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DECISÕES DO GOVERNO 

DE 

1.893 

N. 1.- ESTRANGEIROS.- EM 2 DE .JANEIRO DE 1823 

Manda publicar no Dia1'ÍO d0 Govuno. touo o expediente das di
versas RepartiçõPs. 

Havendo S. M. o Imperador approvado o prospecto do Diarto 
do Gooerno, que já corre impresso, e sendo necessario para seu 
completo desempenho e utilid tde publica, que se forneçam aos 
reuactores uo Diario por todas as repartições as materias do seu 
expediente, cuja publicação possa interessar por qualquer prin
cipio e conhecimento publico: Manda o mesmo A. S. pela Se
cretaria de Estado dos Negocias do Imperio e Estrangeiros, que o 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias de ... , não só ordene 
ao oificial-maior della remetta reg'ularmente á sobredita Secre
taria de Estado para ser publicado no Diorio do Governo todo o 
expediente daquella Repartição, que deve ter cabimento noDiaJ·io, 
mas que a semelhante respeito mande tambem expedir as con
venientes ordens ás mais Repartições suas subalternas. 

Paço em 2 de Janeiro de 1823.- Jose Bonifacio de Andmcla e 
Silva. 
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N. 2.- Il\IPERIO.-E:\1 5 DE JANEIRO DE 1823 

Dá providencias para se reunirem quanto antes nesta cidade os De
putados da Assemhléa Constituinte. 

Sendo da mais alta importancia para o bem geral do Imperio 
a reunião dos Deputados das difl'erentes Províncias, que hão de 
formar a Assembléa Geral, Constituinte e Legislativa do Brazil 
nesta Córte; e Desejando S. M. Imperial que elles comecem 
quanto antes, como é necessario, as suas sul1limes funcções : 
Manda pela Secretaria de Estado elos Negocios do Imperio que 
o Governo Provisorio da Província de.. . faç::t constar aos De
putados pela mesma Província, eleitos para a referida Assem
bléa, a necess:dade de partirem com a possível brevidade para 
esta Côrte, e lhes facilite todos os meios precisos para o seu 
transporte; e quando aconteça que alguns por ausentes, ou por 
outrosjustos impedimentos allegaclos não possam comparecer, 
Ordemt o mesmo A. S. que o Governo faça, a competente parti
cipação aos immediatos em numero elo votos, para, que venham 
sem perda de tempo fazer as vezes dos que se acham na impossi
lJilidade de comparecer, durante os seus impedimentos; fic~111do 
o Governo na intelligencia de que será, assim como a Junta, da 
Fazenda, responsavel na parte que lhe toca pela prompta obser
vancia desta Imperial determinação. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 ele Janeiro do 1823.- Jose 
Bonifacio de A.ndmcla e Silva. 

N. 3.- FAZENDA.- E,)! 8 DI~ JANEIRO DE 1823 

l\lancla passar guias de todo o fumo que tt·ansitar pelos registros 
ele Taguahy, Paraty e Parahybuna. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dosNegocios 
da Fazenda, que o Provedor do Registro de Taguahy, procedendo 
as necessarias diligencias, faç8, o seu Escrivão passar guias ele 
todo o fumo que transitar por esse Registro, declarando o nome 
do conductor, o numero de rolos que traz, a somma em arrobas, 
e a pessoa a quem vem a entregar, afim de que, depois ele rubri
cadas pelo mesmo Provedor, sejam remettidas, uma ao The
souro Publico, e outra á administração que vai estabelecer-se 
pa1ra a arrecadação elos direitos daquelle genero. 

Paço em 8 de Janeiro de 1823 .-M m·tim Francisco Ribeiro 
de Andrada. 

Igual expediu-se ao Registro do Paraty e Parahybuna. 
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N. 4.- FAZENDA.- EM 8 DE JANEIRO DE 1823 

Declara que a renda proYeniente dos dízimos pertence á Província da 
proclucção elos generos dizimados. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Conselho de Estado 
de S. M. o Imperador, Ministro e Secretario ele Estado dos 
Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Publico. Faço 
saber á Junta da Fazenda Publica de ... , que, constando a S. M. o 
Imperador, pelo o11icio da Junta da Fazenda Publica da Província 
do Rio Grande do Norte, de 9 de Outubro ultimo, que as das Pro
víncias em que ha mercados e commercio directo para a Europa, 
reputam como rendimento proprio o que nas respectivas casas de 
arrecadação pagam os conductores dos generos da proàucção das 
Províncias adjacentes y:elo dizimo dos mesmos, aproveitando-se da 
faculdade a elles concedida pelo§ 8° do Real Decreto de 16 de Abril 
de 1821 ,de o pagar onde nmis commodo lhes fór, em detrimento elas 
rendas dessas Provincias,que just<tmente têm reclamado contra 
esta abusiva pratica, e fazendo-se digno da imperial attenção este 
objecto, pelas serias consequencias que necessariamente resul
tarão de fiGarem aquellas Juntas, cujo principal e mais forte 
rendimento consiste nesta collecta, privauas assim dos meios de 
pagar as suas folhas, quando, do § 2° do solJredito decreto, clara
mente se conhece que não foi da real intenção defraudar com 
aquella concessão a Província alguma do dizimo das producções 
U.o seu territorio, a cuja percepção tem inquestionavel direito: Ha 
o mesmo A. S. por bem Mandar declarar á Junta que, tudo 
quanto houver cobratlo pelo dizimo dos generos das outras 
Províncias, importados ao seu mercado, em virtude da disposição 
do sobredito§ 8° do Decreto de 16 de Abril de 1821, não lhe 
pertence, nem deve incorporar em seu rendimento, mas sim 
á Junta da Fazenda daquella Provincia donde fór o genero 
dizimado, a cuja disposição ordena outrosim que a mesma Junta 
ponha, não só todas as sommas que assim tiver recebido, como 
as que d'ora em diante receber, fazendo nas guias que acom
panham os ditos generos, e têm de reverter-lhes, as declarações 
necessarias, afim de que dellas tenham conhecimento, e saibam 
regular-se em suas transacções. O que se participa para sua 
intelligencia e fiel execução, sem duvida, embaraço ou inter
pretação alguma. Firmino Herculano ele Brito a fez no Rio de 
Janeiro em 8 de Janeiro ele 1823.- Marcellino Antonio de Souza 
a fez escrever.- Martim Francisco Ribeiro de .Andrada. 
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N. 5.- FAZENDA.- EM 8 DE JANEIRO DE 1823 

Manda abolir o direito municipal de aguardente em Santa Catharina e 
subsü<tir os geraes de consnmo sobre o mesmo genero. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Conselho de Estado 
de S. l\L o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Publico. Fnço 
saber á Junta da Fazenda da Província de Santa Catharina que, 
chegando á presença do mesmo A. S. pelo dito Thesouro, 
o requerimento que fizeram os lavradores fabricantes d'aguar
dente de canna nessa Província, para serem igualados com 
os das Províncias do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, 
quanto ao pagamento dos direitos impostos ao dito genero, e a 
cujo respeito a mesma Junta havia dado sua informação, de 9 de 
Agosto, á Junta do Governo Provisorio, que acompanhou o officio 

'deste, de 17 do mesmo mez, á Secretaria de Estado dos Negocias 
do Imperio e Estrangeiros: Houve por !:em Determinar,depois de 
ouvidos os Desembargadores Fisc:1es, que seja abolido o direito 
puramente municipal cle 3$600 quo se pagava por cada uma pipa 
de aguardente nessa Província, visto não ~er aqui nem na 
Província do Rio Grfmde exigido pelas respectivas Camaras, 
attentos os grandes encargos a que está sujeito o referido genero, 
mas que fiquem subsistindo os mais direitos estabelecidos de 
3$600 do subsidio, 800 réis da Policia, e os 4$000, já reduzidos 
pelo Conselho da Fazenda, de 8$000, novissimamente impostos 
na aguardente do consnmo, não obstante este ultimo não ter sido 
até agora pago nessa Província, por ignorar-se ainda esta nova 
impo~ição, r~ois que, sendo nqui pagos, deve igualmente, e pela 
mesma razão de equiparilção requeri-1a, pagar-se nessa Província, 
de maneira que ac todn devem agora importar os referidos 
direitos em 8$400, que antes com aquelle do consumo deviam 
montar a 12$000. Por tanto se ordena á mesma Junta que, nesta 
conformidade, se entenda para o futuro a arrematação da sobre
dita renda, como requereu na sobredita informr~ç;\o. Yicente 
Ferreira de Castro e Silva a fez. Rio de Janeiro em 8 de Janeiro 
de 1823.- João José Rodrigues Vareiro a fez escrever.- M artim 
Francisco Ribeiro de Andrada. 

N. 6.- FAZENDA.- EM lO DE JANEIRO DE 1823 

Regula a arrecadação dos direitos relativos ás embarcações no trapiche 
do Trigo. 

Querendo S. M. o Imperador estabelecer por um methodo regu
lar a arrecadaçao dos direitos e aluguel que pagam no trapiche 
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do Trigo as emb:trc tçõe.s nctcion·:tes e e3tr mgeira.s até o presente 
escripturados e arrecitda.dos pelo me.:;mo Ariministra.dor, nome:wdo 
para este fim um Otficíal do T lws lUro Pu Jlico que sirva de Escri
vão, faça diari t.mente os competentes <t~sento.s e cargas ao 
rece!Jedor, desviando-se assim o; tbusos de que é suscepti vel a 
pratica seguida até o presente: Manda, pela Secret:t.rh de Es
tado dos Neg<Jcios da Fawnda, que esb administr tÇão de ora. em 
diante as;;im continue, fie tndo eles le já debt.ixo das ordens, fis
calis tção e inspecção do Desembargador rio Pa.ço, Juiz da Alfa.n
dega, a quem muito rucommend t o m:.tior cuidado na referida 
arrec<tdação, bem como ao J.clministrador cl t Alfandegn. 

Paço, lO de Janeiro de 18'2:1.- 1'11.artim Francisco Ribeiro de 
And1·acla. 

N. 7.- GUERRA.- EM lO DE JANEIRO DE 1823 

l\Ianda formar no Di;:;tricto Diamantino um corp) c i vi co dos empregados 
publicos do mesmo clistricto. 

MandaS. M. o Impera.dor, peht Secretaria de Eshtdo dos Ne
gocias da Guerra, participar a Junta Administrativa da extrac
ção dos diamantes da Província do Minas Geraes, que sendo-lhe 
presentes os patrioticos desejos dos empregados della, de sé alis
tarem em um Corpo :\1ilitar rmra presbrem seus serviços na au
sench da tropa de linh:1 e mi licias, Ha o mesmo A. S. por bem 
Autorizar que se forme um corpo cívico, par<L manter <1 segurança 
do Dh;tcicto Diamantino ; podendo ssr t~dmittidoo; todos os em
pregados publicos. 

Palacio do Rio de Janeiro em lO de Janeiro de 1823.- João 
Vieinc de Carvalho. 

N. 8.- GUERRA.- EM 15 DE JANEIH.O Dl~ 1823 

H.~so:ve que a'! pat~nte~ doc; offi.cia~B de milicia'l e de Ot'denanças sejam 
lavrada'! Pm nome do Governo Provisorio da'! Províncias. 

Sendo presente a S. M. o Im..,era.dor a representação do Go
verno Provisorio da Província de Perna.mbl.lco, datada de 16 de 
NovemlJro de anno proximo passado, em qne pede definitiva reso
lução sobre a duvida, que oppuzera o Governador da'l Armas, 

F 
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relativamente a qual das autoridades deva pertencer o fazer 
passar as patentes dos officiaes de milícias e ordenanças; e Resol· 
vendo o mesmo A. S., conforme às leis exisbn tes e pratica 
jamais interrompida, que taes títulos sejam lavrados em nome 
do Governo Provisorio, por ser esta uma das suas attribuições, 
como primeira autoridade da Província ; Manda pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Guerra, assim participar ao referido 
Governo Provisorio da Província de Pernambuco para seu conhe
cimento e execução, ficando na intelligencia de que igualmente 
se communica ao Governador das Armas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Janeiro de 1823.-João 
Vieira de Carvalho. 

N. 9.- MARINHA.- EM 23 DE JANEIRO DE 1823 

1\larca os venciment::>s dos marinheiros e grumetes voluntarios em ser
viço a bordo dos na v i os nacionaes. 

Havendo S. M. o Imperador Determinado que os marinheiros 
de primeira classe, que servem a bordo dos navios nacionaes e 
imperiaes, passem a ter, do 1° do corrente mez em diante, 8$000 
mensaes, os segundos marinheiros 6$500; os grumetes de primeira 
classe•4$800 e os de segunda classe 3$000; tendo-se todos elles 
offerecido voluntariamente ao serviço ; Manda o mesmo A. S. 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, que assirR 
se communique ao Intendente da Marinha para sua intelligencia 
e devida execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Janeiro de 1823.- Luiz da 
Cunha Moreira. 

N. 10.-IMPERIO.-EM 25 D~ JANEIRO DE 1823 

Concede á Companhia do Theatro particular da Praça da Constituição 
a permissão de dar espectaculós. 

S. M. o Imperador, Deferindo benignamente a supplica que 
levaram à sua augusta presença os socios da Companhia do 
Theatro particular da Praça da Constituição; Manda, pela Se
cretaria de Estado dos Negocias do ImiJerio, participar ao Inten
dente Geral da Policia, para sua intelligencia. que Ha por bem 
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Coneedcr faculdade, para, que possam da,r espectaculo duas vezes 
cada mez, com tanto que nuncn, o façam em noites de represen
tação do theatro de S. João, ainda sendo em dias de gala.-

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Janeiro de 1823.- José 
Bonifacio ele .. :lnclracla e Silva. 

N. 11.--IMPERIO.- EM 29 DE .JANEIRO DE 1823 

Permitte o estabelecimento <le v ma aula de ensino mutuo nesta C<'irte. 

S. M. o Imperador, Deferindo a representação de Nicolau 
Diniz José R2ym1-ud : Manda, peb Secretaria de Estado dos Ne
gocias do Imporia, participm· ao Conselheiro Inspector Geral dos 
Estabelecimeiüos Litterarios, para sua in telligencia e execução, 
que H<t por bem c~mcedor faculdade ao supplicante para esta
helecer uma a,ula de ensino mutuo nesta Côrte. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Janeiro de 1823.- José 
Bonifacio de And1·rula e Silva. 

N. 12.- GUERIL\...- E:\1 4 DE FEVEltEIRO DE 1823 

.Manda proceder no pagamento das tropas de 1 a linha, na Prwrinci>a do 
Rio Grande d') Xol'te <lo mesmo modo que se pratica na Curte. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o methodo irregular prati
cado mt Província, do Rio Grande do Norte, com o pagamento da 
tropa de linh<t, deixando-se de cumprir na respectiva Paga,doria 
as leis que marcam a marcha deste ramo do serviço publico, ge
ralmente o!Jservada nas demttis Províncias deste Imperio : e 
convindo por tanto fazer cessar qualquer pratica a tal respeito, 
que não fór legal : Manda o mesmo A. S. pela Secretaria 
de Estado do.s Negocias da Guerra, que o Governo Provisorlo 
da referida Província do Rio Grande do Norte, nesta intelligen
cia, expeça as necessarias ordens, afim de que se proceda com o 
pag·amento da tropa, do mesmo modo que na Thesouraria Geral 
das Tropas da Côrte, marcando-se as épocas da maneira se
guinte: · 

1. o Que o p1gamento dos officiaes inferiores e soldados seja 
feito ele cinco em cinco dias, por prets, assignados pelos Comman-
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dantes dos corpo.s, declarando-se os vencimentos, segundo as al
terações que houverem; e quando, por qualquer incidente, se não 
possa apromptar o pret no dia em que é pago, então o Quartel
Mestre apresente um vale, assigrmdo pelo Commandante do 
corpo, da quantia, pouco m;ÜS ou menos, que importar, resgatan
do-se aquelle vale no pret seguinte, e Sctlrittndo-se a conta. 

2. o Que os SQldos aos officiaes sejam p:tgos á vista de seus re
cibos, os quaes serão entregues no din, 26 de cada mez na compe
tente Thesour<:trh, dentro de uma folh:t de p:1pel, com o titulo
Recibos dos oftlciaes de tal corpo. do mez de tal - declarando-se 
a somma total que receberá o Quartel-Mestre. 

3. o Que os Quarteis-Mestres não possam assignar os prets que 
o devem ser pelos Commandantes, e por elles sellados. 

4. 0 Que as revistas sejam passad<tS no dia 1° de cada mez, 
quando este não seja de festa, que então se farão no seguinte ; e 
só depois dellas, segundo as altera,ções de mostra das companhias, 
terá logar o pagamento aos otficiaes, ajustando-se as contas do 
:fim do mez passado á vista das certidões do hospital, em que se 
notem as entrad<ts e sahidas dos soldados; qu .ndo, porém, acon
tecer que os dias de mostra caiam em dia Sttnto ou feriado, dever
se-ha p·tgar o pret na vespem, e então póde ter logar o vale, 
mas sempre assignado pelo Comm<1nd:mte. 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Fevereiro de 1823.- João 
V i eira de Carvalho. 

N. 13.- MARINHA.- EM 7 DE FEVEREIRO DE 1823 

C0ncede aos Fieis dos Commissarios dos navios da Armada o venci
mento de 8$000 por mez. 

H a vendo S. M. Imperial concedido aos Fieis dos Commissarios 
dos navios da Armada Nacional e Imperial o mesmo soldo que 
ven~em os 1 os marinheiros volunt trios, á razão de 8$000 por mez: 
Manda o mesmo A. S., pela Secretaria, de Estado dos Negocias da 
Marinha, que assim se participe ao Intendente da Marinha para 
sua intelligencia, e para que o f<tça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Fevereiro de 1823.- Luiz 
da Cunha Moreira. 
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N. 14.-ESTRANGEIROS.-E~r 7 DE FEVEREIRO DE 1823 

Manda isentar de direitos os ol>jectos de uso particular dos Consules 
emf]_uanto substituem ele algum modo as funcções de Agentes po

líticos. 

Senuo presente a S. M. Imperial o officio do Desembargador 
do Paço Juiz da Alfanuega, de 5 do corrente mez, sobre a isen
ção de direitos requerida pelo Consul Geral de Franç<1 a favor 
de varios objecto::; vindos de Marselha para seu uso, e que con
stam dit relação por elle apresentaua: Manda o mesmo A. S. 
pela Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros declarar 
ao referido Juiz da Alfandeg<t, para su:t intelligencia, que apezar 
de não deverem os Consules ser co:nprehendidos ll<t disposição 
da leí, que só manda benhtr de direitos na, Alf<tnclega, os objeetos 
do uso particular elos Ministros Diplomaticos, tod<wia tem S. M. 
Imperiallilleralisado a mesnu gr,tç<t aos Consules aqui residentes, 
por efft•itos da Sua Imperhl Gt·andeza e da Contemplação e Ami
zade as Potencias a quo pertencem, e isto emquanto estes Con
sule.;; :ml)stituem de algum modo as funcções dos Agentes poli
ticus, na f<tlta clelles; e que nesta intelligencia conceda o referido 
Juiz dn Alfanclega, b;enção do~:> competentes direitos aos objectos 
designados nit relação do Consul Ger,d de França,, bem que al
guns de3tes ohjectos por excessivos pa,ra, uso p~1rticul,tr do me.'lmo 
Consul, não deviam ser incluído . ..; nesta graça,. O que S. M. 
Imperial Hi.t por bem relevar p8r estt vez. 

Paço em 7 de Fevereil'O de 1823.- Jose Bonifacio de Andrada 
e Silva. 

N. 15.- GUERRA.- EM 7 DE FEVEREIRO DE 1823 

Manda nomear os capitães dos cot•pos para auditores nos coi1selhos 
ele guerra de facil applicação da lei. 

Manda S. M. o Imperaclor, peltt Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra, que o Tenente General Governador das Armas 
da Côl'te e Provinüa, em conformid<tde d,l Lei de 18 de Fevereiro 
de 1764, f<tça nomear A udi toros para os conselhos de guerra, os 
Capitães dos corpo·, quando os conselhos sejam de natureza, a 
applicar os artigos de guerra, ou geralmente na,quelles casos 
que, não sendo complicados, escusam maiores conhecimentos de 
legislação. 

r 
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Paço em 7 de Fevereiro de 1823.- Joao Vieira de Carvalho. 
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N. 16.- GUERRA.- EM lO DE FEYBREIHO DE 1823 

Dá in~trucções ao Commandante das Armas da Provincia do Ceará. 

Manda S. M. o Imperador, peb Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra, transmittir ao Coronel Joaquim Pires de 
Carvalho e Albuquerque, Comnmndante das Armas da Província 
do Cearú, as seguintes instrucções que servirão de base á sua 
conducta militar naquella Província: 

1. 0 O Commandante das Arm:1s é subordinado ao Governo 
Civil da Província, e como tal deve executar o que por elle lhe 
fôr ordenado, podendo comtudo representar ao mesmo Governo 
quando na, execução d;-s ordens achar inconveniente. 

