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U EIRey. Faço fiber a quantos efle Al-
vará em forma de Ley virem

, que por btf
tas cauzas

, que me foraÓ prezemes : Sou
fervido extinguir os Officios de Executores da
Alfandega grande, e d* Alfandega do Taba-

_^ co da Cidade de Lisboa , como também a
mcumbenc.ada execução das dividas da Junta da. AdmimfWaÕ
do mefmo Tabaco, que eftava cometida a hum dos Miniílros
Deputado delia pata o que de njg mótu próprio, certa cien-
cia, poder Real, e abfoluto

, reTogo todas as Levs R e!xi
mentos, Foráes, Alvarás, Decretos, Rezolucoens , e' Ordensda cteaçao dos ditos Officios

, e incumbências
, e em fe£de todos í Hey por bem crear de novo hum lugar de Letras%

graduação de primeiro banco que fe intitule Juiz Executor
das d.v.das das Alfandegas da Cidade de Lisboa , e [unta da
Admiração do Tabaco

, para o qual fe me 'confí «r noConfelho da Fazenda hum dos Bacharéis aprovados para me f"°virem
,

de milhor nota, que tenha cabimento ao dito WarO qual fervira por tempo de três annos, no fim dos quaes dará
regularmente refidencia

, que fera vifta no mefmo cfio edelle remenda para os Juizes dos Feitos da Fazenda da Cazada SupphcaçaÕ, donde fera fentenciada pelo feu merecLemo
Vencerá o dito Miniftro de feu ordenado^ cento e o e"í
reis, dos quaes lhe pagará o Thezoureiro da Alfandeg grandenoventa mil reis

, e outros noventa mil reis o Thfzolróro

22L é

en

em7
lto d0 Tabaco

/
E n,ais hawá toda™í

naturas e emolumentos
, e terá a mefma alçada, que tem ZsCorregedores do Civel da Cidade de Lisboa , fem que pbfc le

E^dTSÍ" °Wra a 'ãHma *#?^~' ft-*
E para que com mayor cuidado execute as dividas deminha fazenda; ordena, que de toda a importância das dividas

,
que por execução v,va fizer arrecadar, tire dez por cen-

foa :res

rr* fir tro
> e **• ***« *«£ z.foa que fervir de Procurador da Fazenda no feu juizo, treS

conto ja feito, fe enttegara o refto das dividas executadas aos

Thezou-

sfJZ



Thezoureiros a que pertencer: Bem entendido, que pela fim*

píex citação, oupinhora, pagando os dividores fem difputa

,

nem venda de bens , fe naõ vencerá efte premio na conformi-

dade do Alvará de vinte de Novembro de mil fetecentos fui.

coenta e quatro, excepto o hum por cento dos Solicitadores,

porque eftes fempre os vencerão por naõ terem outro emolu-

mento de feus Officios,

Conhecerá o dito Juiz Executor de todos os embargos

,

diíputas, e incidentes, que fe moverem nas execuçpens ,
julgan-

do-ascomo for juftiça na primeira inftancia com appellaçaô, e

ageravo para o juizo dos Feitos da Fazenda da Caza da Sup-

pHcaçuo : E do raefmo modo conhecerá de todas as perferen-

cias í
que algumas peífoas de fora pertenderem ter aos bens dos

dividores de minha Fazenda ,
pelas ditas repartiçoens das Alfan-

degas , e Junta do Tabaco j ou as dividas procedaÕ de di-

reitos vencidos, e naõ pagos, ou de fianças naÔ dezobrigadas

,

ou dos Mercadores, que faltarem de credito, ou das condena-

çoens das penas dos defcaminhados , uzando para efte nm da

mefma jurifdicçaô concedida ao Provedor, e Feitor mor da

Alfandega grande da fobredita Cidade , e das mais do Rey-

no, pelos Capítulos 114. ate 119. do Foral, e de todas u

Provizoens, e ordens, que fobre elles fe lhe tiverem paflado.

Do qual Provedor, e Feitor mor, fou íervido feparar a dita

juriídicçaÔ, e conhecimento, pelo grande trabalho ,
que lhetem

acrefcido do expediente da dita Alfandega, do qual nao he

conveniente a meu ferviço ,
que fe divirta

,
para conhecer das

ditas perferencias , e cauzas.

