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ALVARÁ DE 5 DE OUTUBRO DE 1795
(DIPLOMA FINAL DAS SESMARIAS)
(PINTO JUNIOR Joaquim Modesto e FARIAS Valdez (ORG), Coletânea de Legislação e
Jurisprudência Agrária e Correlata, Brasília: MDA, 2007 Vol. IIIº).
EU A RAINHA. Faço saber aos que esse Alvará virem: Que sendo-Me presentes em
Consulta do Conselho Ultramarino os abusos, irregularidades, e desordens, que têm
grafado, estão, e vão grafando em todo o Estado do Brasil, sobre o melindroso Objeto
das suas Sesmarias, não tendo estas até agora Regimento próprio, ou particular, que
as regule, quanto às suas Datas, antes pelo contrário têm sido até aqui concedidas por
uma sumária, e abreviada Regulação, extraída das Cartas dos antigos, e primeiros
Donatários, a quem os Senhores Reis Meus Augustos Predecessores fizeram Mercê de
algumas das suas respectivas Capitanias, de sorte que todas aquelas Cartas, nem ainda
os Regimentos, e Forais, que então se fizeram, e mandaram dar para a Regência, e
Administração da Minha Real Fazenda do dito Estado, não trataram, nem podiam
tratar naquele tempo, plena, e decisivamente sobre esta Matéria, a mais importante,
útil, e conveniente aos comum interesses de todos os Meus Fiéis Vassalos habitantes
naqueles vastos Domínios; resultando da falta de Legislação, e de Providências, por
uma parte prejuízos, e gravíssimos danos aos Direitos da Minha Real Coroa; e por
outra parte conseqüências não menos danosas, e ofensivas do Público Benefício, e da
igualdade, com que devem, e deviam ser em todo o tempo distribuídas as mesmas
terras pelos seus Moradores, chegando a estado tal esta irregular distribuição, que
muitos destes Moradores não lhes têm sido possível conseguirem as sobreditas
Sesmarias, por Mercê Minha, ou dos Governadores, e Capitães Generais do dito
Estado, à força de objeções oposta por que sem algum Direito não deveria impugnálas; outros pelo contrario as têm apreendido, e apreendem, e delas se apossam sem
Mercê, e sem licenças legítimas, que devem ter para validarem os Títulos das suas
Possessões, passando a tal excesso tão repreensíveis abusos a este respeito, que até a
maior parte das mesmas Sesmarias, ainda as que estão autorizadas com as
competentes Licenças, Cartas, e Confirmações, jamais chegam a ser obrigados por
muitas, e repetidas Ordens, que se têm expedido a todos aqueles Domínios a este sim,
são úteis, quanto prejudicial a falta de observância, que elas têm tido no mesmo
Estado do Brasil, de cuja falta, e da sua tolerância tem notoriamente resultado no Foro
tantos, e tão odiosos Litígios, entre uma grande parte dos ditos Meus Vassalos, quanto
o mostra a experiência, e o justisição as muitas Queixas, que têm subido ao Meu Real
Trono, sobre este mesmo assunto, não bastando para os Recursos Ordinários delas os
Meus Tribunais Régios, e Ministros Deputados nesta Corte, e no Brasil, para as suas
Providências, solicitadas talvez pelos Queixosos na Minha Real Presença, ao fim de
evitarem por este meio as moras, e delongas, com que comumente se eternizam
semelhantes Litígios, dominados muitas vezes pela malícia, e má se daqueles, que
dolosa, e clandestinamente desfrutam terra, que ou não respeitam aos seus Títulos, ou
se os não têm lhes custa largá-las, a quem justamente pertencem pela competência, e
legitimidade das suas Cartas, cujos danos sendo graves moverão em conseqüência
prejuízos, que deterioram os cabedais de uns, e fazem infalível a ruína de outros, que