2. 0 Quando a execução dess::ts ordens possa produzir opposição 
as que S. M. Imperial tem estabelecido, alteração de socego 
interno da, Província, risco de ser invadida por inimigos, ou em 
geral aberração do systema, de união das Províncias, e da 
sua Independencia politic<1, chamará a conselho c maior nu
mero de officiaes superiores, que as circumstancias permittirem, 
da Província, de I a e 2a linha, e Capitfies da la, e decla,radas, alli 
as ordens, ponderados os inconvenientes cht ma execução, 
tomarão de tudo resolução, forma,ndo um t actlt que remet
terão ao Govern0, e immediata,ml~nte darão conta aS. M. Im
perial pela Secret:lri~L de EsLtdo dos Negocias da Guerra. 

3. o Si depois do conselho assentar que as ordens do Governo 
Civil não devem ter execução, c o Governo insistir por ella, 
tormtrá a formar o conselho, e nelle se declardra que pelas 
ordens de S. M. Imperial fc~1, o Commando das Armas com im
medi:üa, responsabilidade ao mesmo A. S., e serão nomea
dos dons membros do conselho á pluralidade de votos para 
ficarem reunidos ao Commandante das Armas, e formarem assim 
uma, commissão militar que deve exercer o mesmo Commando 
até decisão de S. M. l nperial. 

4. o As propostas, planos militares e informações de requeri
mentos serão sempre dirigidos ~)elo Commandante militar ao 
Governo para este os remetter a Secretaria ele Estado com as 
notas que lhe parecer pôr a bem do b8m desempenho e cumpri
mento das ordens estabelecidas por S. l\I. Imperial. 

5. o O Comma,ndante das Armas remettera no principio de cada 
semestre ao Governo, par~1 serem envia,dos á Secretaria de Estado 
dos Negocias da Guerrn, os mappas da, força dos corpos da Pro
víncia, do armamento e petrechos existentes nos corpos e forta
lezas, uma descripçiio â.o estado das mesmas forhlezas, e da 
disciplina dos corpos, causas que a poss'tm retardar, e meios de 
a conservar e augmentar, e igualmente um extracto da de3peza 
feita com a tropa, fortalezas, hospitaes, e mais estabele~imentos 
militares, notando qual a divida existente e o motivo della. 

São estas as bases pelas quaes S. l\L o Imperador Mand<t que 
o referido Coronel Commanclante da,s Armas da Província do 
Ceará regule a sua conducta militar, a qual muito louvada lhe 
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::;erá si procurar sempre manter as ordens do. mesmo A. S., 
'" Indopendencia política do Brazil, o socego mterno da Pro
víncia, a boa harmonia com o Governo Civil 'h mesma, e a 
melhor disciplina e subordinação na. tropa para poder fazer 
efficazmente a defesa da Província a seu cargo. 

Paço em lO de Fevereiro de 1823. Jocio Vieira de C arl!alho. 

N. I7 .-MARINHA.- EM: 13 DE FEVEREIRO DE 1823 

::\Ianda annunciar em bando a concessão de gratificação aos mari
nheiros e grumetes voluntarios. 

:Manda S. M. Imperial, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Marinha, que o Intendente da Marinha faça affixar editaes 
em todos os logares publicos desta cidade por meio ele bando, 
annunciando que o mesmo A. S. Concede a gratificação ele 
8$000 aos marinheiros que voluntariamente assentarem praça 
a bordo ela náo Pedro Primeiro, e a de 4k800 aos grnmetes nas 
mesmas circumstancias. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Fevereiro de 1823.- Luiz 
da Cun 1~a Moreii·a. 

N. 18.- GUERRA.- EM 14 DE FEVELU~IRo D:·~ 1823 

Re3ula as inspec ;ões de sau:le dos milita1:es. 

Sendo necessario regular a fórma por que devem ser inspec
cionados os officiaes, officiaes inferiores e soldados, quJJ1do alle
gando molestias, requerem licenças para convalescer, ou baixa do 
serviço : Resolveu S. M. o Imperador que no principio de cada 
mez se apresente no Hospital Militar uma Commissão Medico
Cirurgica, que será composta do Physico-Mór do Exc~rcito, lo Me
dico e 1° Cirurgião do m'=l.smo Hospital, e alli se,iam apresentados 
todos os indivíduos que tiverem de ser inspeccionados, e sendo 
somente admitticlos a exame o.s que constarem de uma relação 
assignada e enviada pelo Ajudante General á referida Com
missão, a qu1l deve remetter depois ao General Governador das 
Armas o resultado do seu exame, declarando quaes as molestias 
e impossibilidades dos inspeccionados, para ser remettida á Se-

f 
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c~etaria de Estado dos Negocios da Guerra. O que S. M. Impe
r!al Manda pela referida Secretaria de Estado participar ao Phy
Sico- Mór Inspector dos Hospitaes pan sua intelligencia, e afim 
de fJUe nesb conformidade o faç,1 exeeutar pela parte que lhe toca. 

Paço, 14 de Fevereiro de 1823.- Joao Vieira de Carvalho. 

N. 19.- GUE!{,.{A.- EM 15 DE FEVI~REIRO DE 182~3 

Resolve diverso; <Juesitos relativamente ao serviço dos corpos do 

exercito. 

Determinando S. M. o Imperador, que as suas Imperiaes Re
soluções tomadas sobre diversos quesitos de uma representação 
do Coronel gr <duado, e Commandante do bablhão de granadeiros, 
em acto de Inspecção, sirvam de regra geral para todos o; corpos, 
os quaes em consequencia se devem regular por ellas, em casos 
identicos : Manda o mesmo A. S. pela Secretaria de Estado dos 
Negocio.~ da Guerra, remetter ao Tenente-Generi1l Governador 
das Armas da Côrte e Província, para sua intelLgencia e devida 
execução, o incluso documento assignado pelo Official-maior da 
referida Secretaria de Estadv Antonio Pimentel do VaiJo, con
tendo não só os mencionados artigos da representação, por ex
tracto, como as apontadas Imp -rLies Resoluções. 

Paço em 15 de Fevereiro de 1823.- Joao Vieira de Carvalho. 

Documento que aco•npanha a Portaria desta data, 
contt~ndo as lmperiaes ResoluçõeM tomadas 
sobre diversos quesitol8 Ceitus pelo Commandante 
do batalhão de granadeiros da Corte. 

1. 0 Si os musicos devem t9r assenbmento de praça no Livro 
Mestre, ou si é bastctnte serem mencionados nas listas de mostra. 
Imperial Resolução:- Devem ter praça em um caderno auxiliar, 
e declaradas as alterações nas listas de mostra,. 

2.° Como se poderá remediar a falta de espaço no Livro Mestre, 
quando lu a fazer notas sobre uma praça.- Resposb:- Entre
tanto que o Quartel-Mestre General apresenta o modelo para 
se abrir chapa para os novos livros, como já se lhe .d.eterminou, 
devent taes alterações ser notadas em cadernos auxllmres, con
fiando-se na boa fé e honra dos chefes. 

3. 0 Qual deva ser o tempo do vencimento das dragonas.- Res
posta:- Um anno. 
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4. o Quanto se deve dar d.e feitio pelos capotes, e qual o tempo 
üe seu vencimento e di~tril.nir;ão. - Resposta:- Quatrocentos 
réis de feitio, e seis annos de vr:nf;imunto. 

5.o Qual o tempo do vencimento dm; actuaes lm·retinas de pello. 
-Resposta:- Dous anuos. 

G. 0 Si às jaquetas de Polícia actunes de panno azul se devem 
substituir ás suas vestias de lavar, e nesse caso si devem ser for
radas delh,hagem.- Respo...;ta:- Devem substituir as vestias 
sendo forradas. 

7.0 Qmmbs botinas de brim, e quantas de panno preto para 
uso diario ~e devem dar nos dous annos de vencimento. - H,es
posta:- Um par de brim, e dons pares pretas. 

8. 0 Si as pr<~ças que pass <ram do H,egimento Provisorio de 
Portugal devem contar o vencimento de rardamento desde o dia 
em que entraram no batalhão como voluntarios, attenta a 
grande confusão cbs guias que alguns trouxeram, e a grande 
necessidade que tem de vestuario.- Resposta:- Devem contar 
o veneimento desde o dia em que entraram. 

9. 0 Si visto dar-se aos recrutas roup;lS do quartel, quando as
sentam praça. se lhes deve igualmente chtr uma esteira, e uma 
manta para dormirem.- Resposta:- Deve-se-lllesdar a esteira 
e manta,. 

Secretaria de Estado em 15 de Fevereiro de 1823.- Antonio 
Pinwntel do Vabo. 

N. 20.- IMPERIO.- EM 15 DE FEVEREIRO DB 1823 

Concede uma loteria annual a favor do Seminario Episcopal de Olinda. 

Sendo presente" a S. M. o Imperador o o1llcio do Governo Pro
visorio da Província de Pernambuco de 15 de Janeiro deste armo, 
em que informou soLre a representação que fizera o Cabido da Sé 
de Olinda para a concessão de uma loteria a fa,vor do Seminario 
Episcopal daquella cidade ; e Conformando-se com o parecer do 
me_;mo Governo: Manda participar-lhe, pela Secretaria de Estado 
dos Negocias do lmperio, que Ha por bem conceder uma loteria 
annual em beneficio do dito Seminarío, Autorizando o referido 
Governo tanto para arbitrar o fundo sufficiente a produzir o 
premio que basta pam supprir a falta de rendas do mencionado 
Seminario, como para ordenar sobre a direcção da loteria o que 
julgar mais conveniente. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Fevereiro de 1823.- Jose 
Bor~ifacio de Andrada e Silva. 

f 
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N. 21.- IMPERIO.- E)! 20 DE FEVEREIRO DE 1823 

Approva a creaçiio dos corpos ela guarda civica nas Províncias de 
S. Paulo e Minas Geraes. 

Sendo presentes a S. l\f. o Imperador as representações do Go
verno Provisorio da Província de S. Paulo, e do Procurador da 
Guarda Civic<t da mesma Provincil"t sobre a organização deste 
corpo; e Tomando em consideração a sua importancia, e a uni..:. 
formidade que deverá ser guardada em todo o Imperio: Manda, 
pela Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio, participar ao 
mesmo Governo, para sua intelligencia, que Ha por bem appro
var o estabelecimento deste corpo, comtanto que se siga e exe
cute o plano approvado para a Guarda Cívica dessa capital, da 
maneira que já foi determinado para a Província da Bahia. 
Attendendo porém o mesmo Senhor ao grande custo das pelles 
de guariha, destinadas para as barretinas da cavallaria: Ha 
outrosim por bem que estas sejam feitas de couro, segundo a 
fórma geral dos outros corpos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Fevereiro de 1823.- José 
Bonifacio de Andrada e Silva. 

Na mesma conformidade ao Governo Provisorio de Minas 
Geraes. 

N. 22.- IMPERIO.- El\120 DE FEVEREIRO DE 1823 

• Dá providencias sobre o aldeamento e civilisação dos lnclios, na Pro-
víncia do E'lpirito Santo. 

Sendo de tal importancia o objecto do aldeamento e civilisação 
dos Indios, que convem quanto antes dar algumas providencias 
mais urgentes, até que, sendo este objecto discutido na Assembléa 
Geral, Constituinte e Legislativa do Imperio, se tomem me
didas mais amplas e permanentes: Manda S. M. o Imperador que 
a Junta do Governo da Província do Espírito Santo, de accórdo 
com o Commandante Militar, faça estabelecer no presídio do ponL 
Souza os necessarios depositas de viveres e instrumentos agro
nomos, clevendo além disto os destacamentos de Pedestres na 
estrada da Victoria, em logar de sete praças de tres em tres 
leguas, ter quatorze praças de seis em seis leguas, podendo os 
soldados destes destacamentos ser contemplados pela Junta do 
Governo com datas de terras na fórma queja lhe foi determinada. 
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E por esta occasião Mandtt outrosim S. M. Imperial participar ú 
referida Junt::t que nesta mesma daht se expediu portariit ao Mi
nistro da Fazenda para mar1da.:.' apromptar os uten:;ilios, vestua
rios, e mais objectos destinados ao uso dos Inclios. 

Palacio do Rio ele Janeiro em 20 de Fevereiro de 1823.- José 
Bonifacio de Anclnula e Silva. 

K. 23.- IJ\1PERI0.-E:\I 20 DE FEVEREIIW DE 1823 

c\.utoriza uma snhsct·ípç-fío para um monnmento á IndependPucüt llo 

Imperio no sítio denominado - Ipiranga. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio do Governo 
Provisorio da Provinci<t de S. Paulo nit dat(l, de 29 ele Janeiro 
TJroximo passado, acompanhando nma repre:-5entação em que An
tonio da Silva Prado, e outros nella. :ts:;ignaclos, pedem licenç~t 
para abrirem nma snllscripção afim de se erigir no loga,r clenomi
nado Ipir·1ns·a um monumento qne füça memomvel o cli::t 7 de 
Setemhro proximo passado, em quo foi por ~. l\1. Imperial 
proclamada a Independeneia d'estc Irnperio: O Mesmo A. S. 
annuindo a tão justa representação, na qual se desenvolvem 
sentimentos muito patrioticJs, o honrados; Mandit pela Secre
taria üe Estado dos Negocias do 1mperio participar ao referido 
Governo, qne Hrt por lJem conceder a licença requerida para :1 
erecção do mencionado monumento. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Fevereiro de 1823.- JfJsé 
Bonifacio ele A.ndmda e Silva. 

N. 2-L- GUERRA.- PROVISÃO DO CO)l"SELT-IO SUPI-tK\IO MILITAR 
Dl~ 21 DE FEVEimlltO ])I~ 1823 

Re;·da a pt•efercncia, antiguidade e tempo de servíç:o aos que pasqarem 
da 2a. para a ia. linha. 

D. Pedro, pela Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional,e Defensor Perpetuo do Imperio 
do Brazil. Faço saber aos que esta Provisão virem on della ti
verem conhecimento : Que Sendo-me presente uma Consulta do 
Conselho Snpremo Militar, a, que Mandei proceder, sobre reque
rimento de José Romão da Costa Souza, que fóra Capitão de Mi-

F 
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licias de Beja, e havia passado em Tenente para a 1a linha, no 
qual pede se lhe conte como tempo de serviço nesta, o que fizera 
naque la; e Conformando-me inteirnment6 com o p<lrecer do 
Conselho ; Hei por bem, firmando regra, determinar o seguinte : 
1°: os que passarem para a I a linha na mesma Patente, que ti
nham na 2a, contarão a antiguidade na classe em rrue vão servir, 
pela data, da Mercê; com a declaração, porém, fllW sendo despa
chados com a mesma data, e na momm Patente otiiciaes, otfi
ciaes Inferiores, ou Ctdetes da, Ia linlw, e que dantes lhe fos-;em 
subordinados, continuarão entre si as mesmas relações de supe
rioridade: :1 ssim os Alferes quo passarem em concurrencia na 
mesma data com os cadetes ou inferiores da la linha, ficarão 
m:lis ::ntigos; por isso que d'antes tinham direito a comman
dal-o.~; os Tenentes que passarem em Tenentes, ficarão mais 
antigos que os Alferes da I a linha, que na me.sma data, passa
rem a Tenentes: e successiva, e semelhantemente nas outras 
patentes: não entrando nestas disposições nem nas que se sr'guem 
nesta Provisão os Majores, e Ajudantes da 2a linlla, pol' haver 
a seu res oito legislação particular; a, qual se acha, fixada pelo 
Decreto e Instrucções annexas de 4 de Dezembro de 1822, 1 o da 
lndependencia, e do Imperio. 2°: os que passarem tendo nas Mi
lícias p ~tente maior á da nova Mercê, contarão nesta a SU;1 an
tiguidade, pela data da patente immediahmente superior, que 
tivessem na 2a linha; visto que com ella tinham direito de com
mandar aos offici es da, classe, em qne vão servir na, primeira: 
desta fórma os Alferes conta,rilo as a,ntiguidades nesta,s patentes, 
-pelas datas das de Tenentes, que tivessem nas Milícias: os Te
nentes pelas de Ca,pitães; e successivamente da mesma, m:meira. 
3°: nas passa,gens, e promoções da 2a linha para a la, não se 
contará como tempo de serviço nesttt o que se tiver feito naquella, 
á excepção de lmver sido em campanha etfectiva; e o decorrido 
desde a primeira patente confirmada. S. M. Imperial o Mandou 
pelos Conselheiros de Guerra abaixo assignados, 1ambos do seu 
Conselho. José Rebello de Souza Pereira a fez no Rio de Janeiro 
aos 21 dias do mez de Fevereiro de 1823, 2° da Independencia 
e do lmperio. João Valentim de Filria, Souzt Lobato, Secretario 
de Guerm, a fez esr.rever e subscrevi.-- Rodrigo Pinto Guedes.
Jose de Oliveim Barbosa. 

N. 25.- JUSTIÇA.- El\I 21 DE FEVEREIRO DE 1823 

Manda que o Revm. Bispo da Diocese ele S. Paulo sobresteja na orde
nação de seus subditos, á excepção dos que já forem Subdiaconos. 

Sendo presente a S. M. Imperial o excessivo numero de Ec
clesiasticos, que tem a Província de s. Pa11lo, alguns dos quaes ou 
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po:o i O'norancia, ou por impureza e devassidão de costumes, mais 
:::;erve~11 de escandalo que edific~1çi1o defiundindo trevas em logar 
de luzes e derra,ma~1Clo a, corrupçã.o entre os fieis, qu::tndo devi<Lm 
clella, p~eserva,l-os como sal da doutrina e do exemplo : E l1em 
que a, disciplina actnal da, Igreja soja menos austera, que a dos 
socnlos primiti\-o:;, não devendo todavia tolerar-se um abuso tão 
prejudicial á Santa Religião, f'(He profe,;san~os, e não mo~10s pre
judicial ao Estado, roulnndo-ll~e. ln';~ços utms _para a agricultura, 
commereio o artes, e agoril, atu mchspensavets para a defesa, des
te grande Imperio, e para desempenho dos sagrados juramentos, 
qw~ a Deu:;, ao Imperador c á Patria tr~mos feito: por tão jDstos o 
tão urgentes motivos, l\1amb o mo.;mo A. S., pela Secre
taria lle Estado c1os i'\ogocios da Justiça, que o Reverendo Bis
po daqnella Diocese so!•resteja até segunda ordem na ordena
(•ã,o de sons snhui tos, á cxcepvilo dos que forem já Subdiaconos, os 
!pwes não po(tnm ter outro destino ; e outr·osim, que remetta à 
mesma Secretaria de Estndo, uma rolação de todas as freguezia:; 
do sen Bispado, com dcclnração (lo namoro das almas, urtscapellas 
filiacs, e dos clerigos, qnc 1m mn cada freguezia, para poder re
Q·ular-se com Yerdadeiro cnnhocimeJJto de cau;a este importante 
~)hjecto, sem offonstt, o antes com harmonia dos direitos do sacer
docio e do lmpcrio. 

P<~.Licio do Rio de Jane~ro em 21 tle Fevereiro d(J 1823.- éàe
tcmo Pit-.to de JI inmda Jlfon~ene[JJ'o. 

N. 26. -JUSTIÇ~L - PRovr:;lo JL\ :\l1;sA no J1ESK~IBAHGO no 
PAÇO DE 22 DI·~ FEVEREilW DE 1823 

Determi:1a que iiqu ~m goza ntlo rl::t li IJ,•r.tade o:> Expostos ele côr. 