Tanto, que os direitos das ditas Alfandegas forem ven-

cidos, e que os aflkmantes delias naÔ pagarem, feraÔ os The-

zoureiros obrigados de aprezentarem os efcritos aos Provedores,

para os mandarem notificar pelos Sacadores ,
que paguem em vinte

e quatro horas, enaÔ pagando, mandem logo os mefmos Pro

vedores carregar em receita ao dito Juiz Executor para proce-

der contra elles', e feus fiadores a pinhora, e pnzao na forma

dos Foraes, Regimentos da Fazenda, e Ordenaçoens do Rcy-

no, até que as dividas fejaÔ inteiramente cobradas, h os lne-

zoureiros ,
que dentro de hum mez defpois da* dividas venci-
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das, tiaõ fizerem a referida diligencia, plfglrfõ por feus bens
toda a falta

,
que houver nos devedores , a qual haverá delles o

íneímo Juiz Executor.

Os Efcrivaehs da Meza grande das ditas Alfandegas, qué
tiverem por diílribniçaõ os livros das ditas fianças, lerão obri-

gados de os ver todos os dias para Caberem \ as que eftaõ ven-
cidas

,
fem eftarem dezóbrigados \ das quaes daráo looo parte

aos Provedores, em prezença dos 'quaes com outro Efcrívaò das
Mezas, e com o Contador da conferencia^ donde o houver,
liquidarão a divida das dicas fianças , e as faráõ Carregar em re-

ceita, ao Juiz Executor dentro de dez dias feguintes ao venci*
mento, com pena de pagareni por feus bens toda a falta

>

que houver nos Fiadores , como acima fica ordenado,
As fazendas defcaminhadas

, que forem aprehendidas , è
depositadas

, á ordem doã Provedores dks Alfandegas \ féráõ
por fua ordem vendidas , antes ] ou depois das Sentenças , car-
regando- íe feus preços em receita aos Thezoureirds na fórmà
dos Fomes. Porém as Sentenças das penas j óii das denuncias
dos deícaminhádos

, de que não houver fazendas apreen-
didas, logo que pafiârem em julgado , fe carregarão em receita
ao dito Juiz Executor para proceder contra os P^eos há fórmà
de minhas Ordenaçoeris , ou as ditas Sentenças fejaõ dos Pro-
vedores

, e Oíficiaes das Alfandegas , nos cazos que couberem
em fuás alçadas, ou da inílancia fuperior.

No cazo de quebrarem alguns Mercadores Affighaníeá
das ditas Alfandegas, ou no cazo dos Provedores anticiparem d
prazo aos que forem fufpeitos de credito , Çeii ò dito Juiz
Executor obrigado tanto que chegar a fua noticia , judicial , ou
extrajudicialmente, ir logtí em pèíToa corri os Òfficiàes.a qúe
pertencer fequeftrar; e inventariar os bens dos Quebrados , é
fufpeitos de credito

, ouvindo as partes, que tiverem que re-
querer, fem fufpençao de fequeítro, conforme o Cap. 114. do
Foral.

^ Os Efcrivaéns
; e Solicitadores das ditas executórias íei

raõ promptamente obedientes ao dito Juiz Executor, como
também os Meirinhos, e Officiaes de Ordens,, e execução dás
ditas Alfandegas, e Junta; em tudo o que lhe mandar poé

meu
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meu ferviço, c por bem do fêu cargo, e do meíkio modo
mando a todos os Meirinhos , e Alcaydes da Cidade de Lif-

boa , e feu Termo cumpraõ , e guardem inteiramente todas as

ordens, e mandados, que elle lhe paliar na referida forma , com
pena de fuípençaô , e prizaõ

,
que contra todos poderá execu-

tar, autuando-os na forma ordinária. E aos Tribunaes, e Mí-

niftros de meus Reynos mando
,
que cumpraõ todos os preca-

tórios , e advocatórias , que elle lhe parlar po)r meu ferviço

,

para a boa arrecadação de minha fazenda.

Ao dito Juiz Executor pertencerá tirar todas as Deva-

ças de defcaminhos, que o Confelho de minha fazenda, ou a

Junta da Adminiftraçaõ do Tabaco lhe cometerem j e tam-

bém conhecerá de todas as refiftencias feitas aos Officiaes das

executórias , Alfandegas , e Junta , remetendo humas , e ou-

tras culpas para o Juizo dos feitos da fazenda, aonde íeráõ

íèntenciadas em huma fó inftancia com a brevidade poííivel,

para mais prontamente fe vedarem os delidos, e fe <Jar exem-

plo aos dilinquentes.

