. 75; Av. 67-21/04/1857; 
Av. 166-04/1857; Dec. 'lP,3-26/09/1870. 

- pertencem aos índios por simples posse: Dec. 364-20/11/1855. 
- podem ser aforadas pelos municipios: Decr. 2672-20/10/1875; 
Dec. 118-12/12/1887;Dec.32-04/04/1888. 
- podem ser arrendadas ou afor~das em hasta pública, pelas provín
cias: L. 3348-20/10/1887. 
- podem ser vendidas ou aforadas pelo gov. Imp.: L. 
1114-27/09/1870, art. ll;Dec.405-18/11/1867;Dec. 156-16/06/1870; 
Dec. 163-17/06/1870;Dec. 127-08/03/1878;Dec. 115-07/05/1883. 
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- podem ser vendidas ou reservadas para coloniza~áo: Decs. 272 e 
273-08/07 f1875. 
- revertem aos Terrenos Nacionais, se desocupadas: Av. 
67-21/04/1857;Av. 166-30/04/1857. 
- sao Bens Nacionais devolutos: Dec. 273-18/12/1852. 
- sao bens vagos: Dec. 44-21/01/1856. 
- sao terras nacionais devolutas: Av. 160-21/07 /1858. 
- vendidas aos foreiros: Decr. 2672-20/10/1875, art. l. 

TERRAS PARA NOVOS ALDEAMENTOS: L. 601-18/09/1850: Decr. 
6129-23/02/1876. 

- demarcadas: Regl. 25/04/1857, art. 60, 61. 

- dimens6es:· Regl. (MA) - 11/04/1854, art. 23; Regl. 25/04/1857, 
art. 3. 

- sáo reservadas: Decr. 1318-30/01/1854, arts. 72 e 75. 

TERRITÓRIOS INDÍGENAS: - dados como sesmarias: CR 02/12/1808; 
CR 01/04/1809; CR 13/07 /1809. 

- distribuídos a colonos: CR 01/04/1809; CR 13/07 /1809; Decr. 
31-28/01/1824. 

- distribuídos a soldados: Dec. 22-20/02/1823. 

- resgatados dos índios pela guerra sao considerados devolutos: CR 
02/12/1808. 

TRABALHADORES NAS ALDEIAS (vide também Salários): lnst. 
09 /07 /1815; Decr. 31-28/01/1824; Decr. 06/07 /1832; L. Prov. 85 
(MA) - 02/07 /1839; Decr. 426-24/07 /1845, art. 8; Regl. (MA) -
11/04/1854; Regl. 25/04/1857, art. 6. 

- africanos (livres): Regl. 25/04/1857, arts. 4, 7. 

TRABALHO INDÍGENA (vide também Marinha, Navega~áo Fluvial, Salá
rios, Servidáo, Soldados): - compulsório: Dec. 85-24/05/1823; Prov. 
08/11/1825; Dec. 82-05/09/1827; Dec. 650-29/12/1837; Decr. 
426-24/07 /1845, art. 2, par. 5; Regl. (MA) - 25/07 /1854. 
- em explora~áo e abertura de picadas: L. Prov. 274 (RS) -
19 /11/1853. 

- em obras públicas: Port. 21-11/03/1825; Dec. 242-18/10/1825; 
Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 35; Regl. (MA) - 25/07 /1854. 

- fiscaliza~áo de contratos e salários: Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, 
par. 28; Av. 09/08/1845; Av. 02/09/1845; Av. Ad. 05/01/1854; Regl. 
25/04/1857,art.56. · 
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- nas aldeias: Decr. 31-28/01/1824; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, 
par. 35; L. Prov. 274 (RS} - 19 /11/1853; Regl. (MA) - 11/04/1854; 
Regl. 25/04/1857, art. 33; Dec. Prov. (MA) - 18/07 /1872. 

- para particulares: Prov. 03/08/1819; Decr. 31-28/01/1824; Dec. 
72-23/03/1825; Port. 08/11/1825; L. 27 /10/1831; Decr. 
(2)-06/07 /1832; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 28; Av. 
02/09/1845;Av.Ad.05/01/1854;Av.20/03/1855. 
- para particulares, proibido: Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 28; 
Regl. (MA) - 11/04/1854, art. 47; Regl. (MA) - 25/07 /1854, art. 16. 

TRANSFE~NCIA DE ALDEIAS: Dec. 09 /09 /1815; Port. 27 /08/1825; 
Decr. (2)-06/07 /1832; Decr. 426-24/07 /1845, art. 1, par. 1, 2; Av. 
6-22/09/1855; Av. 18-02/04/1857; Port. Prov. 40 (GO) - 12/11/1863. 

TRANSFE~NCIA DE ÍNDIOS (vide também Reuniáo de Grupos Dife
rentes em Aldeamentos, Transferencia de Aldeias): Decr. 
(2)-06/07 /1832; Dec. 586-08/10/1833; Av. 1-07 /01/1856; Dec. 
273-08/07 /1875. 

TRATAMENTO DADO AOS ÍNDIOS (vide também Expulsáo, Justi~): 
- assistencia a índios pobres: Dec. 614-18/10/12833; L. Prov. 146 
(SE) - 18/03/1845. 
- fiscaJira~o do tratamento em casa de particulares: Av. 
02/09 /1845. 

- pacífico: CR 01/04/1809; CR 05/09/1811; Alv. 13/05/1812; Port. 
02/05/1825; L. Prov. 25 (GO) - 31/07 /1835; Av. 40-15/06/1850. 
- preferencial: Av. 01/03/1827. 
- prote~o: Av. 02/09/1845. 
- recomenda~o de brandura, amabilida.de: Av. 21/10/1812; Inst. 
09/07 /1815; Dec. 85-24/05/1823; Port. 21/08/1823; Port. 
21-25/05/1825; Dec. 242-18/10/1825; Port. 08/11/1825; Min. Imp. 
25/11/1844; Decr. 4U-24/07 /1845, art. 1, par. 19, 20; Av. 
40-15/06/1850; Regl. 25/04/1857., arts. 19, 53; Av. 68-09/02/1863; 
Dec. 273-08/07 /1875; Dec. 306-17 /05/1878. 
- remeiros devem ser bem tratados: Av. 22/11/1808; Dec. 
400-14/08/1837. 

- uso de for~ nas aldeias: L. Prov. 85 (MA) 02/07 /1839; L. Prov. 
274 (RS) - 19 /11/1853. 

VIIAS DE ÍNDIOS: Decr. 26/03/1819; Prov. 08/07 /1819; Prov. 
03/08/1819;Prov.20/03/1823;Alv.17/10/1823. 
- extintas: L. Prov. 2 (CE) - 13/05/1834; L. Prov. 188 (CE) -
22/12/1839; L. Prov. 422 (CE) - 19 /08/1847; Dec. 110-31/05/1854. 

ÍNDICE TEMÁTICO 325 



ÍN'DICE POR GRUPOS INDÍGENAS* 

ACCROÁZ (Maranhio): Prov. 03/08/1819. 

APIACÁS (Pará): Decr. nº 4 - 18/06/1833, Dec. nº 46 - 06/10/1880. 

APINAG~ (Goiás): C.R. 05/0CJ/1811. 

ARANANS (Minas Gerais): Lei Prov. n° 1468 (MG) 01/01/1868. 

ARUAZES (Piauí): Res. Prov. nº 692 (PI) 03/08/1870. 

BOTECUDOS, Botocudos, Bugres (Espírito Santo, Minas Gerais, Santa 
Catarina): C.R. 13/05/1808, C.R. 24/08/1808, C.R. 05/11/1808, Ord. 
08/11/1808, C.R. 02/12/1808, Av. 19/05/1809, C.R. 13/07 /1809, Av. 
19/02/1811, Res. 31 - 23/10/1811, Av. 11/12/1811, Av. 21/10/1812, 
Prov. OCJ/05/181:3, Port. 03/06/1823, Decr. nº 31 - 28/01/1824, Decr. 
28/01/1824, Port. 02/05/1825, Port. 21 - 17 /08/1825, Decr. nº 242 -
18/10/1825, Port 21 - 22/@/1829, Lei 27 /10/1831. 

CAMÉS (Sáo Paulo): Port. 26/08/1825. 

• Figuram oeste índice apenas os grupoa indfgenas expreuamente mencionadOI nas leil. Muitol ¡rupol 
indígenas podem ser ~ntificadOI por 1ua local~. Nio b6, por exemplo, me~ aos Fulni..a, mas 
IUn a aldeia de Águaa Delas. Veja-se, portanto, o fndke Geoar'fico. 



CANAJÁS (Goiás, Pará): C.R. 05/09/1811. 

" CANEIA, Canela Fina (Maranháo ): Dec. n° 26 - 09 /09 /1815, Dec. n° 1 
- 03/01/1816, Dec. nº 12 - 29/04/1816, Dec. Prov. (4) (MA) 
04/08/1873. 

CANOEIRO (Goiás): C.R. 05/09/1811, Lei Prov. n° 25 (GO) 31/07 /1835. 

CARAHIS (Goiás): Min. Imp. 29/01/1849. 

CARAJÁS (Goiás): Min. Imp. 29/01/1849. 

CARAÓS (Goiás): Res. Prov. n° 4 (GO} 08/01/1849, Port. Prov. n° 40 
(GO} 12/11/1863. 

CAYERÉS (Sáo Paulo): Port. 26/08/1825. 

CAYPÓZ (Sáo Paulo): C.R. 24/03/1819. 

CAYUÁS (Mato Grosso): Min. Imp. 21/05/1850. 

CHAMBIOÁS (Goiás): Min. Imp. 29/01/1849, Decr. nª 277 - 21/09/1870. 

CHA VANTES (Goiás, Mato Grosso): C.R. 05/09/1811, Port. Prov. n° 40 
( GO} 12/11/1863. 

CHERENTES (Goiás): C.R. 05/09/1811, Lei Prov. nº 25 (GO} 31/07 /1835, 
Res. Prov. (GO} 27 /02/18'36. 

COROADOS (Sudeste e Sul): Dec. n° 16 - W/05/1809, Prov. n° 3 -
23/01/1812, Decr. 26/03/1819, Prov. 08/07 /1819, Port. 02/05/1825, 
Av. n° 8 - W/03/1855, Regl. 25/04/1857. 

COROPÓS (Minas Gerais): Port. 02/05/1825. 

CROATOS (Minas Gerais): Av. 27/09/1814. 

GAVIÁO (Maranháo): Dec. nº 12 - 29/04/1816. 

GUAJAJARAS (Maranháo): Lei Prov. nª 1(>() (MA) 22/10/1843, Dec. Prov. 
{MA} 05/08/1871, Decs. Prov. (1), (2) e (3) (MA} 04/08/1873, Dec. 
Prov. (MA} 04/09/1876. 

GUARANIS: Decr. 09 /07 /1811. 
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GUARULHOS (Rio de Janeiro): Decr. 05/12/1812. 

IAYANAS (Mato Grosso): Av. 22/08/1831. 

MACONIZ (Minas Gerais): Res. 17 /07 /1828. 

MACURIS (Minas Gerais): Prov. 16/09/1820. 

NAKNENUKS (Minas Gerais): Port. 22/09/1825, Lei Prov. nº 1468 (MG) 
01/01/1868. 

PEDRANABOCA {Maranháo}: Decr. n°12 - 29/04/1816. 

. PURYS (Espírito Santo, Minas Gerais, Sáo Paulo): C.R. 02/12/1808, C.R. 
28/07 /1809, Res. n° 242 - 18/10/1825. 

TIMBIRA (Maranháo ): Dec. Prov. (MA) 11/09 /1871. 

VOTORONS (Sáo Paulo): Port. 26/08/1825. 