D. Pedro, pela Graça <le Deu:-;, e "Cnanime .Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do lmperio 
<to Brazil. Faço saber aos que e;,; ta Provisão virem: Que em Con
sulta d<L Mesa do DesemlJargo do P3,ço me foi presente a repre
sentação do Provedor da Santa Casa da l\lisericordia desta Corte, 
e Mordomos dos Expostos della, em que me expendiam, que sup
posto fossem considerados pelo§ 7° do Alvará de 31 de Janeiro do 
1775 livres, e ingennos os expostos de cór preta, on parda, lança
dos na Roda e Casa dos mesmos; acontoci<1 algumas vezes, quo 
achando-se estes com oseriptos de rocommendação, individuando 
~ignaes careeteristicos, e obrigando-se ao pagamento das suas 
de:"pezas as pessoas que honYessem do procurar ; sem comtuuo 
~e declarar quem fossem, nem tão pouco, que os mesmos Expostos 
lhes pertences~em, como escravos, appareciam, depois de finda a 
criação a exigil-os, como taes, pro:::;tando-se unic<:tmente ao paga
mento das despczas, e de modo algum ú obrigação de dar conb 
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(leHes, conservai-os livres, e apresentai-os ao Juiz dos Orphãos na 
fórma da SctUd t vei dispos:ção do§ 3° do m•)ncionado alvLtrá : pelo 
q_ue me peditm, afim de evit tr duvidas futuras, me Dignasse em 
.ta.vor da liber htde, e dul}Uelles innocentes Expostos, de Decla
ra-los C()mprehendidos no mesmo d vará, p:tra assim cess~rem as 
p.rotenções dos que quize . .,sem reduzil-os á escravidão. E tendo 
consiueração ao rererido, e no mais que me toi presente na men
ciona.da Consulta, em que respondeu o Desembargador "Procu
rador da Coró.t, Soueranht, e Fazenda Nacional, e me foi ponde
rado, ser mui dig'na da minha Imperial Contemphção a 
represenhção dos suppl!cantes ; porquanto seria cousa deshu
man 1, e inteiramente opposta ao hem entendido liberalismo, que 
os ~xposto;:-; de côr, entregues ao abandono por seus senhores, e 
tra.tado3, e educados pelo publico, devessem ainda ser chamados 
ao ca.ptiveiro, pam cederem em proveito daquelles; qu mdo aliás 
ja não fosse contra <t meute do citauo Alvará de 31 de Janeiro de 
l775; o qu.tl occorrendo com as providencias necess<lri.Js aos in
convenientes, que a este respeito se pratic~vam, dando nov::l 
fórma para criação, entrega, e educação dos mesmos Expc,stos, 
nrden;wa, no § 4°, que m apresentados ao Juiz dos Orphãos na 
fórma uo ~ 3') com a sua competente guia, sejam curados, e repu
tados como outro qualquer orphão distribuídos pelas Casas até a 
idade de 12 an nos, sem vencerem outro algum ordenado mais do 
([UO o du, educação, sustento e vo:-tido; havendo o mesmo Juiz dos 
Orphãos o maior cuidado em os pôr <1 aprender officio:;, e 'lrtes, 
para que suas inclinações os chamarem, afim de poderem algum 
dia ser uteis ao Estndo, o sem quo jámais percam aquelles privi
logios, que pertencem á ingenuidade, e habilitação pessoal, de 
que devem ticar gozando na fórma do § 7° do reter:do alvará, sem 
quc.bra, ou restricção alguma, : Houve por bem, Conformando-me 
com o parecer d<t sobredit<t Consulta por minha immediuta reso
lução de 19 de Dezembro <lo anuo proximo p:lssado, detei'minar 
(como por esta. determino) que fiquem gozando da liberdade em 
toda a sua extensão O;) referidos Expostos de côr preta e parda,, 
IJOl' Serem taes OS direitos, e privilegio.; Ue ingenuidade de que 
trata o referido § 7° do Alvtua de 31 de Janeiro de 1775, devendo 
portanto assim entender-se em favor da sua liberdade, e inge
nuidade, sem quebra, mingoa, ou restricçito alguma, em obser
vancia e complemento do mesmo§ 7° do dito alvará. Pelo que 
l'Lmdo aos Ministros, Justiças, e mais pessoas, aquem o conheci
monto desta Provisão haja de pertencer, a cumpram e guardem 
n façam cumprir, e guardar como nella se contém. O Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio do Brazil o man
(iou por seu Especial Mandado pelos Ministros abaixo assignados 
do seu Conselho, e sens Desem~Jargadores do Paço. José Fran
cisco Medella Pimentel, a fez no l<io de Janeiro t1 22 de Fevereiro 
rio 1823, 2° da, Independencia e do Imperio.- José Caetano de 
Aé:drade Pinto a fez escrever.- 1~fonsenho1· Miranda.- Antonio 
LHi~ Per'eira da Cunha. 
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.N. 27.- FAZENDA. - EM 22 DE FEVEREIRO DE 1823 

}ianda excluir· da eleição para Directores e Dc>putados do Banco do 

Drazil os acciJnistas devedores ao meo;mo Banco. 

Senrlo pre:Sente a S. M. o Imper;tdor o officio da Junta do 
Banco rio Brazil, em d<tta de 4 do corrente mez, participando a 
nollleação tt que se procedem dos Directores e Junta, que deviam 
:-;ervir no corrente anno, e a di:ssiJencia de uma parte (Ü Assem
blé<t que des1pprova a nomeação e in~erencia n<1 administr;tção 
de gr;mdes devedores do mesmu B m~o ; Manda, pela Secretctria 
de Est Ldo dos Negocias da Fãzt:mda, p<trticip li' á mesma Junta, 
que H<t por IJem, ú vista dos motivos oxpendidos na aet que re
metteu, approvar a reeleição dos membros da Directoria e Junta 
passada ; e outrosim convoque nov:1 mente assAmhléa geral p~tra 
proceder-se a nomeação dos que f<1ltam, visto não approvar a 
que se fez, e r1uerer quo rectüa, sobre homens que não sejam de
ved,Jres ao Rmco. 

Paço, 22 do Fovereieo de 182;{.- Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada. 

N. 28.- GUERRA.- EM 24 DE FEVEREIRO DE 1823 

:\lauda comiderar prisõeR civis as da Fortaleza da Ilha das Cobras, 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da (~uerra, communicar ao Ministro e Secretario de gstado 
dos Negocias da Justiça, para seu conhecimento e execução, fa
zendo constar onde convier, que as prisõe'! da Fortaleza da Ilha 
das Cobra,.; deverão ser consideradas prisõe . .; civis, e como taes 
inhiiJilbs todas as autoridades civis de mandarem presos para 
qualquer das outras fortaleLas. 

Paço, 24 de Fevereiro de 1823.- Joí'ío Vieim de Carvalho. 

N. 29.- JUSTIÇA.- PROVISÃO DA MESA DO DESEMBARGO DO 
PAÇO DE 25 DE FEVEREIRO DE 1823 

Determina que o-; Magistrados e Fiscae3 datem os SEUS despachos. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Im
perio do Brazil. Faço saber que sendo-Me presente em Consulta 
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da Mesa do Desembargo do Paço, que, de não datarem os Juizes 
de Vara Branca os seus despachos, principalmente os interlocu
:torios, ou avulsos, se seguiam muitas vezes contra a boa admi
nistração da Justiça, e regularidade do expediente dos negocios 
das partes, abusos, confusão, e transtornos, rtue muito convi
nha remover: E conformando-me, por Minhrt Immediata Reso
lução de 21 do mez proximo passado, com o parecer da mencio
nada consulta, em que foi ouvido o Desembargador Procurador 
da Corôa, Sobemnia, e Fazenda Nacional : Hei por bem Ordenar, 
que d'or[t em diante não só o;; Juizes de Vara Branca, mas ge
ralmente todos e qu8esqner l\Iagistrados de qualquer ordem, 
classe ou graduaç~ão que sejam, o ainda os me:.;mos Fiscaes, datem 
todos m seus despachos, por ser este um meio conducente á, boa 
ordem do processo em suas differentes épocas, e saudavel provi
pencia para pór termo ús antecbtas dos despachos, e ú,quellesoutros 
abusos, de que subiu queixa á Minha Imperial Presenç~LL. Ploe 
que, em observancia da lei, Mando a. todos o.;; Ministms, Jus
tiças, e quaesquer outras pessoas, a quem o conhecimento desta 
Minha Imperial Determinação haja de pertencer, a cumpram, e 
guardem, e façam cumprir e guardar como nella k~e contém. O 
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio do 
Brazil o Mandou por Seu Especiall\1andado polm Ministros abaixo 
a.ssignados do seu Conselho, e seus De:5embargadores elo Paço. 
Manoel Corrêa Fernandes a fez no Rio de .Taneiro em 25 de Fe
vereiro de 1823, 2° da Independencia e elo lmperio.- José Cae
tano de Andr,lde Pinto a fez escrever.- Berncmlo Jose da Cunha 
Gusmão e Vasconcellos.- MOJtsenhor 1.1iranda. 

N. 30.- MARINHA.-El\I 25 DE FEVEREIRO DE 182:3 

li:Ianda admittir para marinheiro;; e grumetes os escraYos offerecidos 

por seus senhores, abonando-se a estes as competentes grati1l

cações. 

Tendo sido presente a S. M. Imperial o o1licio do Intendente 
da Marinha desta Córte de 21 elo corrente mez, em que pedia 
houvesse de declarar-se-lhe, si deveria ou não admittir a alis
tar-se para servirem a bordo da náo Pedro Primeiro, os ma
rinheiros e grumetes escravos, que pai'a isso lhe fossem otrere
cidos por seus respectivos senhores, fazendo abonar a estes as 
competentes gratificações; Manda em consequencia o Mesmo 
A. S. pela Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, parti
cipar ao sobredito Intendente da Marinha, para sua intelligencia 
e governo, que, visto a necessidade que presentemente ha de 
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marinlwgom, deverú elle admittir taes marinheiros e grumetes, 
não só no serviço da náo, mas ainda ao de toclas as outras em
barcações que armarem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Fevereiro de 1823.- Lui:; 
da Cunha lvi m·eira. 

N. 31.- GUERRA.- E:\I 27 DE FEVEltEIRO DE 1823 

.:'llanda que no5 castigos cl,e chibataclas, esteja. presente o Cirurgião-Mór 
do Corpo. 

Tendo-se tornado improcedente, por falta de prova, a queixa 
que Engracia Mari1, vin va de um soldado de ar·tilharia mon
tada, fez subir à presença de S . .M. o Imperador sobre o motivo 
da morte de seu marido, que ella dizia ser um castigo mandado 
applicw pelo Mnjor Lapa do mesmo corpo; poi;; que nas exactas 
averiguações a que se procedeu foram concordes as testemunhas 
em declarar que o soldado morrera de antiga molestia que pa
decia: e Querendo s. M. Imperial a restricta e saudave1 appli
cação do castigo á culpa, mas de mulOira, tal que nem se 0ffenda 
a lei na diminuiçã!), nem a humanidade no augmento: Manda 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra que o General 
Governador das Armas da Corto e Província ordene aos Chefes 
dos Corpos para ficar em regr,t, que todas as vezes que um sol
dado fór castigado com chibatadas seja sempre pre:>ente o Cirur
gião-Mór do Corpo, para informar do estado de saude do réo, fi
cando responsaveis pelos resultados ou o Cirurgião-Mór si não· 
informar com exacção, ou o Chefe si mandar applicar o castigo 
contra o parecer do mesmo facultativo. 

Paço em 27 de Fevereiro do 1823.- Jolio Vieim de Carvalho. 

N. 32 - IMPERIO - EM 3 DE MARÇO DE 1823 

Approva a declaração da cidade da Fortaleza como cabeça de clis
tricto nas eleic;1:ies da As~?mbléa Constituinte. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado· 
dos Negocios do Imperio accusar a recepção do officio do Go
verno da Província do Cearit de 4 de Outubro do anno proximo· 
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passado, relativo à falta que se nota nas Instrucções, a, que 2e 
refere o Decreto de 3 de Junho do mesmo anno, para a nom0açao 
dos Deputados á Assembléa Gernl, Cnnsrtuinte e Legisl tiva, 
pcis nellas se não ded<lra cabeça de districto a cidade d:' For
taleza: O me>mo Senhor fica sciente de haver o referido Governo 
annuido as represent:1ções da re,;poctiva Camflra. 

Palacio do Rio de Janeiro em ;~ de Março de 1823.- .!osd 
Bonifacio de Andrada e Silva. 

N. 33.- FAZENDA- EM 4 DE MARÇO DE 1823 

} Manda cobrar i5 °/0 de importação dos g-eneros estrangeiro3 de pro
priedade brazileira. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o requerimento de 
José Gomes de 01iv<-ira, natural do Brazil, e negociante desta 
pr ça, rel:tiva á isenção dos direitos de 24 °/o de 120 barris 
de bncalhao inglez, trnnspoJtado por sua conta, de Lisbàa: 
Mandu, pela Secretaria de Est<ldo dos Negocies da Fazend;~, par
ticipar ao Juiz da Alfandega que Ha por bem que o genero 
estrangeiro e inglez, de propriedade Lr: zileir , trnidode Lis,ôa, 
em emlJ<1rcações pertencentes a sul ditos deste ltnpe1 io, só 
paguem 15 °/, e que outrosim paguum estes mesmos direitos 
interi·,amente, e emfJU nto não mhndar o contrario, os generos 
de produC'ção por·tuguezn, embarcados em navios da mesma 
nação, sendo de propriedude Lrn zileira. 

Paço, 4 de Março de 1823.- Martim Ft·ancisco Ribeiro de An
drada. 

N. 34 -FAZENDA- EM 5 DE MARÇO DE 1823 

Manda admittir a de~p<:teho nas Alf:tn'legas as cartas de jogar estran~ 
geiras, sendo carimbados os baralhos em uma carta determinada. 

Havendo-se effectuado a encampação de contrato das cartas 
de jogar, pelos pondero~os motiv03 allegados pelos ultimos con
tratadores, e como, em razão d,l,~ aduaes circumstanchs, e em
quanto se não con~egue a tranquillidade e descanço, tão ne-
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{:eSS"rio r ara o progresso do ~odos os rnmos de inilustrin, seja 
difficil o fixar-se qual seja mais \ mlt·,joso, si administraçãó, 
ou contr:~ to desta rend<~ pu hl icn: M. nda S. M. o Impe
rador, pela Secretaria de Estado dos Negocios d<l Fa
zenda, que o Desembargador do P<IÇO Juiz da Allh11dega <td
mittn a despacho as car·t<1s ostr<1ngeiras, sendo C<lrimbados os 
b<;ralhos em uma carta dí:>termin<lda, e reputl1das de contra
bando, e como taes npprehr~nr;idns ns (jUe não tiverem c1rimbo, 
png:1ndo-so os competentes direitos de entrada, que serão Lan
çados em conta separada, para (jUe, unido o S"U producto an
nu:il aos d:1s outr s Provincias do Imp rio, ás qune:s se expedem 
circulares a este respeito, ~e po~sa computar o seu r~ndimento, 
o regular-se o que melhor convier sobre este objecto. 

P •ço em 5 de Março de 1823. - Martim, Francisco Ribeiro de 
Andrada. 

Circular ás Juntas de Fazenda das Províncias datada de 2:2 d'este 
mez. 

N. 35- GUERRA- EM 5 DE MARÇO DE 1823 

Manda dar toda a publicidal~ ao Alvará de 6 de Setembt•o de 1765 e 
concede um premio a quem prender os desertores. 

Sendo tão extranho como reprehensivcl, que no momento, em 
que o Brazil reune ns suas forç 'S pnra rebater ns tentativa::; dos 
que pretendem atacar a sua Independeneia, lwj;un soldudos, 
que esquecidos não só dos drw1~res de bom cidadão, m s da 
santicbde do; jur tmetltns que prestclln, abandonem ns suas 
bnndeiras, junto ás quaes devem sempre vencer ou rnor·rer; 
M1tnda S. M. o Imper,tdo;o, peh <ecret •rirt de Estado dos ~e
gocios rla Guerra, remetter ao Governo Provisorio da Província 
de ... os exemplares inclu.;os dos§§ 1°, 3° e 4° do Alvará de O de 
Setembro de 1765, que e:-bl eleceu as penas, com que devem ser 
punido.3 os rlesertm·es, e o; que lhes derem asylo; pa:a que, man
dan lo-se-lhes dar a maior publicidarle, tPn ham o seu exacto e 
devido cumvrirnento ; e porrJne m~1ito importa, augmentar OS 
meios, que evitem um crim'' tão h0rro•·os0 qu,,nto offende aRe
ligião, e o espirito de p ·triotismv, que a todos deve animar; 
Manria outrosim o mesmo A. S. quP torlo aquelle. que entregar 
preso um desertor a qualquer nutorid. de con~tituida, militar o'U 
civil, receberá em premio a quantia d1' ~$000 (jUe lhe serão pt'lg<m 
na Côrte, na Thesouraria Gerill das Tropa::; e nns Provincin:i nat; 
.J-untas de Fazenda Publica, servindo de documento para o reoo-
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bimento o certificado da me:-:ma <tutoridade, a quem o de:.;ertor for 
entregue, o sendo dep1is ind,lmniílada a Fazenda Publica por 
descontos feitos nos venciment)S do desertor. 

Paço em 5 de Março de 1823.- JMlo Vieira de Carvalho. 

Portaria circuiar d9 igual teor foi expedida pelo Ministerio 
da Marinha em clata de ll .de Abril seguinte. 

N. 3G- GUERRA- El'lr G DE l\IARço m~ 1823 

~\landa estabelecer na cidade do Onro Preto uma fabrica de armas. 

Tendo S. M. o Imperador ordenado que se estabeleça na ei
Jade de Ouro Preto, capital da Província de Minas Gemes, uma 
fabrica de armas; e sondo neces:sario que a Junta da Fazenda 
daquella Província preste os ::wccorros pecuniarios precisos não 
sü para a erecção mas ainu<1 a sustentação da mesma fabrica 
tão util e vantajosa ; 1\1;mda portanto o mesmo A. S. pela Se
cretaria de Estado dos Neg0cios da Guerra assim participar ao 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocio.; da Fazenda e Pre
sidente do Thesouro Publico p<tra seu conhecimento, e atim de que 
expeça a conveniente provisão á indicada Junta. 

Paço em 6 de Março de 1823.- Jorio Vieira de Carvalho. 

Provisão a Junta de Fazenda, de Minas Geraes em 18 de Março 
deste anuo. 

N. 37- GUERRA- E~r 6 Di<: :MARço DE 182;> 

Manda pagar pelo Thesouro as despezas com o expe:iiente e .?scri
pturação da Fortaleza de Villegaignon e Registro do Porto. 

Attendenclo S. M. o Imperador ao requerimento de Cllristovão 
Manoel Diognes da Veiga, Alferes de Infantaria com exercício 
de Almoxarife da Fortaleza, de Villegaignon e Amanuense .do 
Registro deste porto, o qual pede ser embolsado da despeza felt~t 
com papel, pennas e tinta para aquella escri pturação, e que se 
lhe continue a satisfazer pelos rendimentos do logar de Gover
nador da Fortnleza de Santa Cruz, como estava determinado, e 
se praticou ate Agosto de 1821, em que aquelles rendimentos e 
emolumentos entraram no Thesouro Pnhlico ; Manda portanto 
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o mesmo A. S. pela Socrebría de Estado do . ..; Negocios da Guerra, 
que o Ministro o Secretario ele E:-;taclo dos lia Fazenda, Pre
sidente do Thesouro Publico, expeça as ordens precisrts, afim 
de que se continue a praticar a re.;;peito deste negocio o que se 
achct ya determinado, fazendo-se o,.; necossarios fornecimento;-;.-

Paço em G do .Março do 1823.- Joao V~eim de Carvalho. 

'N. 38- ~llARI~HA- E;\I 12 DE ~L\RS~O I>E 1823 

:\Ianda pnlJlicar pol' han1lo os actuaPs vPncimentos dos marinheiros c-

1-!Tnmetes Yolnntarios. 

HavePdo determin~tdo S. M. Imperial, que além das gratifi
cações quo já se mancbram da,r de 8~000 a cada marinheiro, o ele 
4$800 a c:ula grumete, que volunt<trütmente assentarem praça 
a lJorrlo de quaesquer emh<trcações ue guerra, vençam os mari
nheiros da 11!. classe 10$000 por mez de soldo, e os ela 2" 8$000; os 
grumetes da 1 a classe 4~800 por moz, e o.-; da 2a :3$000, senuo 
todos voluntarios, e devendo f<tzer-se public,t esb Imperial 
1leterminação: Maneia, o mesmo A. S., pela Secretaria, de E..;tado 
1los Negocias da, Marinha, que o Vtce-Almirante Intendente da 
~farinha, façn, a11ixar editacs em todo, os logares pul>licos desta 
cídacle por meio ele bando, afim de fazer constnr estas rlisposí<;Círs. 

Pnlacio do Rio de Janeiro em 12 do .:\Iarço do 1823.- Lui:, der 
c~tn!w Jfm·eira. 

N. 3\J- l\IARINHA- E~r 17 DE }I\RÇ'O DE 1823 

"\.pprova a tabella llos Yencimentos dos officiaes marinheiros, e mais 
praças da Armalla. 

Manda S. M. Imperial, pela, Secretaria de Estado dos Negocios 
da Marinha, remetter ao Intendente da Marinha a tabella junta 
em que se indic~un os vencimentos que passam a ter os ofllciaes 
marinheiros da Armada Nacional e Imperial, e mn.is praças 
nella designadas, afim de que por elbt se regulem d'ora em 
diante os respectivos soldos, que lhes são abonados pela Conta
doria, da Marinha da Corte. 

Palacio tio Rio de Janeiro em 17 elo .:\Inrço de I 823.- Lu i:; da 
Cunha Jloreira. 

f 
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Tabella doM vencimento!!! .-rue 1•assarn a ter ns oftj,. 
ciael!l mar•ioh(-"iro.; ela Ar·mada Nacional e lrnpe
rial~ e tnail!l pr•aças a que ~Se •·ef"cr•e a Portar•ia da 
data de hoje. 

Classes das praças Vencimentos V oncimontos om-
em terra 

Me:-;tre de náo. . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 209;000 
Mestre de fr.tg,tta................... 17$000 
Con trct mestr·e do numero. . . . . . . . . . . . 14'4;000 
Gu trdião du numero.............. . . 12$000 
1 o Carpinteiro .......•...................... ·. 
20 » .........•..........•.......•..... 
3o >> • • • • • • • • •• • • • • • • • •. •. • •• • •• • •. • • • 
40 )) • • . . • • . . . . • . . . • . • • . . • • • . • • • . . ... 
l(j Calafat·J ..................................•. 
20 » ••.............•..•...•.•••..•••••• 
30 :. •••••••••.••.••••••••••••••••••••.•• 
40 .. • .••••.•••••••••......•..•••••••••... 
Serr tlheiro .................................. -
T tll•)eiro ...........................•...••••... 
Cosinlleil'o da guarnição ..•......••........... 

h arcados 

26$1JOO 
22$000 
18$000 
l5$0UO 
18$000 
13$000 
10.~000 
9;;000 
18~000 
13$,JUO 
10$0JO 
9.$000 
15~·ouo 
15$000 
8$000 

Secretaria de E;t,tdo em 17 de M:u•ço de 1823.- No impedi
mento do Official-m<:tior, Antonio Alves de Britto. 