Tanto ,
que o dito Juiz Executor entrar a fervir , fe lhe

fará receita de todas as execuçoens
, que actualmente correrem,

e das dividas, que de novo fe houverem de executar, ao tempo

em que fe vencerem , efcrevendo-fe em livros feparadofi por

cada hum dos Efcrivaens das repartiçoens , a que tocarem: E
íèrá obrigado a fazer executar, e recolher nos Cofres dentro

de hum anno contado do dia ; em que íê lhe fizerem as recei-

tas , todas as dividas
,

que forem exigiveis , dando conta no

Confelho da Fazenda , e na Junta da Adminiftraçaõ doTabaco

de todas as que fe naô poderem cobrar por falta de bens , para

fe me fazerem prefentes pelos meímos Tribunaes , com todas aa

inftruçoens neceíTarias para fe mandarem rifear das receitas , e

faltando a quajquer deftas obrigaçoens fe lhe dará em culpa na

fua refidencia : E para o fim da referida brevidade 5 ordeno a

todos os Miniílros , Officiaes , e peflbas de meus Reynos , e

Domínios, que com toda a promptidaõ executem os precató-

rios, e mandados, que o dito Executor lhes paífar por meuíêr-

viço nos termos , que nelles forem prefenidos , com pena de vi-

rem emprazados a cada hum dos ditos Tribunaes, a que o co-

nheci*
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nhccimento pertencer, dar a razaõ de fuás omifíòens, e cul-

pas, e íàtisfazerem as penas, que lhe forem importas, negan-

do-íe-lhes Certidoens, para luas refidencias : E aos Juizes dos

feitos da fazenda ordeno
, que no defpacho dos feitos deita

executória tenhaô a meíma brevidade
,

que devem ter com o
defpacho dos feitos da executória dos Contos do Reyno, c

Cafa, ordenada no Alvará de vinte e três de Agoílo de mil

fetecentos fincoenta e três.

Uzará o dito Juiz Executor de todas as Leys , Alvarás

,

Regimentos , Decretos , Refoluçoens , e ordens paííàdas aos

Executores extintos naquillo
,

que nefte Alvará naõ for revo-

gado : E mandará continuar os feitos com vifta ao Advo-
gado

,
que na repartição dos Contes eftiver approvado

,
para

dizer por parte da fazenda , ao qual mandará pagar o premio

,

que nefte Alvará lhe vay concedido.

E porque dos ditos Officios de Executores das Alfande-

gas, há dous Proprietários vitalícios; mando, que em quanto

eftes forem vivos , íê lhes paguem os ordenados concedidos

nos Alvarás de vinte e nove de Dezembro de mil fetecentos

íincoenta e três Capitulo íegundo $. 24. e vinte e dous de Abril

de mil fetecentos fincoenta e quatro Capitulo quarto no prin-

cipio, t

Mando aos Vedores de minha fazenda , Prefidente do
Deferabargo do Paço , Regedor da Caía da Supplicaçaõ

,

Governador da Cafa do Porto, Prefidente da Junta da Admi-
riiftração do Tabaco , e a todos os Miniftros dos ditos Tribu-

naes, e de outros quaefquer de meus Reynos , e Senhorios;

Juizes, Officiaes, e peflòas, a que o conhecimento pertencer,

cumpraõ , e guardem efte Alvará , como nelle fe contém,
fem embargo de qualquer Ley , ou Regimento

7

em contrario

,

que para efte fim revogo de meu mótu próprio, certa ci-

ência
,
poder Real , e abfoluto. E ao Dezembargador Ma-

noel Gomes de Carvalho do meu Confelho , e Chancel-

ler mor de meus Reynos ; mando
, que o faça publicar na

Chancellaria , e enviar copias impreflàs, aos Tribunaes , Mi-
niftros , e mais peflòas a que fe coftumaõ remeter. E efte

fe regiftará nas Caías referidas , e o próprio fe lançará na

Torre
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Torre do Tombo. Dado cm
íkecentos íincoenta e íeis.

II
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Béllèm a vinte de Março de mil

Diogo, de Mendoça Corte Jleal*

ALvarâ parque V. Mageftade bã por bem extinguir os

Officios de Executores da Alfandega grande , e da ÀlL

fandegá do Tabaco , como também a incumbência da execu-

ção dai dividas da 'Junta da AdmiiúftraçaÕ dó mefino Taba-

co, que eflava cometida a hum dos Miniftras Deputado delia:

creãndo de novo hum lugar de letras da graduação dê pri-

meiro banca, que fe intitule Juiz Executor das dividas das

Alfandegas, e Junta da Adminiftraçaõ do Tabaco, que fera

coníultado pelo Conjelho da Fazenda , e fervirà trienalmen-

te , com ordenado de cento ê oitenta mil reis , e com as

mefinas ajfignaturas , e emolumentos , e alçada ,
que tem os

Corregedores do Civel da Cidade de Lisboa , como acima

Para Voffa Mageftade ver»