XAMEXUNAS (Sudeste): C.R. 12,/07 /1809. 
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Figuram neste índice os locais a que se referem os diversos textos 
legais, na parte diretamente ligada a questáo indígena. Foram mantidas a 
ortografia e a divisáo política da época. Assim, cidades como Lages, por 
exemplo, que pertencia originariamente a capitania de Sáo Paulo, mais 
tarde província de Sáo Paulo, para só entáo passar para a jurisdi~o da 
província de Santa Catarina, apareceráo tantas vezes quanto mudar a di
visáo política, e, nesses casos, em ordem cronológica. Quando a mesma 
localidade aparece com nomes diversos ( ou grafias ), as variantes apare
cem em seqüencia. Nos casos de logradouros que mudam de status, ou sáo 
classificados de mais de um modo, as denomina~es aparecem separadas 
por "/", assim, por exemplo: aldeia/vila, diretoria de índios/colonia etc. 
Nas capitanias e províncias, o itálico indica leis que incidem sobre a capi
tania/província como um todo; as demais sáo leis que se referem a 
questóes loca1iradas. Foram uti1i:radas as siglas atualmente em uso para as 
unidades da federa~o e, desse modo, a província de Sáo Pedro do Rio 
Grande do Sul, por exemplo, aparece como Prov. do RS. Para as demais 
conven~s e abreviaturas aqui utili:radas, vide "Abreviaturas Utili:radas 
nos Índices". 

ÁGUA AZEDA ( aldeia - Prov. de SE): Port. 27 /08/1825 

ÁGUAS BEIAS ou Ipanema (aldeia - Prov. de PE): Dec. n° 273 -
08/07 /1875, Dec. n° 310 - '30/07 /1875 



AGUDOS (serra): Lei Prov. n° 68 (SP) 02/04/1887 
AIAGOAS (Província): Port. 20/11/1828, Dec. n" 650 - 29/12/1837, 

Contr. (AL) 07 /06/1870 
ALCÁNTARA (vila - Cap. do MA): Res. n" 27 - 15/07 /1813 
ALCOBAc;A (freguesia - Prov. do PA): Dec. n" 46 - 06/10/1880 

ALDEAMENTO IMPERIAL AFFONSINO (Prov. do ES): Lei Prov. n" 3 
(ES) 25/06/1852, Lei Prov. n° 6 (ES) 05/07 /1852, Av. n" 1 -
07 /01/1856, Lei Prov. n" 10 (ES) 14/07 /1859, Lei Prov. n" 9 (ES) 
15/11/1871, Lei Prov. n" 32 (ES) 19/11/1886 

ALTO PINDARÉ (Diretoria Parcial de Indios - Prov. do MA): Dec. Prov. 
(MA) 03/10/1876 

AMARANTE (aldeia - Prov. do MA): Dec. Prov. (MA) 11/@/1871 

AMARANTE (Diretoria Parcial de Indios - Prov. do MA): Dec. Prov. 
(MA) 11/09 /1871 

AMARO LEITE (povoa~o - Prov. de GO): Lei Prov. n" 25 (GO) 
31/07/1835 

AMAZONAS (Província): Av. n" 8 - 02/05/1857, Av. n" 320 -
28/ 10/ 1864, Lei Prov. n° 140 (AM) 01/08/1865, Lei Prov. n° 239 
(AM) 25/05/1872, Of. Prov. (AM) 16/07 /1878, Of. Prov. (AM) 
06/ 09/1878 

ANHUAC (rio): Min. Imp. 21/05/1850 

ANTONINA (Colonia Indígena - Prov. do MT): Regl. 25/04/1857 

ARAGUAIA (rio): C.R. 05/09/1811, Port. 14/04/1823, Min. Imp. 
29/01/1849, Port. Prov. n" 40 (GO) 12/11/1863, Dec. n° 275 -
21/09 /1870, Dec. n" 276 - 21/09 /1870, Dec. n" 277 - 21/09 /1870, 
Ato Prov. n" 1921(GO)11/06/1875 

ARATAUY GRANDE (Diretoria Parcial de Indios/Colonia - Prov. do 
MA):Dec.Prov.(MA) 10/07/1873,Dec.Prov.(MA)05/08/1873 

AREXIM (Prov. do RS): Lei Prov. n" 274 (RS) 19 /11/1853 

ARICOBÉ (M~áo - Prov. da BA): Av. 01/03/1827_ 

ARINOS (rio): Decr. n" 4 - 18/06/1833 

AROUCHES, Arrouches, Arronches ( aldeia/vila de índios - Prov. do 
CE): Lei Prov. n" 2 (CE) 13/05/1835, Dec. n° 273 - 18/12/1852, 
Dec. n" 119 - 31/05/1854, Dec. n" 283 - 26/íYJ/1870 

ASSUMPc;Ao (aldeia - Prov. de PE): Dec. n" 273 - 08/07 /1875 · 

ATAIAIA (aldeia - Prov. de SP): Port. 26/08/1825 

ATAI.AIA (vila - Prov. de AL): Port. 20/11/1828 · 

ATAIA YA (povoa~o - Prov. de SP): Inst. íYJ /07 /1815 
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BACURY ( aldeia - Prov. do MA): Dec. Prov. (MA) 11/íYJ /1871 
BAHIA (Capitanía): Av. 22/11/1808 
BAHIA (Província): Prov. 08/11/1825, Av. 01/03/1827, Lei 15/12/1830, 

Prov. 11 05/íYJ/1831, Lei Prov. n° 32 {BA} 05/03/1836, Lei Prov. n" 63 
(BA) 25/04/1837, Dec. n° 272 - 08/07 /1875 

BAIXA VERDE (aldeia - Prov. de PE): Av. n° 67 - 21/04/1857, Av. nº 
166 - 30/04/1857,Av.n"160 - 21/07/1858 

BANANAL (Diretoria Parcial de Índios - Prov. do MA}: Dec. Pr.ov. (3) 
{MA) 04/08/1873 

BANANAL (ilha do): Min. Imp. 29 /01/1849 
BANDAD'ALEM (lugarejo - Prov. do RJ): Prov. 28/09/1819 
BARRA DO CORDA ( comarca/vila - Prov. do MA}: Regl. (MA) 

25/07 /1854, Dec. Prov. (MA) 05/08/1873, Dec. Prov. (MA) 
25/06/1884 

BARRA DO CORDA (Diretoria Parcial de fndios - Prov. do MA): Dec. 
Prov. (l)(MA) 04/08/1873 - ver também Dous Bra~s, colonia 

BARRA DO CORRENTE (Cap. do MA): Dec. n" 26 - .íYJ/íYJ/1815 

BARREIROS (aldeia - Prov. de PE): Dec. n° 273 - 08/07 /1875 
BATALHA (vila - Prov. do PI): Res. Prov. n" 692 (PI) 03/08/1870 
BATURITÉ(serra):Prov.23/11/1823 
BRANCO (rio): LeiProv. n" 28 (PA) 28/íYJ/1839 
BREJO DOS PADRES (aldeia - Prov. de PE): Dec. n" 273 - 08/07 /1875 

BRILHANTE (rio): Min. Imp. 21/05/1850 
BURITY-PUCÚ (rio e Diretoria Parcial de fndios - Prov. do MA): Dec. 

Prov. (MA) 04/íYJ /1876 

CABE<;A BRANCA (Diretoria Parcial de Indios - Prov. do MA): Dec. 
Prov. (MA) 05/08/1871 

CABO FRIO (aldeia - Prov. do RJ): Av. 30/08/1850, Dec. n° 119 -
16/04/1872 - ver também Sáo Pedro de Cabo Frio 

CACHOEIRAS (Colonia Indígena - Prov. de SP): Lei Prov. n" 68 (SP) 
02/04/1887 

CAMPOS NOVOS DE PARANAPANEMA (vila - Prov. de SP): Lei Prov. n" 
124 (SP) 01/07 /1886, Lei Prov. nº 54 (SP) 21/03/1888 

CASTRO (vila - Prov. de SP): Decr. 07 /12/1830, Min. Imp. 31/01/1849 
CAXIAS (vila - Cap. do MA): Dec. n" 26 - 09 /íYJ /1815 
CEARÁ (Capitanía): Av. 22/11/1808 

CEARÁ (Provincia): Decr. 25/02/1819, Prov. 2• 23/11/1823, Lei Prov. n" 
2 (CE) 13/05/1835, Lei Prov. n° 188 (CE) 22/12/1839, Res. Prov. n° 7 
(CE) 10/11/1842, Decr. Prov. nº 298 (CE) 01/08/1843, Lei Prov. n" 
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359 (CE) 03/@/1845, Leí Prov. n° 422 (CE) 19/08/1847, Dec. n° 
92 - 21,/10/1850, Av. nº 21 - 16/01/1851, Dec. nº 273 -
18/ 12/ 1852, Dec. n° 110 - 31/05/1854, Dec. n° 364 - 20/11/1855, 
Dec. n° 283 - 26/fl) /1870 

CHAMBIOÁS (aldeia - Prov. de GO): Ato Prov. n° 1921 (GO) 
11/ 06/ 1875, Ato Prov. nº 1981 (GO) 18/10/1875 

CHAPADA (comarca - Prov. do MA): Dec. Prov. (2) (MA) 04/08/1873 

CIMBRES (vila - Prov. de PE): Dec. nº 72 - '13/03/1825, Dec. nº 273 -
08/07/1875 

CORDA (rio): Dec. Prov. (4) (MA) 04/08/1873 

CORITIBA (Cap. de SP): C. R. 05/11/1808, C. R. 01/04/1809 

CORITIBA (vila - Prov. de SP): Min. Imp. 21/05/1850 

CUIABÁ ( cidade - Prov. de MT): Port. 21 11/03/1825 

DOCE (rio): C. R. 13/05/1808, C. R. 24/08/1808, C. R. 02/12/1808, Av. 
11/ 12/ 1808, C. R. 12/@/18'11J, Prov. @/05/18'13, Decr. n° 31 -
28/ 01/ 1824, Decr. 28/01/1824, Port. 05/05/1824, Decr. n° 102 -
05/ 05/1824, Prov. 13/08/1824, Res. 31 - 19/04/1825, Port. 
13/07/1825 

DOURADO (rio): Regl. 25/04/1857 

DOUS BRAc;os (Colonia - Prov. do MA): Dec. Prov. (1) (MA) 
04/ 08/1873,Dec.Prov.(MA)05/08/1873 

DURO (rio): Leí Prov. nº 25 (GO) 31/07 /1835 

ESCADA ( aldeia - Prov. de PE): Dec. n° 273 - 08/07 /1875, Dec. n°_ 115 
- 07/05/1883 

ESCADA ( aldeia - Prov. de SP): vide Senhora da Escada 

ESPÍRITO SANTO (Província): Dec. nº 22 - W/02/18'13, Dec. nº 85 -
24/05/18'13, Decr. nº 31 - 28/01/1824, Decr. 28/01/1824, Port. 
05/05/1824, Decr. n° 102 - 05/05/1824, Port. 13/07 /1825, Dec. n° 
242 - 18/10/1825, Leí 15/12/1830, Min. Imp. 25/11/1844, Leí Prov. 
n° 3 (ES) 25/06/1825, Leí Prov. n° 6 (ES) 05/07 /1852, Av. n° 1 -
07 /01/1856, Av. n° 131 - 07 /12/1858, Lei Prov. n° 10 (ES) 
14/07 /1859, Leí Prov. nº 9 (ES) 15/11/1871, Lei Prov. nº 32 (ES) 
19/11/1886 

FACHINAES (Prov. do RS): Lei Prov. n° 274 (RS) 19/11/1853 
FARINHA (rio): Res. Prov. n° 4 (GO) 08/01/1849 

FAXINA (vila - Prov. de SP): C. R. 05/11/1808, Res. Sen. 03/11/1830, 
Decr.07/12/1830 
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GERÚ (aldeia - Prov. de SE): Leí Prov. n° 52 (SE) 11/02/1841, Av. 
21/06/1865 - ver também Thomar 