N. 40 - IMPERIO- PROVISÃO DA MEjA DO DE3E:\iBARGO DO 
PAÇO EM 20 DE MARÇO DE 1823 

DecLtra o territorio e mo:·adores d~1 aldeia de S_ Fidelis suejitoi'l 

á villa de Cantagallo. 

D. Pedro, pela Graç1 de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, 
Imper tdor Constitucion tl e Defensor Parpetuo do lmp ~~·~n do 
Br,túl. Faço saber <t vó3 Juiz do Fóra, Vere td rwes e maL-; Offidaes 
da Cam tr<t da (~idade de S. Salvador dos Campos que, orn Con
sulta d<t Mesa do De;ernuargo do Pilço Me foram presentes os 
re:1uerimentos feitos por pal'te dos Indios da Aldeia de S. Fidelis 
e dos morad0res e habit mtes contiguos a,o rio do Collegio até a 
Aldeia d Pedra,, comprehendidos tndo.) no dbtricto d<t villa de 
S. p,•dro de Canta,gall )' erecta por Alvará de 9 de Março 
de 1814, em que representav:1m que, tendo sido expressamente 
assignados e desci"iptos no termo da respectiva dem·1rCi1ção, 
lavrado em 9 de Outubro de 1815, os limltes pertencentes ao refe
rido districto, fazendo-se publicos por edital affixado na purta da 
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lgrPja Matriz do S. Fidelis ; apezar dis;;o essa Camara com otren
snose ar·lJitrarios procedimentos se oppunha a qualquer acto de 
reeonhecimento e o\,edicncia qne os supplic<mtes prestav:•m ás 
autorid;:des constituidrs na dita villa, rP::-ult: ndo destt infr·;.cção 
a inquiebção o incerteza em que os supplicantes vivi<:m das nlto
ridades a quem deYiam ticar sujeitos. e co11tinw dos vex<tmes 
produzidos jJOr taes eonflittos dejm·isdicção; p:ua occorrer ao.;; 
qu;~es imploravam efficaz providencia anm de verem approvadas 
e obsenadas a dem<,rcal,'ão e decL.r. ção dus so!Jreditos lindtes, 
presci"iptos no mencionado alnrá. E vista a infornwção, que 
Mnndt'i tomar rwlo Ouvidor desta comarca e o mais que Ale foi 
pre:'ente ua sol redita Consulta, em que foi ouYido o Dest:ombar
gador Prucumdor da Corôa, Soberanict e Fazenda N;:wiortal, e 
com o parecer da (]Uill Me conformei por Minlm lturnediata 
Resolução de 3 do mez proximo passado. Hei por bem Or
denar-vos positiv::n:ettte que vo::> não intromettais rm jnrisdicção 
sobre a referida Aldeia de S. Fidelis, e territorio compreht~ndido 
no, 1 imites designados no AlvHra da sua creação, que St~ re;tli
z;•r;•m no termo da mesma creação, o respectiva demar>cnção 
acima mencionadn, que Hei por bem Approv:li' o Confirmar: e ao 
Ouvidor da comarca do Rio de Jnneiro se expeça ordem n<~ data 
desta para p: ss: r editaes para a alddn de S. Fidelis, ;dl.m do 
tienrem o sobredito t, rritorio, e sens mor:tdores sujeitos ú villa 
de S. Pedro de Cantllgallo :o que nssin1 havereis por enlendido. 
O Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do In.per:o (lo 
Brazi! o Mandon por seu ES}H-cCÍill M:' nd<~do pelos Minbtros 
aL;lixo <Jssignados rL · seu Conselho e seus Dr•sem!Jargadores do 
P<1ço. M:tnoel Corrêa Fernandes u. fez no Rio de J:1neiro ;·os 20 do 
Mllrço de 1823, 2° da lndependencia e do llllpel'io. Jo:sé Caet;uw 
de Andrade Pinto a fez escrever.- Dr. Antonio José de Miranda. 
- Clemente Fer1·eira França. 

~. 41 - IMPERIO- EM 21 DE MARço m.; 1823 

Manda prohibir o uso das redes de malha fina. 

Tendo constado na Augusta Presençfl de S. M. o abuso CJUO se 
faz das redes de malha tinn ou de caicai, com grave prejuízo do 
publico : Manda pela Secretal'in de Etstado dos Negocios do Im
perio, que o llln1. Senado da Cumara detsta cidade vig1e sobro 
o referido abuso, não só contrario ás posturas da mesma Camara 
rnus iL perpetu'dade da, pescaria. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Março de 1823.- José Bo
ni(acio de Andrada c Sill)a. 

f 
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N. 42- GVERH.A- El\I 21 DE l\IAH.Çü DE 1823 

Resolve dh·ersos quesitos sobre attrilmiçues do Governadol' cl[,s Armas 

de Goyaz. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o oificio de 3 do corrente 
mez em que o Governador das Armas nomeado da Província de 
Goyaz pede esclarecimentos sobre o seu comportamento a vista 
das circumstancias ponderadas em diversos artigos do citado 
officio; e tendo o mesmo A. S. resolvido sobre taes objectos o que 
se contém no documento incluso assignado por Antonio Pimentel 
do Vabo, Official-maior da Secretaria de Estado dos Negocios ua 
Guerra, Manda. pela mes.ma Secretaria de Estado remetter ao 
referido Governador das Armas da Província ue Goyaz o docu
mento apontado com as suas Imperiaes Resoluções que lhe 
deverão servir de regra. 

Paço em 21 ele Março de 1823.- Joao Vieira de Can)(üho. 

Docuntento que ncon1panha a porta•~ia de'-"'ta data 
contendo us lmperiaes Re""olu~~ões tomadas 
sobre diver·sos quesitos do ufticio do Gover·nador 
dàs ArinaSJ de Goyaz. 

I. o Si o Governador das Armas esta sujeito ás ordens do Go
verno Provisorio da. Provincia, nos negocios puramente mi
litares, e naquelles quo ~ã') de natureza política ou civil.
Resposta:- O Governador das Armas 8 sujeito ao Governo Pro
visorio, comtudo póde di..,por da Força Armada nos casos de ver 
comprom0ttida a segurança, e boa ordem da Província, dando 
depois parte ao Governo do quo tiver obr;~do. 

2. 0 wual deve ser o systeme1 dos fornecimentos de soldos, for
ragens, etapas e outros vencimentos drt tropa de linha e ríülicias. 
-Resposta:- Regule-se pelas ordens estabelecidas na Côrte, 
dando conta si em sm1 execução achar inconveniente. 

3.Q Si o Almoxarife h:1 dR obedecer ao Governo das Armas a 
respeito do arranjo, di.,tribuição, concertos e limpeza do arma
mento.- Resposta:- Ao Governador das Armas toca vigiar a 
arrecadação, limpeza e bom arranjo do armamento; tlevo portanto 
passar-lhes revista, e a tudo deve preshr-se o Almoxarife : para 
a distribuição, com tudo deve o Guvernador dirigir-se ao Governo 
para que este mande as ordens á Junta ela Fazenda. 

4. o Si o Escrivão da Junta da Fazenda, comoVedor da gente 
de guerra, deve cumprir as ordens do Governador das Armas 
sobre objectos militares da competencia do dito Vedor.
Resposta:-Ainda que o Escrivão da, Junta. seja Veuor da gente 
de guerra, é comtudo Deputado daquelle Tribunal, e portanto 
quando com cllo tiver de tratar dirija-se o Governador das 
Armas. 

5. o Si os Commandan tes dos corpos de milícias hão de re
metter as propostas dos oificiaes que deverem ser promovidos aos 
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postos van·os, ao Governador Provisorio, ou si bão de fazer a 
entrega dellas ao Governador (las Armas, e qual destas auto
ridades lm de appr<lvar ou rejeitar aquellas propostas.- Respo::}ta: 
- Os Commandantes de milici<\S devem rcmetter as propostas 
ao Governador das ArmDs, que lhes fará as suas notas, e as 
enviará ao Governo Provisorio para <lS approvar. 

G. o Semelh:mtemente si <LS propostas para os ofiici;_tes dos corpos 
de linha llào de ::;or entregues ao Govemo Provisorio para as 
rmnctte1· para a Côrte.- H,esposta:- Da mesma fórma en
treg-ues ao Governador das Armas qne as nntreg-ará ao Governo 
pari.t. este as remettcr à Secretaria de Estaclo'-'clos Negocios da 
Guerra. 

7. u Si o Governo Provisnrio Hca autorizado a conceder Lai:s:as 
ou passag·em do uns llara, ontros corp:;s de linha c milicias, ou a 
dar acCeSSOS de llOStos a oífiCÍ<t.es inferiores do-; mesmos COI'[lOS.
Resposta:- Ligando-se <'ts informaçõc:c; do Governador das 
Armas. 

8. o Devendo o Govor:1ador (~as ~\rmas ter um Secretario e Se
cretari<t par<l o sen oxpodientc, convirá que S . .:\1. Impe1·i<tl 
cleternüne que clh s0 cstallelcça, como julgar eonveniente .
H,e:-~po;-:;ta:- Forme a Secrotari<t intcrinn:ucnte, como entender 
e precisar, a.tó quo a Assomlllüa Gcrul de!iberc <L este respeito. 

9. 0 Igualmcmto convem qne S. M. llllperial ordene o que 
bem lhe paro~m' a respeito de eas tS llam a residencia do Gover
nador elas Armas, ou p·\ra n ~na Secret<tria, quando não lm.h cas<t 
pertencente iL Fazenda Pu!Jliea.- 1\,csposb.- I'lão lmvondo cas~t 
da. Fazondzt Publica, dcYe o Governador elas Armas pagal-a á sua 
custa. 

lO. Como pela Chancellaria-l\Iór do Imporio se faz remessa de 
todas as leis ao.; Governos Provisorios rlas Províncias, serà con
veniente que S. ::\1. Imperial ordene ao üovorno ela, Província que 
nmnde apresent<tr ao Go\rern<Hlor das Arnms a.quellas leis cujo 
conllecimen to e oxecuçiio directa, ou indirectamente pertencerem 
'" qualquer autoridade militar.- Resposta:- Passar-se-hão as 
ordens para remess~t de taes leis aos Governadores das Armas. 

Secretaria de Estctdo, 21 ele Ma.rço ele 1823 • .....,.. .. .tntonio Pimentel 
do Vaúo. 

N. 43- GUERRA -EM 24 DE MARÇO lHo~ 1823 

Explica o decreto c1ne concecle uma medalha ele distincção ao Exer
cito e Esquadra Rob o commando do Barão da Laguna. 

Havendo chegado á Augusta Presença. ele S. M. o Imperador 
uma representação do Coronel graduado Miguel Antonio Flan
giní, Secretario Militar ela Divisão do;, voluntarios re:les de El-

F 
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Rei feita por parte do Tenente-General Darão da, L~guna, Com
mand mte em Chefe do Exercito do Sul, contendo varios quesitos 
sobre que pede a Imperial deliberação e que vers::tm a respeito 
do Decreto de :~1 de J meíro do corr·ente anno pelo qual se eon
feriu nrn<t medalht de distíncção ao Exercito e Esqu<tdr ~ sob o 
com mando do sobreclito Tenente Genera,i: Houve S. M. Impe
rial por bem resolver sobre a(juellt'"S quesitos da, fórma. que consta 
do documeuto, que e::.Vt acompanlu, assignado pelo Otllcial-maior 
da Secret;1ria de Estado dos Negocias da Guerra, e pela mesma 
Secretarht de Estado o man1la remetter ao Barão da Laguna, para 
seu conhecimento e execução. 

Palucio do Rio de Janeiro em 24 ~de Março de 1823.- João 
Vieira de Carvalho. 

Documento que acompanha a portaria desta data, 
contentlo as lntper·iaes lt~eso.luc·ões sobre varios 
que,..itns reit.os por t•arte elo Gener·al D:u•ilo da 
Lnguna a respeito do Decr«·to de :~t de Janeir·o 
do cor·rento anno~ que concede uma m.-.dalha de 
distincção ao Exe••cito e Esquadra sob o com· 
Inando do dito Dar•ão, 

1. 0 Qual seja a época em que se deva considerar que principiou 
o serviço feito ás ordens do General Barão da Laguna. - Res
posta:- Geralmente o serviço de campanha pelo qual se concede 
a condecoração começ(1u desde o dia em que as trop::\,S pass;tram 
a fronteira br:tzileira; e o serviço feito as ordens do Bal'ão deve 
entender-se por aquelle feito ás suas immediatas, ou de Generaes 
e Com mandante,:; seu') subalternos. 

2. 0 Par:t se marcarem os nnnos de serviço na medalha, será 
necessario contar de Janeiro a, Janeiro, ou b<Lstará de qualquer 
época em que tenh·1 começado o serviço. -Resposta:- Uma vez 
que se tenha preendüdo o anno, é indift'erente, qual o mez em 
(]ue principiou o serviço, ou qual em que acabou. 

3. o Quando um anno de serviço comprehender duas éras, qual 
dellas se deverá marcar na medalha. - Resposta:- Em serviço 
igual deve-se marcar o anno em que se tiver servido mais tempo; 
mas havendo serviço distincto, como ter entrado em acção, etc., 
então marque-se esse anno. 

4. 0 Para se marcar um anno de serviço deverá contar-se 12 
me7.es exactos, ou podera em alguns c1sos dispensar-se algum 
tempo.- Resposta:- Quando o official não tiver voluntaria
mente causado a falta de preenchimento de tempo, poderá dis
pens(lr-se-Jhe até dons mezes; e geNlmente se concederá esta 
dispensa a todo aquelle que, faltando-lhe dous mezes, mostrar 
que nos dez outros entrou em duas acções. 

5o e ultimo. Si devera ser attendido o serviço interpolado, por 
exemplo : quatro mezes em um anno, seis em outro anno, e dous 

.. 
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om outro. - Resposta:- Neste caso apresentará o Barão da La
guna a, S. l\1. o Lm peratlor por estn. Secrehria de Esta,do dos 
Neg cios da Guerra, o requerimento do pretendente para S. M. 
Impericd de li berttr. 

Secret;tria de Estado em 24 de l\Iarço de 1823.- .A.ntonio Pi
,nent el do V aba. 

N. 44 -FAZENDA - E:\I 24 DE MAL{({O DE 182:~ 

Declara qne ás Jnntas Provisorias <los Gov<>rnos elas Província,; 

não compete a minima superioridade sobre as .Juntas <la admi
.n istraç;\o e arrecadação <la FazPncla Publica. 

Const illdo a S. M. o Imperac!oi', pelo o1Ilcio da Junta da Fa
zend' Publica. dn, Província elo Espirito Santo, que a respectivn 
Junta Provisori<t do Governo, deslembrando-se acintemente do 
disposto no cap. ll d.u seu rt>giwento, o em outr<.ts leis, decisões 
c ordens, rgw dene ,am aos Governos ü mínima superiorid<tde 
sobre as Juntas da Administração e arrecadação tl<t Fazenda Pu
blica, ()s inhibe de toda o qualquer ingoroncia nos negocios da 
sna, c,Jlnpotencia, o mnito especialmente do mandar fazrr des
pez<~s por portari<t:.; snas; e som a menor attcnção a cpw o Cofre~ 
PulJlico ela, dita Província so aclm otn tão criti~o o-;tado, não só 
pela, me...; pünhez dos seus actunes rendimento-;, mas tam!Jem 
pelo augmento da sua tlespeza, filho das circumstancias pre
sentes deste Imperio, quo tom sido precbo ac~ndiJ'-lhe com al
gumns < onsignaçúcs, para poder pagar as mais indispensa vei::: 
das suas folhas; se alJalançara, a ordenaT-lhe, por port:1ria do 
mesmo mez, que desse dos armazens puhlicos os generos pedidos 
par t o concerto dn, ponte do Jccti, quo <t referida Jnnb Provi
soria incompetente e illegalmente mand<tva fazer, o qual ainda 
concedendo que seja, neces.;al'io ao Lem publico, ela competencia 
da mesma, JunLt Provisoria, e da obrigação da da Fazenda, não 
era, comtuclo, a sua necessidade tão urgentP. que não t'odesso 
esperar por melhores circumstanci<1S do dito cofre: e fazendo-se 
d.igno da imperial attenção este objecto, afim de ataJhar ele uma 
vez taes aggressões, fecundo germen de quotidianos conflictos 
de jurisdicção, queixas e representações, sempre nocivos ao re
gular andc.tmento ela Administração Publica, que exige que cada 
autoridade se contenha no circulo das sum; attribuições : manda 
o mesmo A. S. pela Secretaria de Estado dos Negocios da Fa
zenda, declarar á referida Junta Provisoria do Governo d<.t Pro
víncia do Espírito Santo: l. o Que deve 1icar na plena e perfeita 
intelligencia de quo lhe não compete a mínima superioridade 
sobre a Junta dct administração e arrecadação da Fazenda Pu
lJlica, r1ue sendo pela natureza das suas incumbencias e tins 
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da sua, instituição um corpo magesta,tico, e totalmente isento 
.do jur~sdicçôes estranhas, immediata, unica. e privativamente 
sulJordmado ao T llesouro N<~cional, em virtude da carta régiil. 
quo lho deu o ser, só do mesmo Thesouro póclc receber ordens 
no que respeita aos negocios clrt sua. competencüt; nos quaes, 
pelo já citctdo cap. 11 do :-;ou regimento, A viso de 17 de Outubro 
de 1801, cartas régias de 21 de Outubro do 1800 e do 25 de Maio 
de 1802, e outras decisões c ordens, nenhuma ingerenci<t per
tence, nem se deve arroga,r ú elo Governo, mnito principalmente 
no rpw respeita a despc.zas oxtraorilinarias, devendo, quando 
estas se Caçam nece;~arias, representar ao dito Tllosouro Na
cional, pam as determinar por SU<lS provisõc.-.;, ou si a necessidado 
ror tão urgente (ruo nã,o caib<t no possível 1hzer esta represen
tação, exigil-as da dita .Jnntn, da F<~zcndit, JWI' otiicio, c nunca 
por portaria, qno então se ach:t autorizncb p<cra assentir a cllns, 
reconhecendo verdadeira <L sua nrgoncia, sendo portanto muito 
acertado e (ligno do approvação o procedimento clesS<I, .Junta, em 
não assentir àquella exigida pela sobredita, Portaria de lO de 
.Jmwiro, que por nenhum título se poderia reputar desta ultinm 
classe; 2. 0 Quo o fabrico o concerto de pontes, pelo§ 43,tit. 58 
do li v. 1 o da, ordenação, competem aos Con:-;ellws e não aos Go
vei·nos, 110111 :is .Junta:; da Fnzencla, e sã,o feitos, precedendo a 
indispensaxol nrremataçãn, á custa, das snas renda,,;, tornando-se 
portanto ainda, mais arbitraria e ab.;urdn a mesma portaria. 

PaJacio elo Rio do .Janeiro ('lll 2,1 de Março dJ 1823.- J.llar·tim 
PJ•wtcisco Ribeiro de "indrada. 

N. 45- GUERRA- E~I 20 llE ~IARÇO DE 1823. 

D~1, instrncções ao Commandante 0111 Chefe do Exercito Pacificador da 
Bahia para que de coop;)ração com a Esquadra Imperial promova a 

prompt:1 libertação da mesma Provincia. 