GOIÁS (Capitania): C. R. 05/@/1811 

GOIÁS (Província): Port. 14/04/1823, Port. 21/08/1823, Dec. nº 210 -
26/fl) /1825, Decr. (2) 06/07 /1832, Lei Prov. n° 25 (GO) 31/07 /1835, 
Res. Prov. (GO) 27 /02/1836, Res. Prov. n° 4 (GO) 08/01/1849, Min. 
Imp. 29/01/1849, Av. 05/02/1851, Av. n° 6 - 22/@/1855, Port. Prov. 
nº 40 (GO) 12/11/1863, Decs. n° 275, 276 e 277 - 21/@/1870, Ato 
Prov. nº 1921(GO)11/06/1875, Ato Prov. n° 1922 (GO) 11/06/1875, 
Ato Prov. nº 1981(GO)18/10/1875 

GOYTACAZES (Campo de - Cap. do .RJ): Decr. 05/12/1812 

GRAJAÚ (rio): Prov. 03/08/1819, Leí Prov. n° 85 (MA) 02/07 /1839, Av. 
nº 4 - 14/02/1855, Dec. Prov. (MA) 11/fl) /1871, Dec. Prov. (MA) 
10/07 /1873, Dec. Prov. (MA) 05/08/1873 

GUARAPOAVA (Campos de - Prov. de SP): lnst. @/07/1815 

GUARAPUAVA (Cap. de SP): C. R. 05/11/1808, C. R. 01/04/1809 

GUARAPUAVA (vila - Prov. de SP): Decr. 07/12/1830 

GUARAPUAVA (Prov. do PR): Dec. n° 306 - 17/05/1878 

I<;ANA (rio): Of. Prov. (AM) 06/@/1878 

ILHÉUS (comarca - Prov. da BA): Lei Prov. nº 63 (BA) 25/04/1837 

IPANEMA (aldeia - Prov. de PE): vide Águas Belas 

IPIRANGA (Colonia Indígena - Prov. de MT): Regl. 25/04/1857 

ITABAIANINHA (municipio - Prov. de SE): Leí Prov. nº 52 (SE) 
11/02/1841 

ITAJAHY (municipio - Prov. de SC): Leí Prov. nº 7('1) (se) 17 /04/1874 

ITAPEMIRIM (vila - Prov. do ES): Dcc. nº 242 - 18/10/1825 

ITAPETININGA (vila - Prov. de SP): Port. 22/02/1828, Decr. 07 /12/1830 

ITAQUI {Colonia - Prov. do MA): Lei Prov. nº 100 (MA) 22/10/1843 

ITARAIIB (rio): Lei Prov. n° 68 {SP) 02/04/1887 
IVINHEIMA {rio): Regl. 25/04/1857 

JACUHYPE (aldeia - Prov. de AL): Contr. (AL) 07 /06/1870 
JAMIMBÚ (aldeia - Prov. de GO): Port. Prov. n° 40 (GO) 12/11/1863 

JANUÁRIA (Colonia - Prov. do MA): Regl. (MA) 11/04/1854 

JATAHY (colonia militar - Prov. do PR): Regl. 25/04/1857 

JATAHY (porto - rio Tibagy): Min. Imp. 21/05 /1850 

JATAHY (rio): Av. nº 18 - 02/04/1857, Regl. 25/04/1857 
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JAUAPERY (rio): Leí Prov. nª 140 (AM) 01/08/1865, Of. Prov. (AM) 
06/09/1878 . 

JEQUITINHONHA (rio ): Prov. 16/09 /1820, Leí Prov. n° 32 (BA) 
05/03/1836 

JOANNES (ilha - Cap. do PA): vide Maraj6 
JOINVILLE (munidpio - Prov. de SC): Leí Prov. n° 709 {SC) 17 /04/1874 
JURUÁ (rio): Of. Prov. (AM) 16/07/1878 

IAGES (vila - Cap. de SP): C. R. 05/11/1808 
IAGES (vila - Prov. de SP): Port. 21 - 22/09/1829, Res. Sen. 03/11/1830 
IAGES (vila - Prov. de SC): Av. n° 8 - 20/03/1855 
LEN<;ÓES (comarca - Prov. de SP): Lei Prov. n° 124 {SP) 01/07 /1886 
LEOPOLDINA (Colonia - Prov. do MA): Regl. {MA) 11/04/1854. Av. n° 

4 - 14/02/1855, Lei Prov. nº m (MA) 02/07 /186(, 

MARAJÓ (ilha/vila - Cap. do PA): Alv. 08/05/1811 
MARANHÁO (Capitania): Alv. 13/05/1812, Res. nº 27 - 15/07 /1813, 

Dec. nº 26 - 09/09/1815, Dec. nº 1 - 03/01/1816, Dec. n° 12 -
29/04/1816,Prov.03/08/1819 

MARANHÁO (Provincia): Dec. nº 284 - 'lJJ/12/1825, Lei Prov. n° 85 {Ma) 
02/07 /1839, Lei Prov. nº l(j() (MA) 22/10/1843, Av. Adicional 
05/01/1854, Regl. {MA) 11/04/1854, Regl. (MA) 25/07 /1854, Av. n° 
4 - 14/02/1855, Lei Prov. nº 772 (MA) 02/07 /186(,, Dec. Prov. {MA) 
05/08/1871, Dec. Prov. (MA) 11/09/1871, Dec. Prov. {MA) 
18/07 /1872, Dec. Prov. (MA) 10/07 /1873, Decs. Prov. (1), (2), (3) e 
( 4) (MA) - 04/08/1873, Dec. Prov. {MA) 04/09 /1873, Dec. Prov. 
(MA) 04/09/1876, Dec. Prov. (MA) 03/10/1876, Dec. Prov. (MA) 
26/06/1884, Dec. n° 8 - 14/03/1889 

MARANHÁO (rio): C. R. 05/0'J/1811 
MARIANA (bispado - Prov. de MG): Res. 07 /02/1824 
MATO GROSSO (Província): Port. 2ª - 11/03/1825, Av. 1° - 09/03/18'30, 

Av. 22/08/1831, Decr. nº 4 - 18/06/1833, Av. n° 40 - 15/06/1850, 
Regl. 25/04/1857, Av. n° 68 - 00/02/1863 

MEARIM (rio): Lei Prov. nº 85 {MA) 02/07 /1839, Regl. (MA) 11/04/1854, 
Av. nº 4 - 14/02/1855, Decs. Prov. (1) e (3) (MA) 04/08/1873, Dec. 
Prov. (MA) 05/08/1873 

MECE.TANA (al<leia/vila - Prov. do CE): Lei Prov. n° 188 (CE) 
22/12/1839, Lei Prov. nº 422 (CE) 19/08/1847, Dec. n° 273 -
18/12/1852, Dec. nº 110 - 31/05/1854, Dec. n° 364 - 20/11/1855, 
Dec. nº 283 - 26/09 /1870 

MINAS GERAES (Capitanía): C. R. 13/05/1808, C. R. 24/08/1808, C. R .. 
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02/12/1808, Dec. nª 16 - 20/05/1809, C. R. '1í3/07 /1809, Av. 
19/02/1811,Av.11/12/1811,Av.27/09/1814 

MINAS GERAIS (Província): Prov. 16/o<J /1820, C. R. 12/o<J /1820, Port. 
18/04/1822, Prov. 09/05/1823, Port. 03/06/1823, Port. 21/08/1823, 
Res. 07 /02/1824, Prov. 13/08/1824, Res. 31 - 19/04/1825, Port. 
02/05/1825, Port. 21 - 17 /08/1825, Port. 22/09/1825, Res. 11 -
13/04/1826, Res. 17 /07 /18'1í3, Lei 27 /10/1831, Decr. 06/07 /1832, Av. 
nº 1 - 07 /01/1856, Of. Prov. {MG) 25/02/1858, Lei Prov. nº 1468 
(MG) 01/01/1868 

MISSÓES (Província - Cap. do RS}: Decr. o<J/07 /1811, Prov. 31 -
08/01/1818 

MISSÓES (comarca - Prov. do RS}: Lei nº 317 - 21/10/1843, Av. 
'30/06/1849 

MOGY DAS CRUZES (munidpio - Prov. de SP}: Lei Prov. no 537 (SP) 
11/04/1856 

MONTE MÓR (vila - Prov. do CE}: Prov. 21 - 23/12/1823 

NATIVIDADE (munidpio - Prov. de GO): Lei Prov. no 25 (GO) 
31/07/1835 

NICIITEROY (Prov. do RJ): Dec. nº 405 - 18/11/1867 
NONOAY (povoa~o - Prov. do RS): Lei Prov. n° 274 (RS) 19 /11/1853, 

LeiProv. n° 926 (RS) 08/05/1874 

NOSSA SENHORA DA CONCEI<;ÁO (freguesia - Prov. do ES): Lei Prov. 
n° 9 (ES) 15 /11/1871 

NOSSA SENHORA DA ESCADA ( aldeía - Prov. de SP): Lei Prov. nº 537 
(SP) 11/04/1856 

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA DE V ALEN<;A ( aldeia - Prov. do RJ): vi-
de Valen~ · 

NOSSA SENHORA DO DESTERRO DE TAMBY (freguesia - Prov. do 
RJ): Lei Prov. n° 188 (RJ) 04/05/1840 

NOSSA SENHORA DO LO RETO ( aldeia/ colonia - Prov. do PR): Av. n° 
18 - 02/04/1857, Regl. 25/04/1857 

NOVA ALMEIDA (vila - Prov. do ES): Av. nº 131 - 07 /12/1858 

NOVAFRIBURGO (vila - Prov. do PA}: Decr. 27/02/1822 
NOVA OLINDA (Colonia de fndios - Prov. do MA): Dec. Prov. (MA) 

25/06/1884 

PALMA (povoa~o - Prov. de GO): Lei Prov. nº 25 {GO} 31/07 /1835 
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PARÁ (Capitania): Alv. 08/05/1811, C. R. 05/09/1811, Dccr. 06/04/1820 
PARÁ (Províncla): Decr. 27 /02/1822, Port. 08/11/1825, Lei Prov. n° 28 

(PA) 28/09/1839, Dec. n° 276 - 21/09/1870, Lei Prov. n° 675 (PA) 
22/09 /1871, Dec. n° 46 - 06/10/1880 

PARAGUAY (República): Av. 1º - 09/03/1830, Av. 22/08/1831 

PARAHYBA (Província): Decr. 25/02/1819, Av. n° 29 - 19/05/1862 

PARANÁ (Colonia Indígena - Prov. de MT): Regl. 25/04/1857 
PARANÁ (Província): Av. n° 18 - 02/04/1857, Rcgl. 25/04/1857, Dec. n° 

306 - 17/05/1878 

PARANÁ (rio): C. R. 05/11/1808, C. R. 01/04/18Q9, C. R. 24/03/1819, Re· 
gl. 25/04/1857 

PARANAPANEMA (rio): Min. Imp. 21/05/1850, Regl. 25/04/1857, Lei 
Prov. n° 68 {SP) 02/04/1887 

PARDO (rio): Lei Prov. n° 32 (BA) 05/03/1836, Lei Prov. n° 63 (BA) 
25/04/1837 

PASTOS BONS (povoa~o - Cap. do MA): Dec. n° 26 - 09/09/1815, Dec. 
nº 1 - 03/01/1816, Dec. n°12 - 29/04/1816 

PEORA (aldeia - Prov. do RJ): Prov. 20/03/1823, Decr. 26/11/1824, Dec. 
n° 59 - 01/03/1830 

PEDRO AFFONSO (aldeia - Prov. de GO): Res. Prov. n° 4 {GO) 
08/01/1849, Ato Prov. nº 1921 (GO) 11/06/1875, Ato Prov. n° 1981 
(GO) 18/ 10/1875 

PEDRO IDº DO CARRETÁO {aldeia - Prov. de GO): Decr. {2) 
·06/07 /1832, Av. n° 6 - 22/(1)/1855 

PEIXE (rio ): Lei Prov. n° 68 (SP) 02/04/1887 

PELOTAS (rio): Lei Prov. nº 274 (RS) 19/ll/1853, Av. n° 8 - W/03/1855 

PERIPIRY (povoado - Prov. do PI): Res. Prov. n° 692 (PI) 03/08/1870 

PERNAMBUCO (Capitania): Av. 22/11/1808, Dec. n° 22 - 24/05/1811 

PERNAMBUCO (Província): Decr. 25/02/1819, Dec. n° 72 - 23/03/1825, 
Dec. nº 118 - 17/03/1856, Av. nº 67 - 21/04/1857, Av. n° 166 • 
30/04/1857, Av. n° 1<>0 - 21/07 /1858, Av. n° 29 - 19/05/1862, Dec. 
nº 273 - 08/ITT /1875, Dec. n° 310 - 30/ITT /1875, Dec. n° 115 -
07/05/1883 

PIAUHY (Província}: Res. Prov. n° 692 (PI) 03/08/1870 
PINDARÉ (rio): Lei Prov. n° 1()() (MA) 22/10/1843, Regl. {MA) 

11/04/1854, Dec. Prov. (MA) 11/09 /1871, Dec. Prov. MA) 

03/10/1876 

PIRAJÁ (Colonia - Prov. de SP}: Lei Prov. n° 68 (SP} 02/04/1887 

PONTA SOU1A (presídio - Prov. do ES): Dec. n° 22 - 20/02/1823 
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PORTO IMPERIAL (munidpio - Prov. de GO): Lei Prov. nº 25 (GO) 
31/07 /1835, Res. Prov. (GO) 27 /02/18'36 

PORTO VELHO (povoa~o - Prov. de GO): Decr. (2) 06/ITT/1832 

PRESIDIO (Diretoria Parcial de Indios - Prov. do MA): Dec .. Prov. (2) 
(MA) 04/08/1873 

PURÚS (rio): Of. Prov. (AM} 16/07/1878 

QUELUZ (aldeia - Cap. de SP): C. R. 15/07 /1811 

RECIFE {vila - Prov. de PE): Decr. 25/02/1819 

RIACHO DO MATO (aldeamento - Prov. de PE}: Dec. nº 273 -
08/07/1875 

RIO - procure pelo nome. Ex: Rio Araguaia, vide Araguaia (rio) 

RIO CORDA (Diretoria Parcial de indios - Prov. do MA): Dec. Prov. ( 4) 
(MA) 04/08/1873 

RIO DAS MORTBS {comarca - Prov. de MG): Port. 18/04/1822 

RIO DE JANEIRO {Capitania): Prov. n° 3 - 23/01/1812 

RIO DE JANEIRO {Província): Decr. 26/03/1819, Prov. 08/ITT /1819, Prov. 
28/(1)/1819, Prov. 20/03/1823, Alv. 17 /10/1823, Decr. 26/11/1824, 
Dec. n° 59 - 01/03/1830, Dec. n° 702 - 16/11/1833, Lei Prov. nº 188 
(RJ) 04/05/1840, Av. 30/08/1850, Del. Prov. (RJ) 26/01/1866, Dec. 
n° 405 - 18/11/1867, Del. Prov. (RJ) 04/08/1869, Dec. nº 156 -
13/06/1870,Dec.n°163 - 17/06/1870,Dec.nº119 - 16/04/1872 

RIO DO PEIXB (Colonia Indígena - Prov. de SP}: Lei Prov. nº 68 {SP) 
02/04/1887 

RIO GRANDE DO NORTE (Capitania): Prov. 22/01/1816 

RIO GRANDE DO NORTE (Província): Res. n° 175 - 20/12/1826 

RIO GRANDE DO SUL (Província): vide Sao Pedro do Rio Grande do Sul 

RIO NEGRO (província - Prov. do PA): Port. 08/11/1825 

SALTO AUGUSTO (aldeamento - Prov. do MT): Decr. nº 4 -
18/06/1833 

SAMABAIA (rio): Regl. 25/04/1857 

SANTA CATHARINA (Província): Lei Prov. nº 182 (se) 29 /04/1843, Av. 
nº 8 - 20/03/1855, Lei Prov. n° 7(1) (se) 17 /04/1874 

SANTA ISABEL (Colonia Indígena - Prov. do PR}: Regl. 25/04/1857 

SANTA LEOPOLDINA (Colonia Indígena - Prov. do MT): Regl. 
25/04/1857 

SANTAMARIA (aldeamento - Prov. de PE): Dec. nº 273 - 08/07/1875 

SANTA MARIA (rio): Regl. 25/04/1857 
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SANTA MARIA DO ARAGUAIA (presídio - Prov. de GO): Min. Imp. 
29/01/1849,,Ato Prov. nº 1922 (GO) 11/06/1875 

SANTA THEREZA (Colonia Indígena - Prov. do PR): Regl. 25/04/1857 
SANTO ANTONIO ou Aldeia Velha (aldeia - Cap. do RJ): Decr. 

05/U/1812 
SANTO ANTÓNIO DO PESSANHA (freguesia - Prov. de MG): Res. 

07/02/1824 
SANTO INÁCIO (Colonia Indígena - Prov. do PR): Lei Prov. nº 68 (SP) 

02/04/1887 
SÁO BENEDITO (povoa~o - Prov. do CE): Av. n° 21 - 16/01/1851 

SÁO BERNABÉ (aldeamento - Prov. do RJ): Del. Prov. (RJ) 04/08/1869 
SÁO FÉLIX (povoa~o - Prov. de GO): Lei Prov. nº 25 (<¡O) 31/07 /1835 
SÁO FELIZ ( aldeia - Prov. do MA): Dec. Prov. (MA) 11/09 /1871 
SÁO FIDELIS (aldeia - Prov. do RJ): Prov. 20/03/1823, Dccr. 

26/11/1824, Dec. n° 59 - 01/03/1830 
SÁO FRANCISCO (m1Ínidpio - Prov. de SC): Lei Prov. n° 709 (SC) 

17/04/1874 
SÁO JOÁO BATISTA (presídio - Cap. de MG): Dec. n° 16 - 20/05/1809 

SÁO JOÁO BATISTA DO RIO VERDE (Colonia Indígena - Prov. de SP): 
Lei Prov. n° 68 (SP) 02/04/1887, Lei Prov. n° 54 (SP) 21/03/1888 

SÁO JOÁO DAS DUAS BARRAS (comarca - Cap. de GO ): C. R. 
05/09/1811 

SÁO JQÁO DE CORTEZ (Povoa~o dos Indios - Cap. do MA): Res. nº 27 
- 15/07/1813 

SÁO JOAQUIM (missáo - Prov. do PA): Lei Prov. nº 28 (PA) 28/09/1839 

SÁO JOSÉ (aldeamento - Prov. do MA): Av. nº 4 - 14/02/1855 

SÁO JOSÉ DE EL-REI (aldeia/vila - Prov. do RJ): Decr. 09/01/1812, 
Dec. n° 702 - 16/11/1833, Lei Prov. nº 188 (RJ) 04/05/1840 

SÁO JOSÉ DE MASSAMEDES (aldeia - Prov. de GO): Decr. (2) 
06/07/1832 

SÁO JOSÉ DE MIPIBÚ (vila - Cap. de PE): Dec. nº 22 - 24/05/1811 
SÁO JOSÉ DE MONTE ALEGRE (colonia militar - Prov. de MT): Regl. 

25/04/1857 
SÁO JOSÉ DE PORTO ALEGRE (vila - Prov. de MG): C. R. 12/09 /1820 

SÁO JOSÉ DE TOCANTINS (povoa~o - Prov. de GO): Lei Prov. nº 25 
( GO) 31/07 /1835 

SÁO JOSÉ DO ARAGUAIA (aldeamento - Prov. de GO): Port. Prov. nº 
40 {GO) 12/11/1863, Atos Prov. n°s. 1921 e 1922 (GO) 11/06/1875, 
Ato Prov. n° 1981 (GO) 18/10/1875 
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SÁO LOURENc;o (aldeia - Prov. do RJ): Prov. 28/09/1819, Dec. nº 702 
- 16/11/1833, Del. Prov. (RJ) 26/01/1866, Dec. nº 405 -
18/11/1867, Dec. n° 156 - 13/06/1870, Dec. nº 163 - 17 /06/1870 

SÁO LUIZ (cidade - Cap. do MA): Alv. 13/05/1812 
SÁO MATHEUS (aldeamento - Prov. do ES): Min. Imp. 25/11/1844 
SÁO MIGUEL (Prov. do ES): Lei Prov. nº 6 (ES) 05/07 /1852 
SÁO MIGUEL DE IBQUITINHONHA (freguesia - Prov. de MG): Prov. 

16/09/1820, Res. 11 - 13/04/1826 
SÁO MIGUEL DE IBQUITINHONHA (colonia - Prov. da BA): Prov. 

08/11/1825 
SÁO PATRICIO (aldeia - Prov. de GO): Av. nª 6 - 22/09/1855 
SÁO PATRICIO (rio): Av. n° 6 - 22/09/1855 
SÁO PAULO (Capitania): C. R. 05/11/1808, C. R. 01/04/1809, C. R. 

15/07/1811,C. R.24/03/1819 
SÁO PAULO (Província): Port. 26/08/1825, Port. 22/02/181i!J, Res. Sen. 

03/11/1830, Decr. 07 /12/1830, Lei 27 /10/1831, Dec. nª 586 -
08/10/1833, Lei Prov. nª 16 (SP) 13/03/1837, Min. Imp. 31/01/1849, 
Min. Imp. 21/05/1850, Lei Prov. nº 537 (SP) 11/04/1856, Av. nª 29 -
19/05/1862, Dec. nª 127 - 08/03/1878, Lei Prov. nª 124 (SP) 
01/07 /1886, Lei Prov. n° 68 (SP) 02/04/1887, Lei Prov. nº 54 {SP) 
21/03/1888 

SÁO PEDRO D'ALCÁNTARA (forte - Prov. do RS): Port. 21 -
25/05/1825 

SÁO PEDRO DE ALCÁNTARA ( aldeia - Prov. do ES): Port. 13/07 /1825 
SÁO PEDRO DE ALCÁNTARA (Colonia Indígena - Prov. do PR): Regl. 

25/04/1857 
SÁO PEDRO DE ALCÁNTARA (freguesia - Prov. do ES): Lei Prov. nº 10 

(ES) 14/07 /1859 
SÁO PEDRO DE CABO FRIO ( aldeia - Prov. do RJ): Dec. nº 702 -

16/11/1833 
SÁO PEDRO DE CANTAGALLO (vila - Prov. do RJ): Prov. 20/03/1823, 

Decr. 26/11/1824 
SÁO PEDRO DORIO GRANDE (Capitania): Prov. 31 - 08/01/1818 
SÁO PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL (Província): Port. 21 -

25/05/1825, Av. 30/06/1849, Lei Prov. nº 274 (RS) 19/11/1853, Av. 
n° 118 - 17 /03/1856, Lei Prov. nº 926 (RS) 08/05/1874 

SÁO SALVADOR DOS CAMPOS (vila/cidade - Prov. do RJ): Prov . . 
20/03/1823,Decr.26/11/1824 

SÁO SEBASTIÁO (vila - Prov. de SP): Lei Prov. nª 68 (SP) 02/04/1887 . 
SÁO SEBASTIÁO DO TDUCO PRETO (munidpio - Prov. de SP): Lei 

Prov. n° 68 (SP) 02/04/1887 
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SENHORA DA ESCADA ( aldeia - Prov. de SP): Lei Prov. nª 537 (SP) 
11/04/1856,. 