S. M. o Imperador, Fiel ao system<c de auxiliar o Exercito 
o habitantes da Província da Bahia contra a oppressão da,s tro
pas ln:;itanas, julga ter posto o melhor remate a sua, solicitude, 
mandando nesta occasião umn, esquadra, forte, comtmtndacla, pelo 
primeiro Almirante Lord Cocllrane, com o fim de bater, e apri
sionar a esquadr<t lusitana, que auxilh1 aquellas tropas. Com 
est<'L notich Quer S. M. Imperial quo o Brigadeiro Pedro La
batut receba as ordens que pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Guerra lho manda transmittir, cujtt execução muito 
convirà não sómente á prompt<c evacuação das tropas lusitanas, 
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como tamlJom ú boa ordem, que clave ser mantida na cidade da 
BnJlia, depois daquelle acontecimento. E' obvio que o Brigadeiro 
Lalmtut procurará ter todct a correspondencia possível com 
Loru Cochrane, concertmdo com este os planos de ataque e de
fcs<t c a sun nec83saria concurrencia, e voto em caso de capi
tulação, propost:1. pelo Chefe Madeira. A' honra e conhecimentos 
do Brigadeiro o Almirante íic::t entregue a convenção dos ar
tigos da mo;ma. Con1inndo S. M. Imperial na dexteridade 
com que se hajam, para que aquella tropa se renda prisioneira, 
que sejant restituídos todos os bens pertencentes aos adherentes 
á caust Prazileil"<t (independente ele sua origem ou naturalidade) 
que se acharem om poder da tropa lusitana, ou de seus sequazes ; 
e que ünnlmcnto seja presa tod::t a propriedade elo Governo e 
Nação portugueza. Si muito importa lançar da Bahia aquelles 
oppressor ~~s, não import::t menos fazer guardar a, maior disci
plina, e subordinação pellt tropa, Brazileira na entrada da cidade. 
O Brigadeiro Labatut fará conhec:'r ás tropas, que ellas são em
pregadas no nobre exercício de (~efender os seus concidadãos, 
mais jamais lhos pertence o conhecimento de sua conducta poli
tic<t, e mníto menos o c~•stigo; salvo quando requerido pelos 
exccutore-; das leis. O Brigadeiro Labatut convencerá ás tro
pas das medidas qne o Governo tem tomado para conhecer os 
malvados que, provados legalmente os seus crimes. sotfrerão 
quo a esparla da, justiça os decepe, como membros podres e con
tagiosos. E', portanto, que S. M. Imperial recommenda a maior 
vigilancia sobre a segurança de propriedades e vidas dos habi
tantes da Bahia, dos quaes terão uns a esperar da justiça im
parcial do mesmo A. S. os devidos louvores pela sua conducta 
leal e firme ; e outros não appellarão deb<dde para a sua conhe
cida Piedade. Não julga S. l\1. Imperial excessiva toda a recom
mendação a tal respeito: O Brigadeiro Labatut castigando, con
forme as leis, os indivíduos que infelizmente delinquirem, pro
curará na união com o Governo Civil adquirir aquella força moral 
que impõe aos povos, e íllW os mesmos castigos dão com diíficul
dade. Convirá que, á entrada da, cidade, o Brigadeiro Labatut 
conserve a tropa aquartelaria ou acampada nos suburbios da 
mesma e nas Fortakzas; assim se conserva. ella em melhor disci
plina e se evi~~ que tomeJ)ar.te en: contes~aç~es políticas, podendo 
confiar a pohcra e gnar a mterwr da c1daue a um corpo cívico 
com posto de cida(lãos proprietarios, e que melhores provas tenham 
dado !le adllesão ao Paiz, de conducta moderada e amor ao sys
tema do Governo Monarchico Constitucional. Si o Almirante Lord 
Cochrane pedir alguma tropa para guarnição das emLarcações 
apresadas, o Brigadeiro Labatut lhe fornecerá dos corpos da Pro
víncia da B~thia, pela razão de que S. M. Imp_erial sentirú prazer 
em ver arrm subditos que tanto se tém avanta.wdo na honrosa lide 
da Iudependencia elo Brazíl. Por ultimo deve o Brigadeiro Labatut 
communicar ao Exercito o quanto S. l\1. Imperial anhela o mo
mento de dnr-lhes os seus agrr~Jecime!1to.s e louvores; e que 
certo confia que nem esse momento estara distante, nem os indi
víduos que compoem o Exercito estarão menos pacíficos e doceis 
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no meio dos seus concidadãos, de que bravos e intrepidos em 
pisar o orgulho desses lusitanos, que têm a desgraça de serem 
o instrumento da f<ilsn, política do Congresso de Portugal. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Março de 1823.- Jol"lo 
V i eira de Carvalho. 

N. 46- MARINHA- EM 30 DE l\IARÇO DE 1823 

Manda pôr em rigoroso bloqueio o porto da Bahia e cle::;truir as 
forças portuguezas. 

Manda S. M. Imperial, pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Marinha. que o 1 o Almirante Lord Cochrane, Comman
dante em Chefe da Esquadra, se faça amanhã a vela deste porto 
levando debaixo das suas ordens os navios da Esquadra, que 
quizer, e vá demandar a Bahia pondo aquelle porto em rigoroso 
bloqueio, destruindo ou tomando todas as forças portuguezas 
que encontrar, fazendo todos os damnos possíveis aos inimigos 
deste Imperio, ficando finalmente á disposição do mencionado 
1° Almirante obrar como fór conveniente contra as fo~ças ini
migas da causa do Brazil, e entendendo-se para esse fim com 
o General Labatut, Commandante do Exercito do H,econcavo, 
prestando-se com a força que leva á sua disposição para o 
bom exito da Commissão e gloria das Armas Nacionaes e Im
periaes. 

Palacio do Rio de Janeiro, 30 de Março de 1823.- Lttü da 
Cunha Moreira. 

N. 47- FAZENDA- EM 2 DE ABRIL DE 1823 

Manda cunhar na casa da Intendencia do Ouro da Provincia de Goyaz 
moedas de cobre dos diversos valores. 

Sendo presente a S. M. o Imperador, em Conselho de 
Estado, a representação que dirigiu pelo Thesouro Publico desta 
Corte, em favor da Província de Goyaz, o Padre Manoel Rodri
gues Jardim, procurador geral da mesma Província, na qual 
pede, à vista de igual graçajáobtida por Manoel da Silva Caldas, 
negociante da mesma, a permissão de serem ahi cunhadas an-
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nualmente chapas de cobre até a importancia de 2:000$000 em 
moedas de 37 l/2 e 75 réis, e outras de 5, 10, 20 e 40 réis, até a 
somma de 4:000$000: E havendo-se decidido esta materia no dito 
Conselho de EsÜtdo em beneficio das transacções commerciaes 
pelas razões ponderadas: Manda o mesmo Senhor pela Secretaria 
de Estado dos Negocios da Fazenda, que aJunta do Governo Pro~ 
visorio da referida Província de accôrdo com a Junta da Fazenda 
respectiva, expeça as convenientes ordens para se cunharem na 
casa da lntendencia do ouro dessa cidade as chapas de cobre com 
os valores e sommas acima indicadas até ulterior ordem, sendo 
para esse trabalho admittidos os officiaes da dita Intendencia, e 
machina que nella existe, e abertos os competentes cunhos pelos 
modelos que se remetterem da Casa da Moeda desta Côrte, fi
cando o dito Governo Provisorio na intelligencia de tomar a seu 
cargo a compra das necessarias chapas, por intervenção do mes
mo Thesouro, e de as mandar conduzir á custa da referida Pro
víncia. 

Palacio do Rio de Janeiro, 2 de Abril de 1823.-Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada. 

N. 48- GUERRA- EM 7 DE ABRIL DE 1823 

Permitte aos officiaes do 2<> batalhão de caçadores da Côrte usarém nas 
guardas de jaque\as de Policia. 

Em resolução ao officio do General Governador das Armas da 
Côrte e Província, datado do I o de Março passado, acompanhando 
uma representação do Commandante do 2° batalhão de caçadores 
da Côrte_, em que pede_ 9ue os officiaes do_seu batalhão possam 
usar de Jaquetas de Pollma nas guardas ; visto que alguns ulti
mamente despachados não têm comprado dragonas por esperarem 
pelo novo padrão de uniforme para os caçadores: Manda S. 
M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Guerra, participar ao dito General das Armas, que Houve por 
bem annuir áquelle requerimento, permittindo que os officiaes 
usem nas guardas de jaquetas de Policia ; e quanto ás dragonas, 
que esperem pelo novo padrão; devendo-se nesta intelligencia, 
expedir as ordens necessarias a todos os batalhões da Côrte. 

Paço em 7 de Abril de 1823.- João Vieira de Carvalho. 
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N. 49- GUERRA- EM 8 DE ARRIL DE 1823 

Declára. que o Governador elas Armas de S. Pedro elo Rio Grande do 
Sul está sujeito ao Governo civil da Provincia e dá instrncções sobre 
o serviço a seu cargo. 

Quando S. M. o Imperador, informado do oom serviço dos seus 
subditos, os colloca em logures proprios a, fazerem manter as 
leis, a guardar a paz interna, o defender a Indepcndencia do 
Imperio, julga ter feito quanto basta para que as diíTerentos 
autoridades por elle escolhidas sejam uniformes e solicitas em 
preencher aquellcs fins, sem a mistura das paixões ou vistas parti
culares, que são sempre as armas de que se servem os inimigos 
da nossa sagrada causa, para, desvairarem as mesmas autori
dades, e trazel-as a um estado de intriga e concussão que lhes 
faç>,a perder a grande força moral que conserva em harmonia os 
Imperios. Succede isto muitas veze-5, e agora na Província do Rio 
Grande de S. Pedro, sendo portanto obrigado S. M. o Imperador 
com desgosto a descer a detalhes que julgava clesnecessarios 
quando a representação daquella Província se acha collocada em 
subditos, que muitas prov<~s têm dado de amor a sua Augusta 
pessoa e interesses da nação ; em consequencia, manda, pela 
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, remettcr ao 
Governador das Armas da dita Província de S. Pedro as seguin
tes instrucções que julga necessarias a estabelecer limites certos 
entre elle e o Governo Civil da Província; na convicção intima, 
com tudo, que mal irà a gloria do Imperio, se um systema desin
teressado, tolerante e firme não fôr a linha de conducta dos 
empregados publicas : 

1. 0 o Governador das Armas é sujeito ao Governo Civil, mas 
áquelle toca o detalhe particular dos corpos, como passagens de 
praça de uns para outros, baixas, disciplina e arranjos eco
nomicos dos mesmos destacamentos e guardas de fronteiras, 
emquanto ao seu numero e localidade, e bem assim a escolha de 
Commandantes de fronteiras e districtos que immediatamente 
lhe serão responsa v eis. 

2. o Ao Governador das Armas pertence o detalhe em grande 
das tropas para a defesa do paiz, formatura de acampamentos, 
erecção de obras de fortificação, augmento ou diminuição da 
força effectiva nas grandes operações, dando parte ao Governo 
Civil como assim tiver obrado. 

3. o Deve o Governador das Armas formalisar as proposüts da 
primeira e segunda linha, conforme o decreto de 4 de Dezembro 
de 1822, e entregai-as ao Governo Civil. 

4. 0 Para soldos, municiamentos, armamento, remonta e recru
tamento, deve o Governador das Armas recorrer no Governo Civil. 

5. 0 Toca ao Governo Civil, na, parte militar, a revisão e 
approvação das propostas de milícias até Capitão, e a revisão e 
notas nas da primeira linha, para as enviar à Secretaria de 
Estado dos Negocias da Guerra,. 
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6.o Deve o Governo Civil prestar-se ás requisições dos Gover
nadores d~\S Armas, emquanto ao art. 4°, passando as con':"e
nientes ordens ás autoridades e mais estações a quem competir. 

7. o o Trem fica debaixo ela inspecção e direcção do Governo 
Civil e da Junta, ela Fazenda, emquanto á contabilidade. 

8. o o Almoxarifc dos armazens deve prestar-se todas as 
vezes que o Governador das Armas quizer passar revista aos 
petrechos de guerra; a Jistribuição destes, comtudo, será como 
fica dito no art. 6. 0 

Palacio elo Rio de Janeiro, em 8 de AlJril ele 1823.- Jocío Vieira 
de Carvalho. 

N. 50 - IMPERIO- PROVISÃO DA MESA DO DESEl\IBARGO DO 
PAÇO DE 8 DE ABRIL DE 1823 

Manda conceder na Província de Santa Cn.tharina sesmarias de 
quarto de legua aos colonos e pessoas que puderem fazer estabe .... 
lecimentos ruraes. 

D. Pedro, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Im
perio do Brazil. Faço saber a vós, Junta do Governo Provisorio 
da Província de Santa Catharina, que, sendo-me presente a 
vossa representação, em que me pedieis faculdade para con
ceclerdes sesmarias aos colonos residentes nessa Província, e a 
todas as mais pessoas que estiverem em circumstancias de pude ... 
rem fazer estabelecimentos ruraes; houve por bem, por portaria 
expedida pela Secretaria de Estado dos Negocias do lmperio, em 
data de 21 de Novembro do anno proximo passado, que se vos 
remette por copia, assignada pelo Escrivão da minha Imperial 
Camar<1 que esta fez escrever, determinar que, pela Mesa do 
DesemlJargo do Paço, se concedam as ditas sesmarias, sendo estas 
de quarto de legoa, não só aos mencionados colonos, mas ás de
mais pessoas que puderem fazer aquelles estabelecimentos. O 
que portanto se vos participa para vossa intelligencia, e para o 
fazerdes communicar aos habitantes dessa Província que esti
verem em termos de supplicarem taes sesmarias. Cumpri-o 
assim. O Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Im
peL'io do Brazil o mandou pela sobredita portaria, e pelos Minis ... 
tros abaixo assignados, do seu Conselho e f>eus Desembargadores 
do Paço. José Francisco Medella Pimentel a fez no Rio de 
Janeiro, aos 8 de Abril de 1823, 2° da Independencia e do Impa
rio.- José Caetano ele Andrade Pinto a fez escrever.- Clemente 
Ferreira França.- Dr. Antonio Jose de Miranda. 
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N. 51 - lMPERIO- EM 8 DE ABRIL DE 1823 

Censura a recusa da Junta Provisoria do Governo Civil da Provincia do 
Pará, de unir-se à causa do Brazil, e aconselha-a que siga o exemplo 
dos Governos das mais Províncias. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios do Imperio participar á Junta Provisoria do Governo Civil 
da Província do Pará que lhe foi presente o seu officio de ll de 
Junho do anno passado, em que expende as razões que julga suffi
cientes para não cumprir o Decreto de 16 de Fevereiro do mesmo 
anno, que creou o Conselho dos Procuradores Geraes das Pro
víncias do Brazil, e em que protesta constante obediencia ás 
Côrtes e Governo de Portugal; e ficando o mesmo Senhor intei
rado do seu conteúdo, não póde deixar de deplorar que, fascinada 
a Junta pelas theorias do partido dominante do Congresso de 
Lisbôa, considere proficuo e justo o que offende o direito reconhe
cido dos povos, e só póde produzir guerras intestinas, e os males 
horrorosos que as acompanham. 

S. M. Imperial esta bem persuadido que a referida Junta fita 
sempre seus pensamentos no maior bem da Província, e por isso 
lastima que com as melhores intenções a faça correr a passos 
largos para o abysmo que lhe tem cavado os inimigos declárados 
da felicidade do Brazil. 

Que consideração merecem as interpretações arbitrarias, que 
se deram ao contexto do citado decreto a par das saudaveis con
sequencias que resultam da sua observancia 1 Que outro meio se 
acharia tão adequado para conhecer os males das differentes 
Províncias, e applicar-lhes os remedios mais convenientes se
gundo as circumstancias particulares de cada uma ? Encarregado 
S. M. do Governo Geral deste vasto paiz, como satisfaria a obri
gação sagrada de acudir, ate nos pontos mais distantes, às neces
sidades dos povos, si estes não as representassem pelos orgãos 
legítimos por elles mesmos elegidos para tão importante!) fins~ 
Si o Congresso de Lisbôa, no delírio que lhe custou a desmem
bração irremediavel da mais valiosa porção da Monarchia Por
tugueza, não quiz reconhecer estas verdades, e declarou irrita e 
nulla a creação daquelle conselho, não foi por considerai-o 
opposto ao bem geral do Brazil, mas por ver que tendia a con
solidar a permanencia de S. M. neste Imperio, tão contraria aos 
fins sinistros das cavilosas pretenções do mesmo Congresso, como 
benetica a estes povos, e gloriosa ao Príncipe Magnanimo que 
hoje felizmente os governa. 

Não póde igualmente ler S. M. sem a mais pungente magoa a 
protestação que a Junta faz, de não se desligar jamais da obe
aiencia que j urára as Côrtes e Governo de Portugal, por ser esta 
a vontade dos habitantes da Província, e assim exigirem os seus 
ip.teresses e situação topogra:phica. Alem de ser principio de eterna 
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verdade, que cessa essa obrigação de obediencia pelof abusos do 
obedecido, devendo por isso, lm muito, a Província do Pará re
putar-se desobrigada ch sujeição ao referido govern ), em cujas 
determinações se manifesta sempre a execra vel tenção de reduzir 
a escravos os briosos filhos deste paiz, declara francammte S. M. 
que não póde capacitar-se qno os habitantes do Pará, em quem 
considera a mesma nobreza de sentimentos que têm mostrado os 
das outras províncias, estejam sinceramente resolvidos a separar
se da fa,milia a que pertencem e a deixar quem os respeita, e 
guarda os seus direitos, para seguirem aquelles que lh'os atro
pellam : e por isso entetlde que a Junta, illudida por apparencias, 
dá como existente o que para honra da Província nunch teve, nem 
terá realidade. Mas, quando houvesse quem assim rensasse, a 
Junta não ignora que era sou rigoroso dever mostrar aos alluci
nados que, sendo incontestavel que qualquer Nação tem direito de 
adopt~r <t fórma de governo que mais lhe convém, e:'i pressada a 
sua vontade pela pluraridade de votos; e tendo quasi tcao o Brazil 
declarado altamente a sua Independencia, e acclamadD exponta
neamente S • .M. por seu Imperador Constitucional, não podia o 
Pará separar-se impunemente do todo a que pertence, nem S. M. 
consentil-o, depois de ter jurado a defesa, e conseJ'vação dos 
direitos de seus fieis subditos, e a da integridade do territorio do 
Imperio. 

Persuade-se porém S. M. que, sem repetir os muitos e inven
cíveis argumentos de que abundam suas proclamaçõE1s e mani
festos, é sobeja a indicação destas verdades, para que a Junta 
refticta sobre as desgraças de que a província do Pará será infeliz 
victima, si a mesma Junta continuar na observancia dos princí
pios que em boa fé, mas cegamente abraçou ; e para que seria
mente pondera que será responsavel ao Brazil e ao Mundo pelas 
consequencias do seu procedimento. E espera o mesmo A. S., pela 
confiança que nas luzes e patriotismo dos membros da .Junta, que 
em breve se abraçará abertamente a causa sagrada do Brazil na 
Província do Pará, por muitos títulos digna de gozar com as outras 
dos altos bens que lhe affiançam a inaependencia, e liberdade 
defendidDS e conservadas pelo Excelso .Monarcha, que se honra~ 
gloria de ser Chefe desta gloriosa Nação, e que nenhum sacrit:icio 
reputa custoso para elevar á prosperidade e grandeza, a que a 
chamam, com inveja de seus inimigos, a vastidão de terrenos, e a 
incalculavel riquez<t de suas producções. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Abril de 1823.- Jose Boni
facio de Andrada e Silva. 

-.1 
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N. 52 - GUERRA - PROVISÃO DO CONSELHO SUPREMO MILITAR 

DE 10 DE ARRIL DE 1823 

Não approm a nomeação feita pelo Collegio Eleitoral da Cidade do 
Natal, do Commandante (las Armas ela Província elo Rio Grande 
do Norte, por ser semelhante nomeação da attrilmição rlo Poder 
Executivo. 

D. Pedro por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil. 
Faço saber ao Governo Provisorio da Província do Rio Grnnue 
do Norte, que sendo-me presente em Consulta do Conselho 
Supremo Militar de 31 de Janeiro do corrente anno, o omcio que 
dirigiu á Minha Imperial Presença Antonio Germano Cavalcanti, 
Sargento Mór Commandante da Tropa de Linha dessa Província, 
e documentos que o acompanharam, ern que dava conta de haver 
sido nomeado, pelo collegio eleitoral da Cidade do Natal, Gover
nador das Armas da mesma Província com a clausula de ser 
membro desse Governo, expondo igualmente a duvida que se lhe 
ofl'erecia para aceitar aquelle logar, e com aquella clausula: 
Hei por bem, conformando-me inteiramente com o parecer do 
Conselho, declarar que a deliberação assim tomada pelos eleito
res dessa Província é contra a ordem leg·itimamente estabele
cida nas Províncias colligadas que exclue a reunião em lmma 
mesma pessoa dos empregos de membro do governo provisorio o 
de Governador ou Commandante das Armas; o qual posto que 
deve ser ouvido em tudo o que fór concernente a negocios mili
tares, é comtudo sujeito ás determinações do mesmo governo, e ó 
ainda insubsistente, porque a nomeação dos Governadores e Com
mandantes das Armas é uma attribuição inalienavel do Poder Exe
cutivo: O mesmo Governo provisorio assim o cumpra. O Impe
rador o mandou pelos conselheiros de Guerra abaixo assignados 
ambos do seu conselho, José Rebello de Souza Pereira a fez na 
Cidade do Rio de Janeiro aos lO dias do mez de Abril do anno do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1823. 2° da Indepen
dencia e do Imperio. Conselheiro João Valentim de Faria Souza 
Lobato, Secretario de guerra a fez escrever e subscrevi.- Ale
xandre Eloy Portelli.- Manoel Antonio Farinha. 

N, 53- GUERRA- PROVISÃO DO CONSET"HO SUPREMO MILITAR 
DE 10 ARRIL DB 1823 

Regula a antiguidade dos secretarias dos Regimentos que passarem 
a officiaes combatentes. 

D. Pedro, pela Graça de Deus, e Uuanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do 
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Imperio do Brazll. Faço saber aos; que esta Provisão virem, ou 
della tiverem conhecimento: Que Sendo-Me presente uma 
Consulta do Conselho Supremo Militar, a que Ma,ndei proceder 
sobre o requerimento do Tenente João Manoel de Lima, e Silva, 
que pretende ser mais antigo nesta, Patente, do que Luciano 
Alves da Silva, que de Alferes mais moderno pa,ssara a Secre
tario e depois a Tenente comuatente antes tla promoção de Lima 
e Silva para este Posto: E conformando-Me inteiramente com o 
parecer do Conselho; que expoz não lmverem os Secretarias 
direito a accesso, assim como o não tem os outros empregados 
civis do Exercito, cuja,s gradua,ções ~ão tempomrias; e acabam, 
logo que cesse o exercício do emprego; nilo devendo, por isso 
entrar em escala regular para promoçõe,; ; nem preterir com 
tae,; graduações os Ofticiaes combatentes; Hei por bem determi
nar, declarando nesta, parte o § 7° do Alvara de 2 de Ja,neiro 
de 1807, que pa,ssando algum Secretario a comuatente, conte 
nesta, classe a sua 'tntiguidade sem prejuizo dos Alferes, que 
haviam sido mais antigos, ou seus superiores ; conforme sa,hisse 
deste posto, dos Inferiores, ou da praça de Cadete. S. M. Im
perial o mandou pelos Conselheiros de Guerra <tbaixo a,ssignados 
amuos do seu Conselho. Dada nesta Cidade do Rio de Janeiro. 
Antonio Raphael da Cunha Ca,bral a fez aos lO dias do mez de 
Abril, Anno do Nascimento de nosso Senhor .Jesus Christo 
de 1823, 2° da Independencia e do Imperio. O Conselheiro 
João Valentim de Faria, Souza Lobato, Secretario de Guerra a 
fiz escrever e subscrevi.- Rorlrigo Pinto Gttedes.- Joaquim, de 
Oliveim Alvares. 

N. 54.- GUERRA- PROVISÃO DO CONSELHO SUPRK~IO 1\ULITAH, 
DE lO DE ARRIL DE 1823. 

Rrgula os vr-ncimentos elos officiae.;; reformados. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil. 
Faço s1ber a vó.s Brigadeiro Thesourciro Geral das Tropas 
desta Côrte e Província do Rio do Janeiro; que sendo-me pre
sente, em requerimento de Manoel Jacintho Nogueira da Gama, 
reformado com a graduação de Marechal de Campo, as duvidas 
que de certo tempo por diante, puzestes á continuação do pa
gamento do soldo, que até então havia recebido; e Confor
mando-Me com o parecer du Conselho Supremo Militar, expe
dido em Consulta, a que Mandei proceder, o qual é fundado no 
disposto no decreto de 8 ele Maio ele 1821, que serve de declaração 
ao de 7 de Março do mesmo anno, e ao de 13 de Maio de 1822 
pelo qual lhe concedia a sebredita reforma, com o soldo de Bri-
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gadeiro, como então lhe competia: Hei por bem Determinar : 
que inteireis ao referido Marechal graduado dos mezes, que 
deixou de receber, e continueis a pagar-lhe o soldo de Briga
deiro, como antes percebia, e lhe compete; ficando em regra. 
Primeiro: aos reformados com soldo das patentes, porque re
cebiam antes das reformas, ou ainda com parte delle, deve ser· 
lhes regulado o futuro vencimento por esse mesmo soldo; Se
gundo aos que pelas suas reformas passarem a vencer soldo de 
outra patente superior áquella, por que recebiam antes, deve 
ser-lhes regulado o soldo pela tariút moderna. Cumpri-o assim 
S. M. Imperial o Mandou pelos Conselheiros de Guerra abaixo 
assignados, ambos do seu Conselho. Dada nesta cidade do Rio 
de Janeiro Antonio Raphael da Cunha Cabral a fez ao lO dias 
do mez de Abril, anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1823, 2° da Independencia e do Imperio.- João Va
len!im de Faria Souza Lobato, a fez escrever.- Rodrigo Pinto 
Guedes.- José ele Oliveira Barboza. 

N. 55.- MARINHA- EM 10 DE ABRIL DE 1823 

Concede aos officiaes e mais individuos do Batalhão de Artilharia 
da l\lar>inha o uso elas jaquetas de policia como no exercito. 

Manda S. M. Imperial, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Marinha participar ao Brigadeiro Commandante do 
Batalhão de Artilharia da Marinha do Rio de Janeiro para sua 
intelligencia, e para o fazer publico no mesmo batalhão, que 
Ha por bem conceder á Officialidade e indivíduos delle o uso 
das jaquetas de policia como no exercito. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Abril de 1823.- Luiz 
da Cunha Moreira 

tN. 56.- IMPERIO - EM 10 DE ABRIL DE 1823 

Manda dissolver a Junta Administrativa da Freguezia da Conceição de 
Santa Cruz da comarca de Porto Seguro da Província da Bahia. 

Subindo-á presença· de S. M. o Im:perador: a represent.aç_ão da 
Junta Administrativa erecta na freguezm da Conce1çao de 
santa Cruz na comarca de Porto Seguro, em que expõe a maneira 
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porque fôra nella acclamado o Mesmo Senhor, e os motivos 
que deram logar á essa installação: Manda pela Secretaria 
de Estado dos Negocias do Imperio louvar, e ngradecer o zelo e 
patriotismo com que se houve aquelle honrado povo, parte da fa
milia brazileira, Tomando na devida consideração tanto 03 ser
viços prestados à Patria, como os votos de nmor á Sun, Au
gustn, Pessoa; e declarar a sobredita Juntn, que, achando-se 
aquella freguezia tão proxima á cabeça d<1 comarcn,, e tendo 
cessado os motivos da sua installação, e tornando-se ruinosa 
ao Estado a multiplicidade de pequenos Governos independentes, 
e por sua naturezn, illegaes: Ha por hem que se dissolva a 
mesma Junta; e restituindo-se a administração publica ao an
tigo estado, em tudo se guardem as leis e ordens existentes, para 
conservação da tranquillidade dos povos, <tté ulteriores pro
videncias. 

Palacio do Rio de Janeiro em lO de Abril de 1823.- Josr' 
Bonifacio de Andrada e Silva. 

N. 57- IMPERIO.- EM lO DE ARRLL DE 1823 

Declara a villa de S. Matheus, sujeita, á Provincia que lhe ficar 
mais proxima. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio do Governo 
da Província do Espírito Santo de 20 de Março proximo 
passado, em que representa que, tendo-se a villa de S. Matheus 
unido á referida Província p:1ra a Acclamação do Mesmo 
A. S., e pretendendo agora o Conselho interino do Governo da 
Bahia que a dita villa se lhe reconheça sujeita, entra em duvida 
á qual das duas Províncias deve ficar pertencendo aquella villa: 
Manda pela Secretaria de Estado dos Neg0cios do Imperio parti
cipar ao referido Governo, que deve reconhecer-se sujeita áquella 
que lhe ficar mais proxima, até que a Assembléa Geral do Brazil 
determine os limites das Provinçias. 

Palacio do Rio de Janeiro em lO de Abril de 1823.- José 
Bonifacio de Andrada e Silva. 
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N. 58 -GUERRA.- EM 11 DE ABRIL DE 1823 

Dá a fo1•mula doi5 passapo~'tes das praças licenciadas pelos comman
dantes dos corpos . 

.Ma~ da S. M. o lmp2raclor pela Secretaria de Estado dos 
NegoCios da Guerra remetter ao Governo Provisorio da Pro
víncia de ... formulas impress·1s dos passaportes que os Com
mandantes dos Corpos devem dar ás praças do seu Commando 
quando lhes concederem licenças; na conformidede do§ }o do 
Alvarà de 6 de Setembro de 1765 mandado pôr em vigor por 
Portaria de 5 de Março proximo passado; afim de que o Go
verno as faça clistribuir competentemente. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Abril de 1823.- João 
V i eira de Carvalho. 

A formula impressa do3 passaporte.s a que se refere esb ordem 
não consta do registro cht Secretaria. 

~Af.\:f\:A.A.P 

N. 59-FAZENDA.- EM 14 DE ABRIL DE 1823 

Manda substar a percepção dos emolumentos pelo registro das patentes, 
na Thesouraria Geral elas Tropas. 

Sendo presente a S. M. o Imperador a representação do Ca
pitão graduado e Secretario do 1 o batalhão de caçadores desta 
Côrte José Netto de Carvalho, sobre a incompetencia dos emolu
mentos exigidos na Thesouraria Geral das Tropas, e não se 
achando legaes as attestações apresentadas pelo Thesoureiro 
Geral das mesmas, com as quaes pretendia provar ser os que se 
pagavam na Thesouraria Geral das Tropas de Lisbôa, que lhe 
foram concedidos pela Provisão de 31 de Agosto de 1810, expe
dida pelo Conselho Supremo Militar; Manda o Mesmo A. S., 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda, que fique 
substad<1 a percepção dos ditos emolumentos até, que se prove 
legalmente a sua legitimidade. 

Paço em 14 de Abril de 1823.-- M artim Francisco Ribeiro ele 
Andrada. 
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N. 60-GUERRA.- E.l\1 15 DE ABRIL DE 1823 

Resolve duvidas sobre vencimentos militares e manda ahonar aos 
officiaes de milícias em campanha os vencimentos de primdra 
linha. 

Subinclo à presença de S. M. o Imperador a repres·entação in
clusa da Junta de Fazenda da Província de S. P0dro do Snl, 
relativamente á gratificação concedida aos Oificiaes Generaes 
empregados em Commando, cavalgaduras e forragens que requer 
o Marechal ele Campo João de Deus de Mena Barreto, Presidente 
do Governo Provisorio daquella Província; e resolvendo o mesmo 
A. S., que este Marechal de Campo não tem direito :1 gratifi
cação militar e cavalgaduras; pois que se acha em emprego civil, 
pelo qual tem uma gratificação ; e que unicamente os Otliciaes 
Commandantes de Fronteiras, e não de Districtos, tem direito ás 
cavalgaduras da sua patente, e nada mais se não o seu soldo; 
assim como que os Officiaes do milícias em campanha devem ter 
o.;;; mesmos vencimentos que os officiaes de P· linha; Manda por
tanto S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Guerra, restituir ao Ministro e Secretario de K;tado dos Ne
gocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Publico a sobredita 
representação, afim de que se lhe de a conveniente resposta, 
communicando-se as Imperiaes Resoluções acima tmnscriptas. 

Paço em 15 de Abril de 1823.- João Viei1·a de Carvalho. 

Provisão à Junta de Fazenda de S. Pedro do Sul em 21 deste 
mez. 

<A:.AFI:F\:f\:.AAJ· 

N. 61- GUERRA.- EM 22 DE ABttlL DE 1823 

Determina que os officiaes despachados prestem juramento logo qae 
entrem no exercicio de seus postos, e dá a formula do mesmo jura-. 
meu to. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officío do Tenente Ge
neral Governador das Armas da Côrte datado de 11 de Abril do 
corrente acompanhando a representaçuo do commandante do 
Batalhão de Granadeiros em que pede a Imperial deliberação 
sobre quando devam os officiaes despachados prestar o juramento 
do estylo, visto qu_~ nã? sendo obrigados a apresentar logo as 
suas patentes, se nao pode lavrar o termo no verso dellas na 
conformida~e da l~i, senão L~epois de muito tempo, entretanto 
que os. officmes estao no exerctcio de seus postos ; Houve S. M. 
Imperial por bem resolver; que os officiaes prestem juramento 
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logo que entrem no exercício de seus postos, guardando-se esse 
documento no archivo do corpo a que pertencerem, para depois 
se lançar na patente quando a apresentarem; o que ficará ser
vindo de regra para toda esta Província; e quanto a formula do 
juramento sobre que tambem trata o mencionado officio, deverá 
ser a que acompanha esta Portaria, e que vai assignada pelo 
Official-mór da secretaria de Estado dos negocios da guerra, 
Antonio Pimentel de Vabo: Manda portanto S. M. o Imperador 
pela mesma Secretaria dos negocios da guerra que o General 
das Armas da Côrte e Província faça publicar estas Imperiaes 
determinações. 

Paço, em 22 de Abril de 1823.- João Vieira de Carvalho. 

For1nula do juramento a que se rerere a Provisão 
acima 

Eu F ..•. que ora, por mandado do Imperador e Perpetuo De-
fensor do lmperio do Brazil fui feito Alferes ... Tenente ... etc., 
da ... Companhia do Regimento(ou Batalhão) ... juro aos Santos 
Evangelhos, em que ponho as mãos perante F .... Coronel (ou 
Tenente-Coronel) Commandante do mesmo Regimento, que ser
virei fielmente, e de bôa vontade, con1o bom e leal subdito, obe
decerei com a mais exacta promptidão e respeito ás ordens do 
Imperador, e geralmente dos meus superiores, em tudo que fôr 
concernente ao serviço de S. M. Imperial e da Nação, assim como 
observarei os artigos de guerra, regulamento e ordenanças mi
litares, e que me não afastarei por pretexto algum do meu Regi
mento (ou batalhão) sem licença, nem desampararei as bandeiras 
debaixo das quaes estou alistado, e as seguirei nos maiores pe
rigos até derramar todo o meu sangue em defesa da Augusta 
Reinante Dyna-;tia de Bragança, da Independencia desde Im
perio e do systema Constitucional nelle adaptado ; e prestarei 
todo o favor e ajuda ás justiças civis, sendo-me por ellas reque
rido; e bem assim me não valerei dos soldados do meu Regimento 
ou Companhia, nem de parte delles para caso algum particular, 
nem de parente ou amigo meu, posto que importe it segurança 
da minha vida ou honra ; e tudo o sobredito me obrigo a cumprir 
sem reserva, engano ou diminuição algum:t. Por firmeza do que 
assignei este termo de juramento feito no Rio de Janeiro (ou 
em qualquer outra parte) aos .... dias do mez de .... do anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus de Christo de .... (Assignado) 
O nome, posto e regimento a que pertencer. 

Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra em 22 de Abril 
de 1823.-Antonío Pírr~entel do Vabo. 
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N. 62.- IMPERIO.- EM: 23 DE ABRIL DE 1823 

Declara o logar que compete na sala do docel ao cidadão que leva o 
estandarte do Illm. Senado da, Ca,m ara desta cidade. 

Constando na presença de S. M. o Imporador, pela represen
tação de Antonio Francisco Leite, a duvicht que se suscitára en
tre os membros que formam o lllm. senado da camara desta 
Cidade, no dia 31 de Março proximo passado, por occasião de 
~erem admittidos na sala do docel do imperial Paço, sobre o Jogar 
que deveria, competir ao cidadão que leva o e~tandarte do Se
nado: ha o mesmo A. S. por bem resolver que, em taes actos e 
em outros semelhantes, deverá o e,,tandarte ser levado diante 
do Senado ; e assim o manda, pela secretaria de Estado dos ne
gocias do Imperio, participar ao mesmo illustre Senado para sua 
intelligencia . 

Palacio do Rio de .Janeiro, em 23 de Abril de 1823. -Jose Bo
nifacio de Andrade e Silva. 

N. 6:L- ESTRANGEIROS.- EM 24 DE ABRIL DE 1823 

Regula o pagamento dos vencimentos do Corpo DipJomatico 

Desejando S. M. O Imperador occorrer com as necessarias pro
videncias ao prompto pagamento dos ordenados dos seus fiei~ 
subditos, que ora se acham encarregados, ou para ao diante o 
forem dos negocias deste Imperio nas diversas côrtes da Europa, 
onde ainda o Thesouro PulJtico Nacional não tem estabelecido 
fundos: E sendo àquelles empregados mui inconveniente o rece
berem aqui os seus ordenados por procuradores, já pela grande 
demora, já pelo prejuízo do camlJio, ainda quando la mesmo se
melhantes transacções conseguissem realizar-se por via de 
saques dos banqueiros; cujas injustas perdas dos empregados 
diplomaticos procurou acautelar o Decreto de 4 de Maio de 1820, 
que regulou o cambio fixo entre as praças de Lisboa e Londres; 
Manda o mesmo A. S. pelá Secretaria de Estado dos Negocios 
Estrangeiros que o Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda, e Presidente do Thesouro Publico haja, de pro
curar estabelecer em Londres, ou na, Côrte que mais convier, 
um credito preciso para os sobreditos pagamentos, seja por 
via de alguma casa commercial, seja por transacção com o Banco 
Nacional, de cujo resultado dará conta para so fazerem as neces
sarias participações. 

Paço, em 24 de Àbril de 1823.- Jose Bonifacio de Andrade e 
Silva. 



48 DECISÕES DO GOVERNO 

N. 64.- GUERRA.- EM 24 DE ABRIL DE 1823 

Dú instrncções ao commandanle das Arm:Ls da pt'oviucia de 
S. Paulo. 

Sondo presente a S. M. O Imperador o Officio de 31 do Março 
ultimo do Governador interino das Armas da Provincin, do 
S. Paulo .em que pede Instrnr.ções fluo designem, tanto as sua;-; 
attribuições como as do governo provisorio da Província em 
negocias militares, afim fie evitar que o mesmo governo so in
trometta com a sua autoridndc, como tem ncontecido ; Manda 
S. M. Imperial pela secretaria de estado dos negocios da 
guerra, remetter no dito Governador das Armas interino as In
strucções seguintes que lhe servirão de regulamento, e qno 
para o mesmo fim se enviam nesta mesma data por cópüt ao 
referido governo provisorio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Abril de 1823.- João 
Vieira de Carvalho. 

Estas instrucções são as mesmas dadas ao Governador dns 
Armas da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul e cons
tantes ela ordem n. 49. 

N. 65.-IMPERIO.- EL 26 DE ABRIL DE 1823 

Suscita a fiel execução do Alvará de 2 de Abril de 1762 sobre o luxo 
de carruagens. 

Constando na Augusta Presença de S. M. o Imperador o exces
sivo luxo que nesta Côrte se tem introduzido indistinctamento 
sobre o uso de carruagens; e sendo necessario que a este res
peito se ponha em rigorosa e gerrtl observancia o Alvará de 2 de 
Abril de 1762, especialmente no dia da alJertura dos trabalhos 
da Assembléa Geral, Constituinte, e Legislativa deste Imperio, 
p9las pessoas que hão de formar o prestito de S. M. o Impe
rador, desde a Sua Imperial Quinta da, Boa Vista até o Paço da 
dita Assemblé::t Geral ; Manda o mesmo A. S. pela Secretaria 
de Estado dos Nego0ios do Irnperio que se faça publico o dito 
Alvara, par;t intelligencia das p~:ssoas a quem [_competir a sna 
prompta e fiel execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Abril de 1823.- Josi Bo
nifacio de Andrada e Silva. 

• 
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Alvar{t de ~ de Abril de I 7'6~ a que se rerere a 
ordem achna 

Eu El-Rei Faço saber aos que este Alvará virem, que atten
dendo ao excesso, a que tinha chegado na Minha Côrte o luxo 
das carruagens, transgredindo-se com elle de tempos a esta 
parte as Leis e costumes, que louvavelmente se tinham estabe
lecido ; para obviar esta desordem com beneficio publico Ordeno 
que da public,.1.ção deste em diante, nenhuma pessoa de qualquer 
condição que seja possa andar na Cidade de Lisbôa, e dentro na dis
tancia, de uma legua della em carruagens de mais de.duas bestas : 
sob pena de pc•rdimento da carruagem e bestas que nella forem ; 
e de um anno do degredo para fóra da mesma Côrte na distancia 
de 20 loguas, sendo os transgressores Moços Fidalgos da Minha 
Casa, ou d'ahi para cima ; e para o presídio de Mazagão, sendo 
do menor Fôro : oxceptuando sómonte os coches da Minha Real 
Casa: o declarando que não é da Minha Real Intenção compre
honder nesta prohibição os coches dos Embaixadores e Ministros 
Pnblicos elas Córtes da Europa, nem os dos Cardoaes, dos Pa
triarcas e dos Arcebispos e Bispos que andarem na Minha dita 
Côrte ; posto que será muito mais conforme ao seu estado, que 
nella deem antes exemplo de moderação do que de fausto. 
E este se cumprirá tão inteiramente como nolle se contém. 
Pelo que Mando à Mesa do Desembargo do Paço, Regedor da 
Casa, da Supplicação, Conselheiro da Minha Real Fazenda e dos 
Meus Domínios Ultramarinos, Mesa da Consciencia o Ordens, 
Senado da Camara, Junta do Despacho Publico, Desembargadores, 
Corregedores, Juizes e mais Officiaes de Justiça e Guerra, a quem 
o conhecimento deste vertence.r, cumpram e guardem e façam 
cumprir e guardar tão mteiramente como nelle se contém, sem 
duvida ou embargo algum, e não obstante quaesqnor Leis, Re
gimentos e Alvarás, Disposições ou Estylos contrarias, que todas 
e todos Hei por derogados, como se delles fizesse individual e 
expressa, menção para este etfeito sómente, ficando aliás sem
pre em seu vigor. E ao Dr. Manoel Gomes de Carvalho, do 
meu Conselho, Desembargador do Paço e Chanceller Mór destes 
Meus Reinos, Mando que o faça publicar na Chancellaria e que 
delle se remettam cópias a todos os Tribunaes : registrando-se 
em todos os lagares onde se costumam registrar semelhantes 
Alvaràs. E mandando-se o original para a Torre do Tombo. 
Dado no Palacio de N. S. da Aj nela a 2 de Abril de 1765.-REI. 

N. 66- GUERRA.- EM 28 DE ABRIL DE 1823 

Dú instrucções para regularidade dos processos feitos aos réos mili
tares. 