SERGIPE (Província): Port. 27 /08/1825, Lei Prov. nª 52 {SE) 11/02/1841, 
Lei Prov. nª 127 (SE) 18/03/1844, Lei Prov. nª 146 (SE) 18/03/1845, 
Decr. n° 1139 - 06/04/1853, Av. nª 29 - 19/05/1862, Av. 
21/06/1865 

SONO (rio): Lei Prov. nº 25 {GO) 31/07 /1835, Res. Prov. nª 4 (GO) 
08/01/1849, Ato Prov. n° 1921(GO)11/06/1875 

SOURE (aldeia/vila - Prov. do CE): Lei Prov. n° 2 (CE) 13/05/1835, Dec. 
nº 110 - 31/05/1854, Dec. n° 283 - 26/09/1870 

TAMBY (freguesia - Prov. do RJ): vide N. S. do Desterro de Tamby 

TAPICURÚ (rio): Dec. nª 26 - 09/09/1815 

THOMAR (vila - Prov. de SE): Port. 27 /08/1825 

THOMARDO GERÚ (aldeia - Prov. de SE): vide Gerú 

TIBAGI (rio): Min. Imp. 31/01/1849, Min. Imp. 21/05/1850, Regl. 
'25/04/1857,LeiProv.n°68(SP)02/04/1887 

TIBAGI (Colonia Indígena - Prov. de SP): Lei Prov. nª 68 {SP) 
02/04/1887 

TIElt (rio): C. R. 24/03/1819 
TIGRES (Lago dos - Prov. de GO): Decr. (2) 06/07/1832 

TOCANTINS {rio): C. R. 05/09/1811, Port. 14/04/1823, Lei Prov. nº '25 
(GO) 31/07 /1835, Res. Prov. n° 4 {GO) 08/01/1849, Min. Imp. 
29/01/1849, Dec. n° 46 - 06/10/1880 

TRAHIRAS (povoa~o - Prov. de GO): Lei Prov. n° '25 {GO) 31/07 /1835 
TURY (rio): Dec. Prov. (MA) 05/08/1871 

UAUPÉS (rio): Of. Prov. (AM) 06/09/1878 

URUGUAI (rio): C. R. 05/11/1808, C. R. 01/04/1809 

URUPUCA (rio): Lei Prov. nº 1468 (MG) 01/01/1868 

VACARIA (municipio - Prov. de SC): Av. nª 8 - 20/03/1855 

VALEN<;A (municipio - Prov. do PI): Res. Prov. nª 692 (PI) 03/08/1870 

VALEN<;A, Valen~ dos Índios Coroados (aldeia/vila - Prov. do RJ): 
Prov. n° 3 - 23/01/1812, Decr. 26/03/1819, Prov. 08/07 /1819, Alv. 
17/10/1823 

VERDE (rio): Lei Prov. nª 68 (SP) 02/04/1887 

VEREDA (aldeia - Prov. da BA): Av. 01/03/1827 
VERMELHO (rio): Decr. (2) 06/07 /1832 
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VIANA (comarca - Prov. do MA): Av. Adicional 05/01/1854 
VI<;OSA (vila - Prov. do CE): Lei Prov. nº 359 (CE) 03/09/1845 
VIIA BEIA (municipio - Prov. de PE): Av. nª 67 - 21/04/1857, Av. nº 

160 - 21/07/1858 

VIIA FLOR {Capitania do RN): Prov. 22/01/1816 
VIIANOVA (porto - Prov. do RJ): Del. Prov. (RJ) 04/08/1869 
VINHAES (aldeamento - Prov. do MA): Av. nº 4 - 14/02/1855 
VITÓRIA (Prov. do ES): Dec. n° 22 - 20/02/1823 

XINGÚ (rio): Lei Prov. n° 28 (PA) 28/09/1839 
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ANEXO 



• 

APONTAMENTOS PARA A CIVILISA~O DOS 
INDIOS BRAVOS DO IMPERIO DO BRAZIL 

José Bonifácio de Andrada e Silva ( 1823) 

Vou tratar do modo de catheqni?.ar, e aldear os Indios bravos do 
Brazil: materia esta de snmma importancia: mas ao mesmo tempo de 
grandes difficuldades na sua execu~o. 

Nascem estas 1º da natureza e estado em que se acham estes Indios, 
2º do modo com que successivamente Portuguezes, e Brazileiros os temos 
tratado, e continuamos a tratar, ainda quando desejamos domestical-os e 
fazel-os felizes. 

As primeiras provém 10 de seremos Indios Povos vagabundos, e da
dos a continuas guerras, e roubos: '20 de nao terem freio algum religioso, 
e civil, que cohiba, e dirija suas paixóes: donde nasce ser-lhes insuppor
tavel sujeitarem-sc a Leis, e custumcs regulares: 3° entregues naturalmen
te á pregui~ fogem dos trabalhos aturados, e diarios de cavar, plantar 
e mondar as sementeiras, que pelo nimio vi~ da terra se cobrem logo 
de matto, e de hervas ruins: 4Q porque temem largando sua vida conhe
cida, e habitual de Ca~dores, soffrer fomes, faltando-lhes alimento á 
sua gula dcsregrada: 50 para com as Na~ n9S$8S inimigas recresce no
vo embara~, e vem a ser o temor que tem que depois de aldeados vin
guemos a nosso sabor as atrocidades contra nós commettidas: ou por
que nao tendo ainda provado o devido castigo de seus attentados, des
prezam-nos, confiados na sua presumida valentia; e achando ser-lhes 
mais util roubar-nos, que servir-nos: 6'l porque os mais valentes e pode
rosos d'entre elles temem perder a occasiáo de cobrar entre os seus na
turaes o nome de guerreiro, que muito prezam, esperando ficar segu
ros das nossas armas no meio de suas Mattas e escondrijos: 70 finalmen--



te porque conhecem que se entrarem no seio da Igreja, seráo for~dos a 
deixar suas continuas bebedices, a polygamia cm que vivem, e os divorcios 

" voluntarios; e d'aqui vem que as raparigas casadas sáo as que melhor e 
mais facilmente abra~o a nossa Santa Religiáo; porque assim seguram os 
maridos, e se livráo de rivaes. 

Por causa nossa recrescem iguaes difficuldades e vem a ser, os me
dos continuos, e arreigados em que os tem posto os captiveiros antigos: o 
desprezo com que geralmente os tratamos, o roubo continuo das suas me
lhores terrás, os servi~os a que os sujeitamos, pagando-lhes pequenos ou 
nenhuns jomaes, alimentando-os mal, enganando-os nos contractos de 
compra, e venda, que com elles fazemos, e tirando-os annos, e annos de 
suas familias, e r~ para os servi~s do Estado, e dos particulares; e por 
fim enxertando-lhes todos os nossos vicios, e molestias, sem lhes commu
nicarmos nossas virtudes e talentos. 

Se quizermos pois vencer estas difficuldadcs devemos mudar abso
luctamente de maneiras, e comportamento, conhecendo primeiro o que 
sáo, e devem ser naturalmente os Indios bravos, para depois acharmos os 
meios de os converter no que cumpre, que sejam. 

Náo nos devemos admirar das difficuldades, que se oppoem á sua 
conver~o religiosa se reflectirmos que os Gregos e Romanos, Na~ tio 
instruidas, e civilisadas levaráo seculos antes de entrarem de todo no 
seio do Christianismo. Reflictamos igualmente, que os negros da Costa 
D'Africa, ape7.ar do Commercio, e tracto diario que com elles tem os 
Europeos, estio quasi no mesmo estado de barbaridade que os Indios 
do Brazil. 

Com effeito o homem no estado selvatico, e mormente o Indio bra
vo do Brazil, deve ser pregui~so; porque tem poucas, ou nenhumas 
necessidades; porque sendo vagabundo, na sua máo está arranchar-se 
successivamente cm terrenos abundantes de ca~ ou de pesca, ou ain
da mesmo de fructos silvestres, e espontaneas; porque vivendo todo o 
dia exposto ao tempo Dio precisa de casas, e vestidos commodos, nem 
dos melindres do nosso luxo; porque finalmente náo tcm ideia de proprie
dade, nem desejos de distin~ e vaidades sociaes, que sáo as molas 
poderosas, que poem em actividade o homem civilisado. De mais huma 
razáo sem exercicio, e pela maior parte já corrompida por custumes 
e uzos brutaes, além de apathico o devem fazer tambem estupido. Tudo 
o que Dio interessa immediatamente a sua conserva~o physica, e seus 
poucos prazeres grosseiros, escapa á sua atten~o, ou lhe he indifferen
te; falto de ra7.áo apurada, falto de precau~o: he como o animal silves
tre seu companheiro; tudo o que ve pode talvez attrahir-lhe a atten~o, 
do que náo ve nada lhe importa. Para ser feliz o homcm civilisado preci
sa calcular, e huma arithmetica por mais grosseira, e manca que seja 
lhe he indispensavel: mas o Indio bravo, sem bens e sem dinheiro, na
da tem que calcular, e todas as ideias abstractas de quantidade e nume-
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ro, sem as quaes a razáo do homcm pouco differe do instincto dos brutos 
lhe sáo desconhecidas. ' 

Mas o homem por mais apathico que seja tem com tudo que satisfa
zer suas ne~idades physicas, e indispensaveis, e tem que repellir a for~ 
pela for~: entáo elle se agita fortemente, e a guerra vem a ser huma ne
cessidade, e hum prazer que o arrasta; e d'aqui nascem odios inveterados 
desejos de vingan~ e atrocidades sem freio. ' 

Entáo o Indio da America parece hum homem novo: entáo a fra
queza, e cobardia que alguns escriptores Europeos fazem ingenita dos In
dios, desparecem, e huma coragem, e valentia, de que ha poucos exemplos 
na Europa tomáo o seu logar. Bastará ler, para nos convencermos d'isto a 
de~cr~p~o que faz Lery de huma batalha entre os Indios do Brazil a q~e 
assistio. 

Pode tambem servir de resposta cabal aos preocupados o modo 
porque o celebre Martim Affonso Tibiri~ Cacique da Aldea de Pirati
ninga, boje cidade de S. Paulo, se houve na expugna~o da Fortaleza de 
Villegaignon no Rio de Janeiro, quando d'alli expulsamos os Francezes, o 
Padre Vasconcellos chama a Tibiri~ - o Grande Martim Affonso ho
mem revera de cora~o e valor. - Tambem cumpre que se lembre das fa
~as do famoso Indio Camaráo na guerra contra os Hollandezes de 
Pernambuco. 

Sáo pois as paixóes, que náo podem ser satisfeitas cabalmente sem 
a re~áo de novos bra~os, e vontades, as que obrigaráo os Selvagens 
a reumr-se em taes quaes Aldeas; mas como estas pequenas povoa~óes 
sc:_m Magis~ados e ás vezes até sem hum Chefe, ou cacique poderoso, 
nao os obngaváo a formar de toda a sua energia hum centro commum, 
bem como os raios dispersos da luz se reunem no foco dos espelhos 
concavos, a intelligencia, e actividade individual nunca ganhaváo exten
sáo e intensidade para que fossem obrigados a criar govemos regulares, 
que só pódem reprimir as injurias reciprocas dos socios, e prevenir os fu
turos males. 

D'aqui porem náo se deve concluir que seja impossivel converter es
tes barbaras em homens civilisados: mudadas as circumstancias, mudáo-se 
os costumes. E com effeito se dermos huma vista d' olhos pelas differentes 
ra~ de Indios, que povoaváo o vasto continente do Brasil, quando os 
Portuguezes com~áo a frequental-o, vemos que algumas d'ellas deixa
das a si mesmas, e sem a communica~o, e exemplo de Na~s civilisadas, 
já tinháo feíto alguns progressos sociaes quando outras se achaváo ainda 
na maior barbaridade. 

A' primeira classe pertenciáo os Tupinanquins e Putiguares de Per
nambuco, Itamaracá, e Parahyba, que eráo grandes lavradores, os Carijós 
da Lagoa dos Patos, que já tinháo casas bem cubertas e defendidas do 
frio, e Dio comiáo carne humana, e alguns outros. 
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Reflictamos igualmente no que fizeráo os Jesuitas nas suas Missóes 
do Paraguay, ~. do Brasil, e .mais a teriáo feito se o seu systema náo fora de 
os separar da communica~o dos Brancos, e de os govemar por uma 
Theocracia absurda e interessada. Em 1732 cm as 30 Missóes dos Guara
nís junto ás margens do Paraná, e Uruguay viviáo já 141.182 almas, e des
de 1747 até 1766 foráo baptizados nestas Povoa~s 91.520 pessoas. 