Constando a S. .M. o Imperador, que alguns processos 
verbaes feitos aos réos militares levam irregularidades quando 
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sobem ao Conselho de Justiça, e sendo necessario obviar demoras 
que originando-se dessas irregularidades, tornam-se ou affii
ctivas aos innocentes ou desproporrionam a pena imposta ás 
culpas dos réo:l: Manda o mesmo A. S. pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da Guerra, ordenar ao Tenente General 
Governador das Armas da Côrte que transmitta aos Presidentes 
dos Conselhos de Guerra, e aos Auditores o conhecimento das 
seguintes Imperiaes Ordens: 1° sempre que o crime f'ôr de na
tureza, que por lei se deva proceder a devassa, jamais se 
sentencie o r:eo sem satisfazer-se a este requesito da mesma Lei: 
2° Que em caso de d9serção, declarem os Commandantes de com
panhias nas suas participações se o fardamento levado pelo 
soldado era ou não vencido, porque no primeiro caso, elle dispoz 
de sua propriedade, e no segundo a deserção e aggravada por 
dever ser arguido de roubo: 3° que no mesmo caso de deserção 
não somente declarem os Commandante:; de Companhias a data 
de sua qualificação, mas tambem a da mesma deserção: 4° que 
jamais se proceda a Conselho de Guerra em caso de deserção 
sem se lhe juntar o Conselho de disciplina, que pelas novas Orde
nanças deve servir de corpo de uelicto ao de Guerra: 5° Não 
é licito ao Conselho de disciplina. declarar a pena em que o réo 
incorreu, o que é das attribuições do Conselho de guerra, e não 
do de disciplina, que só serve a qualificar a culpa: 6° que no 
caso de deserção aggravada jamtüs se prescinda. de arguição ou 
perguntas sobre a qualidade aggravante. Por esta occasião 
Ordena igualmente S. M. Imperral que todas as vezes que nos 
actos de companhia se lerem os artigos de guerra, se leiam 
tambem as novas Ordenanças para que jamais os réos alleguem 
ignorancia, que ainda que em direito os não desculpa muito se 
resente a humanidade se neste caso não ha alguma contem
plação. 

Pala.cio do Rio de Janeiro em 28 de Abril de 1823.- Jotlo 
Vieira de Carvalho. 

N. 67.- lMPERIO.- EM 28 DE AnmL DE 1823 

Declara que o Conego da Capclla Imperial que é Cura e Parocho 
Collado da Freguezia do Sacramento não é obrigado á residencia 
na mesma capella. 

S. M. o Imperador Attendendo ao que lhe representou o 
Conego José Luiz de Freitas, e conformando-se com a inf0r-
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mação que sobre o seu requerimento deu o Reverendo Bispo 
Capellão Mór: H a por bem Resolver para mais não entrar em 
duvida, que o supplicante, devendo ter assento, posse e antie-ui
dade de Conego da CapelhL ImperinJ, não é comtudo obrigauo à 
residencia, por se achar no ministerio de Cura, e Parocho Co l
lado da Freguezia do Sacramento. E manda pela Secretaria 
de Estado dos Negocios do Imperio, que o mesmo Reverendo Bispo 
assim o faça declarar nos livros do Cabido, onde mandará re
gistrar esta Imperial determinação, lavrando-se o respectivo 
assento da mesma fórma por que foi lançado o do Conego 
Antonio Vieira da Soledade, Vigario Geral do Rio Grande 
do Sul. · 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Abril de 1823.- Jose 
Bonif:;,cio de Andrada e Silva. 

N. 68.- lMPERIO.- El\I 28 DE ADRIL DE 1823 

Declara feriado na cidade de Ouro Preto, o dia 9 de Abril, anni
versario da entrada ue S. M. o Imperador naquella. capital. 

Foi presente a S. M. o Imperador o officio de 10 do corrente 
mez, em que o Governo da Província de Minas Geraes expõe 
a resolução que tomara, de accôrdo com a Camara da cidade 
de Ouro Preto, e com o Governador das Armas da Província 
para solemnisar no dia 9 do mesmo mez a memoria da feliz en
trada do mesmo A. S. naquella capital; E deferindo à sup
plica que no mesmo officio faz o Governo, Manda pela Secre
taria de Estado dos Negocias do Imperio, participar-lhe para 
sua intelligencia que ha por bem que nos futuros anniversarios 
haja ferias nas repartições de publica administração da sobre
dita cidade e autoriza á respectiva Camara para fazer em taes 
dias cantar o Hymno Te Deum laudamus. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Abril de 1823.- José Bo
nifacio de Andrada e Silva. 

oA:A:A;Jo'~ 
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N. 69.- GUERRA- E~r 29 DE ABRIL DE 1823 

Manda tirar elos corpos de linha das Províncias um ou clous indi
viduas para frequentarem nest::L Côrte as es~olas do ensino mutuo 
p2lo methodo de Lencaster. 

S. M. o Imperador sempre solicito em promover a instrucçã•J 
e vantagens dos seus fieis e honrados subditos, não só dos corpos 
militares, como em geral ue todas as outras classes, e mui per
suadido de quanta utilidade seria crear-se neste lmperio escolas 
de ensino mutuo pelo methodo de Lencaster, o qual espalhando 
na Europa innumeraveis bens, podessem igualmente ser proficuas 
neste abençoado Paiz, desenvolvendo o espírito, e preparando·o 
para novas acquisições de mais transcendentes idéas: Houve 
por bem por seu Imperial Decreto de I o de Março proximo pas
sado,, instituir nesta Côrte uma Escola das primeiras letras 
por aquelle methodo, a qual já se acha em actividade ; e 
Querendo o mesmo A. S., que de todas as Províncias concorram 
indivíduos que, versando as lições da sobredita Escola, se ha
bilitem a ser um dia entre os seus concidadãos os que alli creem 
este estabelecimento: Manda pela Secretaria do Estado dos Ne
gocias da Guerra fazer esta c0mmunicação ao Governo Provisorio 
da Província de ... para seu eonhecimento, e afim de que envie 
para esta Côrte um ou dous indivíduos tirados da Tropa de 
Linha, sejam da classe dos Officiaes Inferiores, sejam dos sol
dados, que tenham a necessaria e conveniente aptidão, para 
aprenderem o mencionado methodo, e poderem voltando à sua 
Província dar lições não só aos seus Irmãos d' Armas, mas 
ainda ás outras classes de cidadãos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Abril de 1823.- JoLi(} 
Vieira de C ar valho. 

N. 70.- GUERRA.- EM 29 DE ABRIL DE 1823 

Remette aos Governos Provisorios das Províncias as tabellas do!'! 
soldos e gratificações que vencem as tropas desta Côrte. 

Havendo S. M. o Imperador determinado por Decreto de 11 
d~ Novembro do anno passado que os Militares de todas as Pro
vmcias deste Imperio tivessem os mesmos soldos e gratificações 
que venciam os da Côrte : Manda agora pela Secretaria de 
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Estado dos Negocios da Guerm remetter ao Governo da Pro
víncia de ... as taLellas jnnttts do; ditos vencimentos para que 
s:rva de governo nessa Província. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2\l <lü Ahril de 1823.- Jacto 
Vieira de Carvalho. 

Tnbella dos soldos que vencen1 os Oftlclaes Gene
raes e mnll!l praças dos corpos da guarnição desta 
Cõrte., e das gratlflcoções de commaudo., t.udu 
ua cont"ormldade das ordens existentes. 

Tenente-General empregado ........•...•.....•..•.• 
Dito não empregado .... · ........................•... 
Marechal de Campo .......•......................... 
Brigadeiro ...........•.............................. 
Coronel ........................................... . 
Tenente-Coronel. ..............•..................... 
Major ......................•...................•... 
Ajudante, sendo Tenente ........................•... 
Dito, sendo Alferes ................................ . 
Quartel-Mestre, sendo Tenente .................•.... 
Dito, sendo Alferes ..............•.................. 
Secretario, sendo Tenente ...............•........... 
Dito, sendo A.lferes ................................ . 
Capellão .......................................... . 
Cirurgião-mór ...........................•.•........ 
Ajudante de Cirurgia .............................. . 
Capitão .........................•...........•....... 
Tenente .....................•.•..................•. 
.. \.lferes ............ , ............................... . 

POR M:EZ 

120$000 
100$000 
75$000 
60$000 
54$000 
48$000 
45$000 
20$000 
17$000 
18$000 
17$000 
18$000 
15$000 
15$000 
18$000 
15$000 
24$000 
18$000 
15$000 

POR DIA 

Sargento Ajudante.................................. ~300 
Dito Quartel-Mestre................................ :ji240 
Alveitar............................................ $300 
Tambor-mór. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . $120 
Corneta mór de Cavallaria.......................... $240 
Cabo de Tambores.................................. $100 
Pif<1no. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $080 
Mestre de Musica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $900 
1°5 Musicos......................................... $350 
2°8 Ditos............................................ $200 
Aprendizes de Ia. Classe............................. $160 
Ditos de 2a Classe..... . . . • . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $.100 
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POR DIA 

PRAÇAS DAS COMPANHIAS 

1 o Sargento ..........•.••... 
2° Dito .....•................ 
Forrieis .................... . 
Cabos .....•................. 
Anspeçadas ................. . 
Tambor ou Corneta ......... . 
Ferrador .........•.......... 
Soldados .............•....... 

$160 $210 
$120 $190 
$100 $130 
$090 $110 
$085 $095 
~llO $170 
~llo $llo 
$080 $090 

$200 
$180 
$120 
$100 
$095 
$110 
$ll(J 
$090 

wrn 
o~ 
~~ 

~H~ 
P::o 
HP 
~~ 
~8 

$180 
$120 
$120 
$100 
$095 
$120 
$160 
$090 

POR MEZ 

$240 
$210 
$200 
$180 
$150 
$110 
$110 
$140 

GRATIFICAÇÃO GRATIFICAÇÃO 
DE BER VINDO 

Coronel ......••.....•....... 
Tenente-Coronel ......•.....• 
1\Iajor .................•..... 
Capitão ..................... . 
Tenente .................•... 
Alferes ......•........•...... 

COMMANDO 

30$000 
25$000 
25$000 
10$000 
5$000 
5$000 

NO ESTADO-
MAIOR 

40$000 
35$000 
15$000 
15$000 
10$000 
10$000 

Tabella que regula o t'orneclmento da tropa da 
~uarnlção da Cõrte 

la ESPEClE DE RAÇÃO 

Farinha 1/40 de alqueire medida da terra. 
Carne fresca 1/2 libra. 
Sal 1 onça. 
Lenha 24 onças. 

2a ESPECIE 

Farinha l/40 de alqueire medida da terra. 
Carne secca 6 onças. 
Lenha 24 onças. 
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~a ESPECIE 

Farinha 1/40 de alqueire medida da terra. 
Feijão 1/32 de dito medida de Lisboa. 
Banha de porco ou toucinho 1 onça. 
Sal 1 onça. 
Lenha 24 onças. 

4a ESPECIE 

Farinha 1/40 de alqueire medida da terra. 
Arroz 1/4 de libra. 
Banha de porco ou toucinho 1 onça. 
Sal 1 onça. 
Lenha 24 onças. 

55 

N. B .-Nos dias de carne deve distribuir-se a cada praça 
nma das especies de ração (la ou 2a) e nos dias de abstinencia 
(311 ou 4a especie), dando com preferencia a 311 á 411 , ou aquella 
que mais convier á Fazenda ; e o mesmo se deve entender a res
peito da Ia e 2.a Umà ração de forragem é composta de um oi
tavo de alqueire de milho pela medida da Côrte. e o capim ou 
palha, que fôr do estyllo dar-se onde se fizer o fornecimento. 

As quatro especies de ração foram adoptadas para segurar 
sempre o fornecimento á tropa, porque póde acontecer haver 
falta de um genero para etapa, e ser por isso necessario suppril-o 
com outro, e mesmo para variar o sustento da tropa. 

Tabella que regula o f"ornecimento das praças re• 
girnentae• das tres Armas da Ia Linha~ a saber: 

Coroneis .............................. . 
Tenentes-Coroneis .................... . 
Majores de 1 a e 211 Linha .............. . 
Ajudantes ditos •..•.................... 
Capitães, Tenentes, Alferes, Capellão, Ci-

rurgião e mais praças de cada Reg·i-
Inento ..•............................ 

Rações do o tapa. Forragens 

3 
2 
2 
2 

2 
I 
I 
l 

N. B.- Os corpos de Cavallaria além dos vencimentos de 
etapa acima mencionados, têm os de forragens correspondentes 
ao numero de cavallos existentes. 

As tres Armas de que acima se faz menção são Artilharia, 
Caçadores e Infantaria. 
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Tabella dos vencimentos que cnmpetetn aos Ofti· 
ciae!!l abaixo mencionados empregado• em ser• 
viço, a saber : 

RAÇÕES DIARIAS 

De o tupa. Do forragem. 

Tenentes-Generaes......................... lO G 
~arechaes de Campo....................... 7 4 
Brigadeiros. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . 5 3 
Coroneis de Ca vallaria com Regimento. . . . . . 5 3 
Ditos de Infantaria e Artilharia............ 3 2 
Tenente Coronel de Cavallaria com Regimento 3 2 
Dito de Infantaria, Caçadore> e Artilharia. . . 2 l 
~ajor de Cavallaria com Regimento........ 3 2 
Dito de Infantaria, Caçadores e Artilharia... 2 l 
Capitães de Cavallaria com Regimento...... 2 l 
Subalternos de Cavallaria.................. l I 

N. B .-Os vencimentos de etapa e f0rragens devem ser con
tados pela effectividade, e não pelas graduações, e os Officiaes 
que têm direito pelos seus empregos, ou exercício.;; <t taes venci
mentos, vem especificados nos Decretos de 8 e 16 de Maio de 1821 
e 22 de Abril do mesmo anno, que concede etapa ao Exercito do 
Brazil em geral. 

Os cavallos de pessoa concedidos aos Officiaes de Cavallaria 
devem sahir da massa do Regimento, o igualmente as rações, 
que lhes correspondem; portanto nos recebimentos individuaes se 
descontarão estas rações. 

N. B .-Os ajudantes de Ordens dos Governos das Proviecias 
vencem tres rações de etapa, e duas de forragens diariamente. 

Os Ajudantes de Ordens das Províncias até Capitão inclusive 
terão uma ração de forragens, e duas de Majol' para cima. 

Secretaria de Estado em 29 de Abril de 1823.- Joao Vieira 
de Carvalho. 
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N. 71- IMPERIO.- EM 1° DE :MAIO DE 1823 

Declara a maneira por que devem ser substituidos os membros dos 
governos pro viso rios das provincias impedidos de servir. 

Pedindo o Governo da Província de Minas Geraes, em officio 
de 19 de Abril ultimo a Imperial Resolução sobre o expediente 
que se deve adaptar no caso de grave impedimento ou morte de 
algum dos membros que actualmente o compoem, visto que pela 
ausencia do Presidente, e fallecimento de dous membros, se acha 
reduzido a quatro, dos quaes um se acha na avançada idade de 
mais de 80 annos, e outro ausente por molestias: Mandas. M. o 
Imperador pela Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio de
clarar ao sobredito Governo que, devendo a Assembléa Geral 
Constituinte e Legislativa deste imperio tratar em breve da pro
mulgação da Lei que deve regular os Governos Provinciaes, se 
conservará entretanto, sendo possível, o da,quella Província no 
estado em que se acha, tendo sempre em vista a segurança e tran
quíllidade publica; sendo porém urgente alterar-se esta disposição, 
deverá interinamente executar-se a antiga Lei que estabeleceu os 
governos interinos. 

Palacio do Rio de Janeiro em o 1 o de Maio de 1823.- Jose Bo
ni('acio de Andrada e Silva, 

N. 72- FAZENDA.- EM 2 DE MAIO DE 1823 

Manda pôr em pratica no despachd das cartas de jogar o mesmo que se 
acha adoptado nos generos que não levam sello. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Fazenda, que o Desembargador do Paço, Juiz da Alfan
dega, ponha em pratica a respeito do despacho de cartas de jogar, 
o mesmo que é estylo no despacho dos generos que não levam 
sello ; devendo serem apprehendidas como contrabando todas as 
que seus d?n~s não poderem prova~ por certidão ter pago os com
petentes direitos na Alfandega, VISto que o methodo de carimbo 
ordenado por Portaria de 5 de Março passado, além de moroso, 
é prejudicial ás partes e á Fazenda Publica. 

Paço, 2 de Maio de 1823.- Martim Francisco Ribeiro de An
drada. 
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N. 73.- FAZENDA.- EM 6 DE MAIO DE 1823 

Manda observar restrictamente o disposto no art. 45 do Foral das Al
fandegas sobre mercadorias apprehendidas. 

Tendo subido á Augusta Presença de S. M. o Imperador varias 
representações, tanto do Desembargador do Paço, Juiz da Alfan
dega, como do Administrador da mesma, acerca dos exames a que 
o oito Juiz havia mandado proceder sobre as mercadorias appre
hendidas, por não conferirem com o bilhete do despacho em qua
lidade e igualdade : Houve o mesmo A. S. por bem determinar 
que se observe na mesma Alfandega restrictamente o disposto no 
cap. 45 do F oral a semelhante respeito, e que depois de lavrados 
os competentes termos se faça remessa para o Juizo respectivo, 
onde as partes poderão requerer o que lhes fôr a bem. O que 
manda, pela Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda, par
ticipar ao referido Juiz, para sua intelligencia e devida execução. 

Paço, em 6 de Maio da 1823.- Martim Francisco Ribeiro de 
Arulrada. 

N. 74- GUERRA.- EM 7 DE MAIO DE 1823 

Resolve sobre as praças de pret que não tiverem a necessaria robustez 
e altura. 

Sendo presente a S. M. o Imperador a informação de 30 de Abril 
proximo passado, dada pelo Tenente General Joaquim Xavier Cu
rado, Governador das Armas da Côrte e Província, sobre o reque
rimento de Severo Francisco de Jesus Ramos, soldado da 4a com
panhia do 3° batalhão, do qual fôra demittido por falta de altura, 
pedindo ser novamente admittido ao serviço sem vencimento de 
soldo, Resolveu o rr.esmo A. S. que todas as praças, que ora têm 
baixa por aquelle motivo, e pelo de falta de robustez, possam con
tinuar a servir, não se lhes contando porém, o tempo de volun
tarios, sinão depois de terem a idade de 18 annos com a necessaria 
robustez e altura, e portanto Manda, pela Secretaria de Estado dos 
Negocias da Guerra, que o mesmo General Governador das Armas 
assim o faça publico nas Ordens do do dia, admittindo a servir os 
que assim o quizerem. 

Paço, 7 de Maio de 1823.- Jotlo Vieira de Car'IJalho. 
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N. 75- GUERRA.- EM 7 DE MAIO DE 1823 

Manda abonar aos Majores e Ajudantes que passarem a servir em 
Milícias as mesmas vantagens que competem aos de fa linha. 

Mandas. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra, declarar ao Commissario Geral do Exercito 
para sua intelligencia e execução, que deve abonar aos Majores 
c Ajudantes que passarem a servir em Milícias em conseque~?cia 
da disposição do Decreto de 4 de Dezembro do anno proxtmo 
passado as mesmas vantagens que pelo commissariado vencem 
os de 1 a linha. 

Paço em 7 de Maio de 1823.- João "Vieira de Carvalho. 

N. 76.- IMPERIO.- EM 8 DE MAIO DE 1823 

Manda proceder Ít eleição ele um deputado pelo districto de Mat\o Grosso. 

Havendo a Assembléa Geral, Constituinte e Legislativa do Im
perio do Brazil tomado em consideração quer pela irregularidade 
da nomeação do deputado eleito pelo districto de Cuyabá e Para
guay Diamantino, onde não concorreram os votos do Collegio do 
districto de Matto Grosso, ficaria sem representação na Assem
bléa eate ultimo districto, si não se désse a este respeito alguma 
providencia, e resolvido que se proceda, no referido districto de 
Matto Grosso á eleição de um deputado que concorra com o já 
nomeado por Cuyabá e Paraguay Diamantino, por esta vez só
mente, e que venha quanto antes tomar parte nos trabalhos da 
mesma Assembléa : Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imperio, que a Camarada cidade de Matto 
Grosso proceda sem perda de tempo á eleição do referido deputado 
na fórma, da sobredita resolução, e dê as providencias necessa
rias, para que quanto antes venha tomar o assento que lhe com
pete. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Maio de 1823.- Jose Ba
ni(acio de Andrada e Silva. 
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No 77.- FAZENDA.- EM g DE MAIO DE 1823 

}"t--· Manda extinguir os logares de despachantes das Alfandegas. 

Constando a S. M. o Imperador, não haver lei que estabeleça 
na Alfandega despachantes privativos, e querendo obviar os in
convenientes que delles podem resultar : houve por bem deter
minar que se extingam taes despachantes, e que se ponha em 
pratica o antigo methodo de serem as mercadorias despvchadas 
pelos negociantes seus proprios donos, ou por seus caixeiros, para 
8Sse fim por elles autorizados, e assim o manda participar, pela 
Secretaria ds Estado dos Negocias da Fazenda, ao Desembargador 
do Paço, Juiz da mesma Alfandega, para sua devida execução. 

Paço, 9 de Maio de 1823.- ll1artim F1·ancisco Ribeiro de An
drada. 

N. 78.- IMPERIO.- EM 14 DE MAIO DB 1823 

Manda pagar pela folha da Secretaria do Imperio os vencimentos do 
Porteiro do Gabinete Imperial. 

r Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos Nego
cios do Imperio participar ao official-maior da referida Secretaria. 
de Estado, para sua intelligencia e governo, que Ha por bem, que 
pela folha das despezas da mesma Secretaria, se pague da data 
aesta em diante, a Manoel José Rodrigues, a quan-tia de 800 réis 
diarios, que deve vencer pelo emprego que exerce de Porteiro do 
Gabinete Imperial. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Maio de 1823.- José Boni
facio de Andrada e Silva. 