A facilidade de os domesticar era táo conhecida pelos Missionarios, 
que o Padre Nobrega segundo refere o Vieira, dizia por experiencia, que 
com muzica, e harmonia de vozes se atrevia a trazer a si todos os Gentios 
da America. Os Jesuitas conheceráo, que com presentes, promessas, e 
razóes claras e sans expendidas por homens praticos na sua lingua podiáo 
fazer dos Indios barbaras o que d'elles quizessem. Como Evangelho em 
huma máo, e com presentes, paciencia e bom modo na outra tudo d'elles 
conseguiráo. Com effeito o homem primitivo nem he bom, nem he máo 
naturalmente, he um mero automato, cujas molas podem ser postas cm 
ac~o pelo exemplo, educa~o e beneficios. Si Catáo nascera entre os Sa
trapos da Persia, morreria ignorado entre a multidáo de vis escravos. 
Newton se nascera entre os Guaranis seria mais hum bipede, que pezara 
sobre a superficie da terra; mas um Guarani criado por Newton talvez que 
occupasse o seu lugar. Quem ler o dialogo que traz Lery na sua viagem ao 
Brazil entre hum Francez e hum velho Carijó, conhecerá que náo falta aos 
Indios bravos o lum.e natural da razáo. 

Náo obstante isto ere ainda hoje muita parte dos Portuguezes que o 
Indio só tem figura humana, sem ser capaz de perfectibilidade. 

Eu sei que he difficil adquirir a sua confian~ e amor; porque como 
já disse, elles nos odeiáo, nos temem, e podendo nos matam, e devoráo. E 
havemos de desculpal-os: porque com o pretexto de os fazermos 
Christáos, lhes temos feito, e fazemos muitas injusti~, e crueldades. Faz 
horror reflectir na rapida despovoa~o destes miseraveis depois que 
chegámos ao Brazil; basta notar, como refere o Padre Vieira: que em 
1615, em que se conquistou o Maranháo, haVia desde a Cidade até o Gu
rupá mais de 500 aldeias de Indios, todas numerosas, e algumas d'ellas 
tanto, que deitaváo quatro e cinco mil arcos; mas quando o dito Vieira 
chegou cm 1652 ao Maranháo já tudo estava consumido e reduzido a mui 
poucas Aldeotas, de todas as quaes náo pOde André Vital de Negreiros 
ajuntar 800 Indios d'armas. Calcula o Padre Vieira que em 30 annos pelas 
guerras, captiveiros, e molestias, que lhes trouxeráo os Portuguezes, eráo 
mortos mais de dois milhóes de Indios. 

Desde D. Sebastiáo conheceráo os Reis de Portugal todas as injusti
~as, e horrores, que com elles practicaváo os Colonos do Brasil, matan
do-os, captivando-os e vendendo-os até para mercados Estrangeiros; e pa
ra favorecerem a liberdade, e porem termo ás injusti~s commettidas le
gisláráo em 1570, 587, 595, 1ti09, 611, 647, 655, 680 e finalmente em 1755. 

El-Rei D. Pedro pela Lei de 1680 cortou pela raiz os quatro casos de 
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que abusaváo os Colonos para continuar com a escravidáo dos Indios, que 
ainda permitia a Lei de 1655: a saber, que poderiáo ser eser avos 1 o os to
mados cm justa guerra; 2° Quando impedissem a prega~o Evangelica; 30 
Quando prezos á corda para serem comidos pelos seµs contrarios; 40 
Quando em fim fossem tomados em guerras pelos outros Indios. 

Parecia que pela Lei d'El-Rei D. Pedro 2° ficava esta pobre gente 
para sempre isenta de ser escrava; mas náo succedeu assim, porque nestes 
ultimos tempos, em hum seculo táo alumiado como o nosso, na Corte do 
Brasil foráo os Boticudos, e Purús do Norte, e os Bugres de Guarapava 
convertidos outra vez de prisioneiros de guerra em miseraveis escravos. 

El-Rei D. José na sua Lei de 7 Junho do já citado anno de 1755 co
nheceo que os Indios do Pará e Maranháo desde o descobrimento até 
entáo náo se tinháo multiplicado, e civilizado, antes pelo contrario, tendo 
descido muitos milhóes d'elles, se foráo sempre extinguindo; e os poucos 
que restaváo viviáo em grandissima miseria, servindo só de afugentar os 
outros; nascendo d'aqui o atrazo da agricultura, e a falta de bra~s uteis 
n'aquellas Provincias. Desejando elle melhorar a sua sorte fez publicar o 
famoso Directorio com benignas e paternaes inten~es, porem sem adver
tir que El-Rei D. Joáo 40 já na Lei de 10 de Novembro de 1647 confessa, 
que os Indios que se daváo por administra~o no Pará e Maranháo em 
breve morriáo de fome e de trabalho; ou fugiáo para o matto; e por isso 
abolira elle essas administra~s, concedendo-lhes liberdade plena de tra
balhar com quem bem quizessem e lhes pagasse. Com a administra~o 
porem dos nóvos Directores, ainda quando o Directorio fosse bem execu
tado, nunca os Indios poderiam sahir da sua perpetua minoridade, obe
diencia Fradesca, ignorancia, e vilei:a. Onde estáo as escholas que ordenou 
em cada povoa~o? Quaes tem sido os fructos colhidos de táo frias, porem 
mal pensadas, e peior executadas providencias? Ou nenhuns, ou de bem 
pouca monta. Segundo nossas Leis, ós Indios deviáo gozar dos previlegios 
da ra~ Europea; mas este beneficio tem sido illusorio, porque a pobrei:a 
em que se acháo, a ignorancia por falta de educa~o, e estimulos, e as ve
xa~s continuas dos Brancos os tomáo táo abjectos e desprezíveis como 
os negros. Os mattos estáo cheios de Indios barbaros e as Aldeas, que dei
xaráo os Jesuitas desappareceráo de todo ou estáo quasi desertas pelo 
pouco cuidado dos Bispos, Parachos, Governadores, e Espirito Santo. Por
to Seguro, Ilhéos sáo ainda agora continuamente infestadas por estes In
dios barbaros. 

D'aqui fica claro que sem novas providencias, e estabelecimentos 
fundados em justi~ e sáa politica nunca poderemos conseguir a Cathequi
za~o e civilisa~o d'esse Selvagens. He preciso pois imitar, e aperfei~oar 
os methodos de que usáráo os Jesuitas. Elles por meio de brandura, e be
neficios alderáo infinidade de Indios bravos, e o que mais he, até os go
vernadores de Goyaz imitando-os fizeráo nossos amigos os Acroás, e os 
J ovaes, os indomitos Caiapós, os crucis Chavantes. E como o conse-
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guiráo? Dando liberdad~ aos p~ioneiro~, vestindo-os, an.imando-os, e 
persuadindo-lh~s a que viessem viver debaixo das Santas LetS ?º E~ange
lho. Apezar de sua barbaridade, reconbeceráo elles o~ obseqwos fe1tos, .e 
náo foram insensiveis ás atten~óes com que os tratavao os grandes Caa
ques dos Brancos, como elles chamaváo aquell~s Generaes. Os mesmos 
Boticudos e Puris, contra quem se declarou ultimamente guerra crua, se 
váo domesticando. Na provincia da Bahia, pelo bom modo com que lhes 
soube ganhar a vontade um General, vi~em. os Botic~~os cm boa paz 
comnosco, ao mesmo tempo, que na Cap1tania do Espmto Santo fazem
nos dura guerra, apezar da expedi~óes e pastos Milit~es .. 

Tenho pois mostrado pela razáo, e pela. expe~enaa, que a~zar de 
serem os Indios bravos huma ra~ de homens inconsiderada, pregw~_ e 
em grande parte desagradecida e deshumana para comnosco, que reputao 
seus inimigos, sáo com tudo capazes de civilisa~~, logo que se a~optáo 
meios proprios, e que ha constancia e zelo. verdadeir~ ?ª sua exe~~º: .. 

Nas actuaes circumstancias do Brasil e da Politica Europea a avili-
sa~o dos Indios bravos he objecto de summo interesse e ~portancia para 
nós: Com as novas Aldeas que se forem formando, a Agricultura dos Ge
neros comestiveis, e a cria~o dos gados· devem augmentar, e pelo menos 
equilibrar nas Provincias a cultura e fabrico do a~ucar: 

Os meios porem de que se deve lan~ logo mao para a prompta e 
successiva civilisa~o dos Indios, e que a experiencia e a razáo me te~ en
sinado; eu os vou propor aos Representantes da Na~o; e sáo os segwntes: 

1 o Justi<;a, náo esbulhando mais os Indios, pela for~ das terras 
que ainda lhes restáo, e de que sáo legi~os ~enho~es, pois .D_eus lh'as 
deu; mas antes comprando-lh'as como praticarao, e amda praticao os Es-
tados Unidos da America. 

2º Brandura, constancia, e sajfrimento de nossa parte, que nos cum
pre como a usurpadores e Christáos. Imitemos o Missionario Aspilcueta, 
que hia buscar os Indios desta Provincia aos mattos, e esperava-os quando 
vinháo da Ca~ para lhes dar as boas vindas, representava-lhes todos os 
incommodos, que soffria por elles: e quando o~ vi.a descan~dos ~ attentos 
come~va a prégar-lhes entáo nossa Santa Fé, lmltando as maneiras e tre
geitos de seus Pais, ou Feiticeiros. 

30 Abrir commercio com os barbaros, ainda que seja com perda da 
nossa parte, recebendo em troca os generos de seus mattos e peq~ena in
dustria· e levando-lhes canquilharia de ferro e latáo, espelhos, m1~ngas, 
facas, ~achados, thewuras, pregos, anzoes, tabaco, vinhos doces e bran
dos, a~ucar, carapu~, e barre tes vermelhos, galóes falsos, titas, len~s de 
cores subidas ou listados, mantas, caens de ca~ etc. 

4S1 Procurar com dadivas e admoest"'oes fazer pazes com os Indios 
inimigos, debaixo das condi~s seguintes, quaes .. as que o Govemador 
Mem de Sá estabeleceu em 1558, 1° que náo comao carne humana, nem 
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mutilem os inimigos mortos: 2° Que náo fa~o guerra aos outros Indios 
sem consentimento do Govemo Brasileiro: 3º Que se estabele~ um Go
vemo digno, um commercio reciproco entre elles e nós, para que come
cem tambem a conhecer o meu e o teu, abrogando-se o uso indistincto dos 
bens e productos da sua pequena industria. 

5º Favorecer por todos os meios possiveis os matrimonios entre In
dios e brancos e mulatas, que entáo se deveráo estabelecer nas Ald!as, 
havendo cuidado porem de evitar, que pelo seu trato e máos custumes náo 
arruinem os mesmos Indios; prohibindo-se que náo possáo por ora com
prar suas terras de Lavoura, sem consentimento do Parocho e Maioral da 
Aldea, e determinando-se nos Postos Civis e Militares da Aldea baja pelo 
menos igualdade entre ambas as ra~. 

6º Será muito conveniente, por meios indirectos se procure intro
duzir para Caciques das Na~ ainda náo aldeadas alguns Brasileiros de 
bom juizo e comportamento, que saibáo corresponder aos fins politicos 
desta escolha, e nomea~o. 

7'J Crear para a cathequiza~o dos Indios hum Collegio de Missio
narios, cuja Organisa~o religiosa seja pouco mais ou menos como a dos 
Padres da Congrega~o de Sáo Felippe Nery, os quaes alem da probidade 
e zelo pelo Christianismo, devem instruir-se pelo menos na lingua geral 
Guarani, e se possivel for tambeÍn nas particulares das ra~ numerosas; e 
nos usos e custumes dos mesmos Indios bravos; pois foi ignorancia crassa, 
para náo dizer brutalidade, querer domesticar e civilisar Indios á for~ 
d'armas, e com Soldados e Officiaes pela maior parte sem juizo, pruden
cia, e moralidade. 

So Para attrahir Missionarios virtuosos, instruidos e prudentes, será 
preciso assignar-lhes rendas proprias e os privilegios necessarios: delles 
sahiráo os Parochos para as novas Aldeas, que teráo náo s6 toda a juris
di~o ecclesiastica, mas a de Policia Civil, que exerceráo de acc0rdo com 
as Justi~ locaes. 

90 Os Missionarios que se destináo para feitores Parochos, antes 
que váo presidir as novas Aldeas, deveráo morar por algum tempo com 
outro Missionario já pratico no govemo e direc~o dos Indios. 

100 Para que estes Missionarios sejáo respeitados pelos Indios, e 
possam cohibir promptamente os tumultos e desordens que estes fizerem 
depois de aldeados, estabelecer-se-háo nas distancias necessarias e ade
quadas pequenos Presidios Militares, cujos Commandantes obraráo de 
acc6rdo com os mesmos Missionarios, e lhes daráo todo o favor e auxilio 
requerido. 

11° Estes presidios seráo formados de 20 até 60 homens de Guar
ni~o com duas ou trez pe~ de pequeno calibre, e se o exigirem as cir
cumstancias locaes, poderáo tambem estes destacamentos ter alguns sol
dados de cavallo. 
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122 As Bandeiras que devem sahir a buscar Indios bravos dos mat
tos e campos para serem aldeados, seráo de homens escolhidos e honra
dos, que levem na sua companhia como Linguas, Indios mansos, e hum 
Missionario para os persuadir e cathequirn com presentes, promessas e 
bom modo. Destas primeiras Aldeas deveráo sahir progressivamente In
dios mansos; que com alguns Certanistas e hum Missionario, se necessario 
for, váo continuamente ao matto buscar novos colonos, ou para augmentar 
as Aldeas já estabelecidas, ou para formar com outros já mansos outras 
novas: pois o exemplo e trato de seus naturaes já aldeados os convenceráo 
a procurar e desejar a nova seguran~ e abundancia em que estes vivem. 

132 Estes Bandeirantes que forem fazer p~s com os Indios, e tra
zel-os para as novas Aldeas, náo se devem confiar cegamente nas promes
sas e signaes de amizade que lhes mostrarem os Indios bravos, mormente 
si tiverem sido nossos inimigos, porque muitas vezes, por falta de cautella, 
tem sido victima a nossa gente das falsas apparencias dos gentios; e bom 
será, segundo as circumstancias, nem comáo do que elles lhes apresenta
rem, porque já tem succedido serem comidas envenenadas. 

142 Como compre excitar-lhes a curiosidade, e dar-lhes altas ideias 
do nosso poder, sabedoria e riqueza, será conveniente que o Missionario 
leve huma machina electrica com os apparelhos precizos, para na sua pre
sen~ fazer as experiencias mais curiosas e bellas da electricidade, e 
igualmente phosphoros e gaz imflamavel para o mesmo fim. 

15º Na aldea~o dos Indios náo for~áo os Missionarios a que os 
velhos e adultos deixem logo os seus erros e máos constumes; porque he 
trabalho baldado querer de repente mudar abusos inveterados de homens 
velhos e ignorantes, ou obriga-los a trabalhos seguidos e penosos; por isso 
se esmeraráo principalmente em ganhar a mocidade com bom modo e 
tratamento, instruindo-a na moral de JESUS CHRISI'O, na lingua Portu
gueza, em ler, escrever, e contar, vestindo-os e sustentando-os, quando os 
seus Pais forem negligentes, ou mesquinhos. Quanto aos adultos porem, 
antes dos dogmas e misterios da Religiáo convirá, que primeiro se lhes en
sinem com a maior clareza possivel os primeiros principios da moral 
Christá: v. g. o amor do proximo, a compaixáo pelos males alheios, e a ca
ridade e beneficencia reciproca; que se lhes expliquem bem as vantagens 
que váo tirar do seu novo modo de vida; e o interesse e amiz.ade que tem 
para com elles o Govemo Brazileiro: partindo-se do principio incontesta
vel que se deve permitir o que se náo póde evitar. He de crer entáo que 
quando os velhos se náo queiram alistar debaixo das Bandeiras do Evan
gelho, de certo veráo com gosto entrar no seio da Igreja a seus filhos e ne
tos. Tambem he uma verdade de facto, que hum dos melhores meios para 
attrahir os Indios bravos ao seio da Igreja, he procurar ganhar-lhes a ami
zade e confian~ cuidando primeiro nos seus bens temporaes e phisicos, 
para depois os ir attrahindo á nossa Santa Fé com o andar do tempo. 
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162 Antes porem de se trazerem os Indios das mattas para se aldea
rem, deve-se dantemáo ter feito todas as planta~óes, e ro~ necessarias 
para sustento pelo menos de seis primeiros mezes: igualmente deve-se ter 
levantado os ranchos precizos para que as familias tenháo onde logo se 
possáo recolher. 

170 Haverá igualmente, cuidado em náo trazer os Indios do matto 
pelo meio de nossas Povoa~óes para se eivtarem os roubos e desordens, 
que custuma commetter huma multidáo de homens, mulheres e crian~ 
pela mór parte inconsiderada e sem freio; e devem as Justi~ das terras, e 
Lavradores visinhos concorrer com todos os mantimentos necessarios aos 
logares mais adequados da Estrada por onde devem transitar, para que 
náo soffráo incommodos e fornes, antes fa~o grande conceito da fartura 
em que vivemos, e a que elles ¡>odem chegar. 

18º Quando entrarem os Indios nas suas novas Aldeas, devem ser 
re~bidos com todo o apparato e festas, para que formem logo grande 
idéa do nosso poder, riqueza, e amizade. 

190 Procuraráo os Missionarios substituir aos seus . folguedos e vi
nhos func~óes apparatozas de Igreja, com muzicas de boas vozes, e jogos 
gymnasticos, em que principalmente os rapazes ou Cathecumenos se en
tretenháo e criem emula~o. Por este meio tambem se conseguirá, que os 
Pais folguem de ver seus filhos adiantados, e premiados, por suas boas 
a~óes e comportamento; e com estas fun~óes e jogos se divertiráo e ins
truiráo ao mesmo tempo, sem constrangimento da nossa parte. 

2()0 Nas grandes Aldeas centraes, alem do ensino de ler, escrever, e 
contar, e Cathecismo, se levantaráo escholas praticas de artes e Officios, 
em que hiráo aprender os Indios, d'ali, e das outras Aldeas pequenas e até 
os Brancos e mesti~os das Povoa~óes visinhas, que depois seráo distribui
dos pelos logares em que houver falta de Officiaes, concedendo-lhes a in
sen~o de servi~o na Tropa paga. 

21 o No estabelecimento das novas Aldeas haverá o cuidado, 1° de 
náo fazer passar Iñdios de matto virgem para campinas, e vice-versa, os 
de morros para planicies humidas; porque a subita mudan~ de habita
~º e clima augmenta a sua mortalidade; 22 porque se escolha lugar sadio, 
fertil, e longe das grandes Villas para que lhes náo inoculemos logo to
dos os nossos vicios e molestias; 32 que os Missionarios tenháo todo o 
desvello em os ir acostumando pouco a pouco a sustento mais sadio, e nu
tritivo que o seu, procurando ao mesmo tempo introduzir maior aceio e 
luxo de vestido e ornato de suas casas; 4º. que as nossas Aldeas das ra~ 
menos pregui~osas e mais capazes dos trabalhos da lavoura náo se esta
bele~ em Paiz de muita ca~ ou peixe, para que os nossos colonos náo 
se entreguem somente nas máos da Natureza, antes pelo contrario sejáo 
for~dos a ganhar e segurar o seu sustento á costa dos seus trabalhos rus
ticos. 
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222 Se possivel for, convem que as novas Aldeas sejam numero
sas, ainda qu~ menos chegadas humas ás outras, para maior seguran~ 
das mesmas, e para augmento dos bra~os impregados na Agricultura e In
dustria. 

232 Os Missionarios velaráo em que se náo introduza o uso da ca
cha~ nas novas Aldeas, prohibindo tavernas, e devendo elles sómente dis
tribuir agua ardente, quando preciso for, aos enfermos, ou aos que se em
pregáo em trabalhos duros e penozos. Procuraráo igualmente aperfei~ar 
segundo os processos Chimicos os vinhos do Paiz, náo lhes concentindo 
porem nas suas festas, e folguedos suas acostumadas bebidas. 

242 Como os Indios, pela sua natural indolencia e inconstancia náo 
sao muitos proprios para os trabalhos aturados da agricultura, haverá para 
com elles nesta parte alguma paciencia e contempla~o; e será mais util a 
principio ir empregando em Tropeiros, Pescadores, Pedestres, Pioes, e 
guardas de gado, aos que forem mais frouxos e desleixados; como igual
mente em abrir vallas, derrubar mattos, transportar madeiras dos montes 
aos rios e estradas, e abrir picadas pelo Certáo para o que sáo muito pro
prios, ou também ensinado-lhes aquelles Officios para os quaes tiverem 
mais habilidade e geito. 

252 Concorrerá muito para acostumar aos Indios á lavoura, que o 
Missionario por todos os modos possiveis introduza o uzo do arado e dos 
outros instrumentos rusticos Europeos, para que deste modo lhe fiquem 
mais suaves os trabalhos da Agricultura, e se náo julguem aviltados e igua
lados aos negros, puchando pela enxada. E talvez como exemplo dos In
dios os Brancos das povoa~s visinhas, ou que se forem estabelecer nas 
Aldeas, os imitem e percam fal~s pundunores. 

UJ'J Informar-se-ha o Missionario dos meios com que deve contar 
para a subsistencia da sua Aldea, ou seja em productos da Ca~ e pesca, 
ou em lavoura, para .assim poder prevenir qualquer fome futura. Para isto 
he muito conveniente que nos annos ferteis fa~ uma reserva de farinha, 
milho e feijáo, que se conservará em celleiro para os annos de escacez. 

272 Igualmente convirá que as ro~ e lavouras, que se houverem de 
fazer annualmente, para que náo falte o sustento aos mesmos Indios, sejáo 
em grandeza quasi dobrada do que exige o seu sustento annual para que 
baja sempre um excesso que se guarde nos Celeiros apontados. 

28<2 Tambem será conveniente formar-se em cada Aldea huma Cai
xa pia de economia, onde cada familia entre com a pequena parte dos jor
naes ou ganhos que tiver, e este dinheiro será posto a render ou no Banco 
da Provincia, ou nas máoes de particulares honrados e abonados, debaixo 
de toda a seguran~. Para esta Caixa pia entrará tambem parte do dizimo 
da produc~o das terras, depois de passados seis annos livres, e o dizimo 
será o unico tributo que paguem durante os 12 annos que se seguirem. 
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290 Aos Indios bravos mais activos que se vierem aldear se daráo as 
ferramentas necessarias para a lavoura, como enxadas, machados, fouces, 
e aos mansos, que tiverem disposi~óes para artes e officios, os Instrumen
tos precisos, cuidando que náo levem descaminho, antes se conservero cm 
bom estado. 

3QfJ Nas Aldeas, procurará o Missionario náo só fazer plantar os ge
neros comestiveis de primeira necessidade, mas igualmente os que podem 
servir ao Commercio, como o algodáo, tabaco, mamona, e mandubi para 
azeite, caffé, linho e canhamo para pannos e cordoaria, segundo o clima, e 
natureza do terreno. 

312 Igualmente animará a cria~o do gado vaccum, cavallar, porcos, 
carneiros, e cabras, que alem de lhes ministrarem alimento mais abundan
te e nutritivo, podem com o andar do tempo ser vendidos para fóra. Para 
o que se lhes dará o exemplo criando-os elle mesmo, e aproveitando todo 
o producto do dito gado: será tambem conveniente que de a principio do 
leite das suas vaccas ás crian~, para que as máes conhe~o as utilidades 
da sua multiplica~o e conserva~o até para a cria~o de seus filhos; e aos 
adultos fará presente de alguns queijos e manteiga a que os hirá acostu
mando. Explicar-lhes-ha com razóes sans e claras os proveitos que podem, 
e devem tirar do seu gado, náo só para o melhor e mais certo sustento, 
mas tambem para Commercio, como disse. Deste modo diminuirá a dieta 
vegetal, e pouco propria á gente de trabalho, e com o mesmo fim, em vez 
de farinha de páo, e de milho, que sáo pouco digiriveis e sadias, se intro· 
duzirá o uso de páo de milho ou de mistura com farinha de arroz, de bata
tas, e carás, ou com trigo e centeio; pelo menos o uso do fubá ou farinha 
de milho náo fermentada para pollenta, ou angú, ou para coscuz, pio de 
que usáo geralmente os Arabes e negros da Costa da Africa, e que he 
muito nutritivo e sadio. 

32º Aos que mostrarem desejos sinceros de criar alguns destes gados 
lhes ministrará o Missionario as cabe~ necessarias, com tanto que pri
meiro fa~o curráes e potreiros com ranchos secos para se abrigarem de 
noite das feras e das injurias do tempo. Ensinar-lhe-há a tozar a lá das 
Ovelhas, a mugir o leite, e a tirar partido de toda a sua cria~o. 

33º Alem destes meios, procurará por todos os outros possiveis, ex
citar-lhes desejos fortes de novos gozos e commodidade da vida social, tra
tando por esta razáo com mais considera~o e respeito aquelles Indios, 
que procurem vestir-sé melhor, e ter suas casas mais commodas e acea
das; e d' entre estes se escolheráo os Maioraes, e Camaristas da Aldea. 
Aos que forem desleixados e mal aceados, o Parocho como o Maioral da 
Alde~ castigará policialmente, ou lhes imporá certa coima pecuniaria, que 
entrará para a caixa pia de economia da Aldea. 

34º .como sucede muitas vezes que as Indias dáo leite a seus filhos 
por seis e sete annos, cuja lacta~o prolongada, alem de fazer frouxas e 
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pouco sadias as crian~s, tem tambem o inconveniente de diminiur a pro
crea~o por tpdo o tempo da lacta~o, o Missionario vigiará que as crian
~ náo mamem por mais de dois annos, quando muito. 

35º Como as bexiga sáo o maior flagello dos Indios bravos, os Mis
sionarios deveráo ser instruidos na vaccina~o, innoculando totos os In
dios que se forem aldeando; e cuidaráo em vedar toda a introdu~o de be
xigas naturaes nas Aldeas; e no caso que estas se manifestem, se deverá 
separar os bexiguentos para huma casa de Enfermaria arredada da Aldea, 
em Sitio proprio e sadio, onde os doentes sejáo tratados por pessoas já 
vaccinadas. O mesmo cuidado haverá em evitar todas as molestias conta
giosas, mormente as de pelle como sarnas, mal de S. Lazaro, etc. 

362 Procuraráo os missionarios estabelecer rela~es entre as diffe
rentes Aldeas de Indios e Povoa~es de Brancos, náo só para se soccorre
rem mutuamente em caso de desordens e levantamentos, mas igualmente 
para a saca de generos comestiveis e outros, de humas Povoa~s para ou
tras, assim para Commercio, como em caso de carestia, ou escacez de vi· 
veres. Este objecto deve ser muito recommendado aos Govemos Provin
ciaes, que o devem promover até com sacrificios do Thesouro Publico. 

372 Será util para promover as compras e vendas entre os Indios e os 
Brancos, que baja nas Aldeas dias certos e determinados de mercados ou 
feiras, as quaes seráo vigiadas pelo Maioral e Parocho, para se evitar que 
os Indios ainda bu~es náo sejáo enganados pelos Brancos nas suas com
pras e vendas. Náo convem outrosim que nas Aldeas novas haja communi
ca~óes desregradas entre a nossa gente e os Indios, donde nascem mil 
abusos e immoralidades. Se os nossos apezar da policia enganarem aos 
Indios, e lhes prejudicarem com lezáo enorme, o Parocho e Maioral de
pois de tomarem conhecimento summario e verbal do caso, suspenderáo 
semelhantes contractos, e daráo parte ás Justi~ das terras d'onde forem 
os enganadores para que pelos meios legaes procedáo no que for de justi-

~-

38º Quando estes Indios contratarem com a nossa gente para lhes 
darem tantos dias de trabalho por certo jornal ou vestuario, para ser vali
do este ajuste dever ser com approva~o do Parocho e Maioral da Aldea, 
do que se passará por esaipto contracto, para que se possáo obrigar as 
partes a seu pleno cumprimento: e será bom outro sim, que semelhantes 
contractos sejáo por limitado tempo, fazendo-lhes conhecer os males a 
que ficáo expostos na sua longa ausencia suas mulheres e filhos, e quanto 
lhes será melhor plantarem e colherem elles mesmos para si do que para 
outros. 

392 Nas Aldeas, em cuja visinhan~ houver animaes ferozes ou for
migas damninhas se estabelecerá hum premio pecuniario para qualquer 
que matar hum desses animaies ferozes, ou tirar um formigueiro. 
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4()Q Como em todas as Sociedades náo possa haver felicidade e pro
gressos, sem que a industria seja animada, e recompensada, e os crimes 
castigados e prevenidos, os Missionarios e Justi~ visinhas vigiaráo e se 
daráo as máos para que os crimes e desordens dos Indios náo fiquem im
punes, e logo que o Maioral e Missionario da Aldea precisar para prender 
o culpado de ajuda e socorro, recorrerá aos Commandantes dos Presidios, 
ou ás Justi~ visinhas, tendo-lhes formado culpa summaria. 

412 Quando as necessidades publicas exigirem o emprego de bra~s 
Indianos, estes seráo entregues a quem tiver direito da requisi~o, proce
dendo-se por turnos, segundo as listas exactas que deve haver na Aldea, 
regulando-se com justi~ o tempo dos seus servi~os e seus jomaes para 
lhes ser indefectivelmente pagos. 

422 O Missionario ou Parocho de qualquer Aldea nova deverá fazer 
huma lista nominal, por familias e ida des, de . todos os Indios ali estabele
cidos, notando nella o seu caracter e a sua industria e aptidáo, e esta lista 
hirá augmentando á propor~o que for crescendo a Aldea com novos co
lonos. Nestas linhas se declarará as quantidades, e qualidades das terras 
cultivadas por cada familia, como igualmente se notaráo todas as obras de 
industria fabril de cada huma das mesmas familias. No fim de cada anno 
se remetterá uma Tabella exacta ao Tribunal Provincial encarregado, co
mo diremos, do Govemo de todas as Missóes e Aldeas de Indios da Pro-. . 
vmcia. 

432 Debalde se mandaráo executar estas e outras disposi~es se náo 
houver hum corpo ou Tribunal Superior, que· vigie sobre a administra~o 
assim Ecclesiastica como Civil de todas as Aldeas de cada Provincia: por 
tanto em cada huma dellas, em que houver Indios bravos que catheqnizar 
e civilisar, haverá um Tribunal Conservador dos Indios composto do Pre
sidente do Govemo Provincial, do Bispo, do Magistrado Civil de maior al
~da dá Capital, de hum Secretario, e dos Officiaes papelistas necessarios, 
que seráo pagos pela Caixa geral do producto das rendas das terras vagas, 
e de outros reditos extraordinarios que nella deverem entrar. 

44º Este Tribunal terá a seu cargo: 1 o receber as contas e partici
pa~óes do estado de cada huma das Aldeas, que seráo remettidas e assig
nadas pelo Parocho e Maioral da Aldea com as listas nominaes de que fal
la o § 42 2ª Ouvirá e responderá as representa~óes dos mesmos Missiona
rios e Maioraes, e das Justi~ territoriaes em negocios concernentes aos 
Indios e Aldeas. 3º Despachará todos os requerimentos das partes queixo
sas que a elle recorrerem. 4ª Protegerá os Indios contra as vexa~óes das 
Justi~ territoriaes e Capitáes-Móres. 52 Dará todas as providencias ne
cessarias e novas que requerer o augmento da civilisa~o dos mesmos In
dios. 6º Procurará com o andar do tempo, e nas Aldeas já civilisadas, in
troduzir Brancos e mulatos morigerados para misturar as ra~s, ligar os 
interesses reciprocos dos Indios com a nossa gente, e fazer delles todos 
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hum só carpo da Na~o, mais forte, instruida, e emprehendedora, e destas 
Aldeas assim amalgamadas hirá convertendo algumas em Villas como or
dena a Ley já "citada de 1755. 70 Para que os Indios bravos que se vem 
aldear por qualquer motivo insignificante ou caprixo, náo abalem outra 
vez para o matto, e achem nelle escondrijos, procurará por todos os meios 
possiveis que este Plano de civilisa~o seja geral e simultaneo por toda a 
Provincia quando menos, ordenando entradas continuas de Bandeiras, que 
explorem os mattos e Campos, pacifiquem as na~óes nossas inimigas e 
continuamente tragáo Indios bravos para as novas Povoa~es. 8° Para es
tirpar a apathia habitual dos Indios e influir-lhes novos bríos, mandará 
formar Companhias civicas com fardamento accommodado ao clima e 
CU$tumes dos mesmos Indios, que nos Días Santos fa~o os seus exercicios 
no pateo da Aldea, e se váo assim acostumando á subordina~o militar, e 
sirváo para policia das mesmas Aldeas e Districto. 90 Cuidará quanto an
tes, que os rapazes Indios que tiverem mostrado mais talentos, e ins
truc~o nas escholas menores das Aldeas, venháo frequentar as Aulas de 
latim, e outras de gymnasio de Sciencias uteis, que deve haver em cada 
Capital das Provincias, os quaes seráo sustentados como Pensionarios do 
Estado. l()Q Dos que tiverem mais progressos nas Aulas, e tiverem mos
trado melhor comportamento, escolherá os Maiores e Chefes Militares 
náo só para as Aldeas dos Indios, mas tambem com o andar do tempo pa
ra as povoa~óes Brazileiras, tendo-se muito em vista favorecer em iguaes 
circums~ancias os de Origm-Indiana, para se acabarem de huma vez preo
cupa~óes anti-sociaes e injustas. 11º Igualmente fará ordenar d'entre os 
Alumnos os que tiverem mais voca~o para o Estado Ecclesiastico, que 
entraráo no collegio ou Congrega~o dos Missionarios e em outros bene
ficios da Igreja. 12º Finalmente todos os annos remetterá huma Conta cir
cumstanciada do Estado Ecclesiastico e Economico de todas as Aldeas da 
Provincia, e requererá, se preciso for, novas modifica~óes ou amplia~óes 
ao Regimento geral para a cathequiza~o e civilisa~o dos Indios, que de
ve quanto antes formar o Poder Legislativo. 

Tenho apontado todos os meios que me parecem mais convenientes 
e adoptados para a civilisa~o e prosperidade futura dos mizeraves In
dios, para que tanto devemos concorrer, até por utilidade nossa, como 
Cidadáos, e como Christáos. Permitta o Céo que estes meus toscos, e ra
pidos apontamentos possáo ser aproveitados, corrigidos, e emendados 
pela Sabedoria da Assembléa Geral Constituinte, como ardentemente de-. 
SCJO. 

Rio de Janeiro, 1° de Junho de 1823. 

losé Bonifacio de Andrada e Silva. 
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