N. 79.- GUERRA.- PRovisÃo DO CoNSELHo SuPREMo MILITAR 

DE 16 DE MAIO DE 1823 

Dedara que as patentes dos officiaes de milícias e ordenanças não são 
obrigadas ao registro na secretaria do governo das armas e nem as 
embarcações a paga.r os emolumentos peloe despachoe de sabida. 

D. Pedro pela Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Imperio 
do Brazil. Faço saber a vós Joaquim Xavier Curado, Tenente 
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G.:meral Conselheiro de Guerra, e Governador das Armas desta 
Côrte o Provincia, que, Eu Hei por bem, por minha immediata 
e Imperial Resolução de l 9 de Abril proximo passado, Tornada 
sobre Consulta do Conselho Supremo Militar de 7 de Fevereiro 
ultimo, que os Offieiaes de Milicias, e Ordenanças não sejam obri
gados ao registro de suas respectivas patente:l na Secretaria elo 
Governo das Armas, corno trabalho ocioso : e outrosirn que ce3se 
igualmente o pagamento dos emolumentos, que costumam pagar 
ao Secretario do mesmo Governo as embarcações, que sahem do 
Porto desta, Cidade, como indevidamente pagos, por falta de ti· 
tulos legitimos, e serem gravoso.-; ao gyro do commercio, de
vendo o Secretario perceber tão sómente a gratificação, que 
<lctualmante recebe, pelo seu trabalho, além do soldo de sua pa
tente, porquanto os documentos que apresentou, por cópia, não 
sendo diplomas rigorosamente valiosos para imposição de tribu
tos, parecem mais depressa títulos graciosos obtidos por favor, 
::;ob pretexto de laboriosa escripturação, a beneficio de um só, com 
detrimento e despeza de muitos. Cumpri-o assim. O Imperador 
o mandou pelos Conselheiros de Guerra abaixo assignados, ambos 
do Seu Conselho. José Rebello de Souza Pereira, a fez no Rio 
de Janeiro aos 16 dias do mez de Maio de 1823.- O Conselheiro 
João Valentim Faria Souza Lobato, Secretario do Guerra a fiz 
escrever e subscrevi.- Rodrigo Pinto Guedes.- Jose de Oliveira 
Barboza. 

N. 80.- FAZENDA.- El\I 17 DE 1\IAIO DE 1823 

Dá applicaçi\o ao producto dos impostos creados para fundo do Banco 
do Brazil. 

Havendo-se creado na Mesa do Consulado da Alfandega uma 
nova Administração para arrecadação de diversas rendas publi
cas, sendo tambem incumbida da arrecadação dos impostos, 
creados pelo A_lvarà de 20 de Outubro de 1812 para fundo do 
Banco do Brazll. Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Fazenda participar á Junta do referido 
Banco, para sua intelligencia, que o producto dos ditos impostos, 
arrecadados por aquella administração d'ora em diante será en
tregue pelo Thesouro Publico ao dito Banco, para ser applicado, 
metade ao complemento do numero de acções marcado no men
cionado Alvará, e outra metade á amortização de divida, de que o 
Banco é credor ao Thesouro. 

Paço, 17 de Maio de 1823.- Martim Francisco Ribeiro de An
drada. 

f 
~15 
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N 81.- FAZENDA.- EM 21 DE l\1AIO DE 1823 

Dit providencias a respeito das resalvas passadas por dizimeiros de 
.Minas e S. Paalo de generos pertencentes á Província do Rio de 
Janeiro. 

Constando a S. M. o Imperador o abuso que commettem 
alguns dizimeiros das Províncias de Minas e S. Paulo, de 
passarem resalvas de haverem cobrado dízimos de generos que, 
sendo desta Província do Rio, dizem pertencer áquellas, ficando 
deste modo isentos os lavradores de taes generos do pagamento 
da referida collecta no acto do embarque: Manda, pela Secretaria 
de Estado dos Negocios da Fazenda, que o Provedor dos registros 
da Parahyba e Parahybuna, do recebimento desta em diante, não 
consinta que transite pelos mesmos registros genero algum da
quellas duas Províncias, acompanhado de resalvas dos dizimeiros, 
sem que nella se ponha pelo Escrivão dos mesmos registros uma 
verba assignada por elle e pelo dito Provedor, que verifique 
serem taes generos pertencentes ás duas mencionadas Províncias, 
participando, sem perda de tempo, á referida Secretaria de Estado 
o dia em que recebeu a presente ordem, e a pôz na sua devida 
execução. 

Paço, 21 de Maio de 1823.- Martim Francisco Ribeiro de An
drada. 

N. 82.- FAZENDA.- EM 24 DE MAIO DE 1823 

Manda transferir para a Casa da Moeda o Laboratorio do córte do cobre 
existente do Arsenal do Exercito. 

O Provedor da Casa da Moeda fique na intelligencia de que 
S. M. o Imperador Ha por bem que o Laboratorio da córte do 
cobre seja transferido do Arsenal do Exercito para a mencionada 
casa com todos os trabalhadores nelle empregados, entendendo-se 
com Gaspar José Marques encarregado da direcção do referido 
Laboratorio sobre todos os objectos relativos a esta incumbencia, 
e prestando-lhe tudo quanto por elle fôr exigido para se obter o 
fim a que se propõe esta mudança em beneficio do Estado. 

Paço em 24 de Maio de 1823.-Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada. 

• 
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N. 83.- FAZENDA.- EM 24 DE MAIO DE 1823 

Declara da competencia da Junta de Fazenua de Goyaz a arreca
dação e fiscalisação das rendas dos Julgados de Araxá e Desem
boque. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Conselho de Estado 
de S. M. o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda e Presidente do Thesouro Publico. Faço saber á 
Junta da Fazenda da Província de Goyaz que, havendo represen
tado ao mesmo A. S., pelo dito Thesouro, no lo de Fevereiro do 
corrente anno, o Padre M'1noel Rodrigues Jardim, na, qualidade de 
Procurador Geral dessa Província, os inconvenientes que se se
guiam de proseguir a arrecadação das rendas publicas dos Jul
gados do Araxá e Desemboque, pertencentes á mesma Província, 
por parte da Junta da Fazenda de Minas Geraes, como se deter
minara em Provisão de 17 de Novembro de 1819, e ser pelo con
trario mais util tornar a dita arrecadação e sua competente 
economia fiscal para a sobredita Junta de Goyaz, como antes es
tava, segundo a Provisão de t·: de Fevereiro de 1817, para se acudir 
mais promptamente ás suas urgencias: Houve S. M. o Imperador 
por bem determinar, attentas as razões do sobredito Procurador 
Geral, informação da Junta de Minas, e parecer do Desembargador 
do Paço Procurador da Fazenda, a quem se deu vista, que se expe
disse a necessaria ordem (como nesta data se expede) á referida 
Junta de Minas Geraes, para ficar cessando a arrecadação que até 
agora tem feito das mencionadas rendas daquelles Julgados, e 
voltar tudo para a competencia da Junta dessa Província, envian
do-lhe tambem o que se achar arrecadado até esse tempo, com 
todas as clarezas para proseguir em regra seus trabalhos adminis
trativos. O que se participa á mesma Junta para sua intelligencia 
e governo nesta nova deliberação como se lhe ordena. Anacleto 
Venancio Valdetaro a fez.-Rio de Janeiro, 24 de Maio de 1823.
João José Rodrigues Vareiro a fez escrever.-)lfartirn Francisco 
Ribeiro de Andrada. 

N. 84.- IMPERIO.- EM 24 DE MAIO DE 1823. 

Concede ao empt·ezario e dono do theatro ela villa de Campos uma lote

ria annual por tempo de cinco annos. 

S. M. o Imperador Conformando-se com a informação do In
tendente geral de policia, sobre o requerimento de João Daniel 
F!ench, inglez de nação, dono e emprezario de um theatro na 
villa de S. Salvador dos Campos : Ha por bem conceder o esta-
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belecimento de uma loteria annunJ na mesma villa do valor de 
6:000$000, por espaço de cinco annos na conformidade do ultimo 
dos tres planos, que offerece, e que vão inclusos ; e que :deduzidas 
dos 12 °/0 as despezas na fórma do estylo, se divida o lucro 
proveniente em duas partes iguaes, sendo uma applicada a bene
ficio do sobredito theatro, e outra para a Casa de Miserieordia da
quella, villa. O que manda o mesmo A. S. pela Secretaria de Es
tado dos Neg9cios do lmperio participar ao mencionado Intendente 
para que nesta conformidade o faça exel'utar, expedindo ao mes
mo tempo as ordens, que lembra na dita informação, ás autori
dades competentes para, se guardar a policia necessaria em taes 
estabelecimentos, eujo fim deve ser formar, e não corromper os 
costumes. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Março de 1823.- Jose Bo
nifacio de Andrada e Silva. 

Os planos a que se refere esta Portaria não constam dos re
gistros rla Secretaria. 

N. 85.-IMPERIO.- EM 24 DE MAIO DE 1823 

Determina a maneir:t por que devem ser tratados o~ indios da Província 
do Espirito Santo. 

S. M. o Imperador, Tomando em consideração as razões expos
tas pelo governo da provinch do Espírito Santo em officio de 2 
do corrente sobre as despezas enormes que se fazem necessarias 
para sustentação dos índios daquella província, ao mesmo tempo 
que se não sujeitam a genero algum de trabalho, inclinados sem
pre a rapinas, no que causam grave,:; prejuízos aos lavradores: Ha 
por bem ordenar que o mesmo governo, emquanto se não estabe
lecerem por lei novas providencias para a civilisação dos índios, 
os empregue utilmente, e de tal maneira, que não sejam damno
sos a si nem ao Estado, usando para com elles de todos os meios 
de moderação e brandura, visto que elles têm tanto direito á 
comtemplação de S . .M. Imperial, como qualquer dos o.utros 
seus subditos. O que Manda pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios do Imperio participar ao mencionado governo para sua in
telligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Maio de 1823.-Jose Boni
facio de Andrada e Silva. 



DECISÕES DO GOVERNO 65 

N. 86.- GUERRA.- EM 28 DE MAIO DE 1823 

Declara que não havendo decreto ou ordem d.e creação dos corpos de 
guerrilhas, não gozam os individuos delles do foro militar. 

Sendo presente a S. M. o Imperador a, representação do Ouvidor 
interino da Cctmar<1 do Espírito Santo Jo-;é Lib:tnio de Souza so
bre deverem ou não gozar do foro milittr 03 réos pronunciados 
em devassa Alexandre Pereira e seu fil11o André de Siqueir<1 P'W 
ser o primeiro alferes intttulado de guerrilhas, e o outro tiimbem 
das mesmas; Manda S. M. o Imperador p3la Secretaria de E~tado 
dos Negociosdc1 Guerra participar ao dito Ouvidor interino, que não 
havendo decreto nem ordem alguma de creação de taes corpos 
não gozam os indivíduos delles do foro militar,e que port tnto pro
ced:t contra elles na fórma da Lei; fazendo-se hoje disto a neces
saria participação ao commandante das armas daquella provín
cia. 

Palacio do Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1823.- João Vieira de 
Carvalho. 

N. 87.- GUERRA.- EM 30 DE MAIO DE 1823 

Manda nomeat· officiaes do estado-maior para presidirem os con
selhos de direcção e disciplina. 

Sendo prasente a S. M. o Imperador o officio de 23 do corrente 
mez, em que o Tenente-General Govern'ldor das Arm1s da Côrte 
e Província rapresenta a necessidade que ha de officiaes superio
res no Jo regimento de cavctllaria do Exe.ccito para presidtrem 
aos conselhos de direcção e disciplinct, e bem assim a requisição 
feitt pelo Pcesidente do conselho de guerra, a que foram man
dados responder os tres otficiaes da divisão de Voluntarios reaes, 
o Capitão José de Vasconcello3 Bandeira, de Lemos e os Alferes 
José Felippe Jacome e Domingos Manoel Pereira de Barros, 
para se lhe rewetter o summario ; Manda, portanto o mesmo 
A. S. pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, res
ponder ao referido Governador das Armts que, quanto á primeira 
parte, Ha por bem autorisar a nomeação de otficiaes do estado
maior do Exercito, e quanto á segunda que nesta data se repetem 
as ordens ao Tenente-General Barão da L~guna para a remessa 
do pedido smnmario. 

Paço em 30 de Maio de 1823.-Joã~ Vieira de Carvalho. 
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N. 88.- JUSTIÇA.- E:\I 2 DE JUNHO DE 1823 

Permitte defender-se em processos separados os réos presos comprehen
didos na devassa a que se procedeu por portaria de 2 d" Novembro 
tle 1822. 

S. M.o Imperador, conformando-se com a informação e parecer 
do Chanceller que serve de Regedor da Casa da Supplicação, e 
attendendo a que devem ser deferidos mt fórma da Ord., Liv. 1° 
Tit. 79, §~~1, e Liv. 5", Tit. 124, § 11, os que requerem ~ccusar 
ou defender-se do mesmo crime em processos separados, não ha
vendo lei expressa que prohib~t praticar-se o mesmo nos processos 
summarios quando não resulte inconveniente á boa administração 
da justiça, e antes se attende tambem ao direito do cidadão de 
não ser demorado preso sem justa causa, e ao interesse que tem 
a sociedade no seu prompto castigo ou absolvição: Manda, pela 
Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça, que o mesmo Chan
·celler passe as ordens necessarias, para serem admittidos a dizer 
de fhcto e de direito os réos presos comprehendidos na devassa a 
que procedeu o Desembargador Francisco de França Miranda, 
em observancia da portaria de 2 de Novembro de 1822, sem 
esperarem 60 dias pelos co-réos ausentes, alguns do.;; quaes estan
do em França, é impossível que compareçam no termo, que lhes 
foi assignado. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Junho de 1823. - Caetano 
Pinto de ~Miranda Monteneg1·o. 

N. 89.- IMPERIO.- EM 3 DE JUNHO DE 1823 

Dá providencias para melhoramento da fabrica de ferro de Ipanema. 

S. M. o Imperador, in te irado do estado em que se acha a fabrica 
de ferro de Ipanema, pelo officio que á Sua Imperial Pre
sença fez subir Rufino José Felisardo e Costa, em que como 
administrador interino da mesma dá circumstanciada conta de 
todos os artigos que lhe dizem respeito, e pede providencias para 
·.que aquelle estabelecimento obtenha o melhoramento de que é 
susceptível : Manda pela Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio recommendar ao G~verno da província de S. Paulo o 
maior desvello nas providencias de que se faz credor aquelle es
tabelecimento, com cuja prosperidade muito deve utilisar este 
Imperio em geral, e aquella província em particular ; e que, em
'(}Uanto a Assembléa Geral não regular as medidas legislati-
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v as que se fazem necessarias par:1 aq nelle e outros estabeleci
mentos de igua,l natureza, cuide o mesmo governo com a devid<t 
tliligencia de fazer executar o que se achava a e;o;te re~peito de
terminado sob o governo transacto. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Junho de 18'23.- Jos(; Bo
ili(acio de Andrada e Sill)a. 

N. 00.- JCSTIÇ.L- E:.\1 4 DE .TUXHO DE 18:2:) 

D:'t providencias a favor da Fazenda da Dulla ela Santa Crnzaua. 

Tendo requerido o eommissario geral da Bnlla cta Sctnta, Crn
zada providencias a favor <1<1 Fazenrla d:l me.-mm B·llb, pelo no
tavel prejuizoque sofirera- oJ.nno pa::::sado, e continn,1a sotrrer na 
Província. de Minas Geraes, em consequencia de erradas opiniõL~...;, 
e mal entendidas per.-;nqçõe.;; de algnns paroclws, especinlmente 
do vigario tla. freguezia do Curral d' El-R.ei. E tomando S. l\1. o Im
perador em consider<tçã.o o quanto convem atallwr a pro1mga(;ã.o 
de ideas contrarias aos fins da constituição Ja me::; ma Bnlla: 
Manda pela Secretaria de Estado dos I\egocios da .Justiça, qne o 
Rev. Bispo de :M1.rianna. haja. de instruir ns suas ovcllws, e 
fazer conhecer, r1ne as graças d:t Bulla. aincht subsistem, tendo 
sido prorogac1a a sua. concessão por m<1is seis annos c que os rctli
to.;; das esmolas são destimulos conforme ao espírito cLt mcsm;t 
Bnlla para civilis:tr e christianisar os Indios deste Imperio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Junho de 182~3.- Caetano 
Pinto de JI inmcla niontcnegro. 

~. 91.-GUERRA.-E:.\1 4DE Jl'XHO DE 1823 

Manda c~stigar com chibatacJ.as os desertores flU:tliticados de P 0 2a 
deRel·ção simples. 

Notando-se, que com a demom do immcdiato castigo ao crime, 
a que dá lagar a multiplicidade de processos, se relaxa a disci
plina militar, tornando-se por isso a pena imposta aos desertores 
da 1 a e za deserção simples muitas vezes desproporcionada á 
culpa; e que, por conservarem-se os réos desaproveitados mais 
tempo do que a urgencia do actual serviço da guarnição exige, 
soft'rem os innocentes pelo 1)eso indevidamente dobrado de 
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serviço, que tem de fazer; e convindo occorrer a taes incon
venientes, com medida por agora provisoria que sirva mais 
prompta, e efficazmente a desanimar a continuação das deserções ; 
~andaS. M. o Imperador pela Secre!aria de Estado dos Nego
CIOS da Guerra,, que os desertores qualificados de 1 a. e 2a deserção 
simples, em logar de serem julgados em conselho de guerra, 
sejam logo castigados os da I a com 30 chibatada:5, e os da 2a com 
50, e que o general governador das armas assim o faça observar 
-provisoriamente emquanto a este respeito se não estabelece regra 
invariavel. 

Paço, 4 de Junho de 1823.- Joao Vieira de Ca1·valho. 

N. 92.- FAZENDA.- EM 11 DE .JUNHO DE 182:~ 

Manda que seja franco o porte dos diarios da Assembléa g0ral consti
tuinte remettidos aos assignantes das provincias. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, do Conselho de Estado 
de S. M. o Impdrador, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda e Presidente do Thesouro Publico. Faço saber á 
Junta da Fazenda da província de. . . que o mesmo A. S. 
lla por bem determinar, em conformidade do que tem resol· 
vido a Assemblêa Geral Constituinte e Legislativa do Impe
rio do Brazil, segundo participou á Secretaria, de Estado dos Ne· 
gocios da Fazenda, o Secretario da mesma, Assemblêa, em 9 do 
corrente, que seja franco o porte dos seus diarios que forem re
mettidos aos assignantes e c1maras das differentes provincias do 
Imperio, afim de que facilita,ndo-se a circulação do mesmo diario 
cheguem mais breve e geralmente a noticia dos povos as mate
rias que forem objecto dos trabalhos dos seus respectivos repre
sentantes. O que se participa á mesma Junta para sua intellígen· 
cia e devida execução, fazendo expedir pam esse fim as ordens 
necessarias aos correios da sua jurisdicção. João José de Brito 
Gomes a fez. Rio de Janero, li de Junho de 1823.- João José 
Rodrigues Vareiro a fez esere\'er.-Jf artim Francisco Ribetro ele 
Andrada. 
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N. 03.- IMPERIO.- E:\1 18 DE JUNHO DE 1823 

lb1·ca o numero de soldados q ne devem compô r o estado completo da 
Guarda Imperial. 

S. M. o Imperador, conformando-se com a proposta que a Sua 
Augusta Presença fez subir o Capitão da Guarda Imperial em 
offlcio de 28 de Maio proximo passado: Ha por bem ordenar que 
o estado completo da mesma ImperiaJ Guarda seja levado ao nu
mero de 40 soldados effecti"os, o 20 honorarios, os quaes haverão 
os vencimentos.respectivos, que se acham estabelecidos; devendo 
recahir a nomeacão em 1'essoas cujas circumstancias as tornam 
isentas de servir na Ja e 2a linha do exercito. E que lavrando-se 
novas nomeações aos officiaes inferiores e soldados effecti vos e 
honorario::; da mencionada Guarda,sejam cassadas as que se haviam 
passado de soldados supranumerarios, como contrarias ao espirito 
desta instituição. O que Manda, pela Secrehwia de Estado dos 
Negocios do Impcrio, participar ao sobredito Capitão para a sua in
telligencia e execuçãv. 

Pa.lacio do Rio de Janeiro em 18 de Junho de 1823.- José Boni
fi.:tcio de A.ndl'ada e Silva. 

~. 94.-IMPERIO.- EM: 18 DE JUNHO DE 1823 

Altet•a o edital sobre as horas em que é permittida a entrada do gado 

p::tra consumo na Cidade do Rio de Janeiro. 

S. M. o Imperador, conformando-se com o parecer do Inten
dente Ger,\l da Policia, em o1ficio de 30 do mez proximo passado, 
sobre a pretenção dos negociantes e conductores de gados, a que 
se lhes franqueie a entrada dos mesmos nesta cidade a certa hora 
do dia, revogando-se o Edital de 26 de Novembro do anno pre
terito, que só o permitte no tempo da noite até as 3 horas da ma
drugada. Mu,nda pela Secretaria de Estado dos Negocios do lm
perio participar ao sobredito Intendente que ha por bem approvar 
a alteração feita na letra do referido Edital, para que sejc1 per
mittido o ingresso dos gados desde a meia noite até ao romper do 
dia; ficando em seu vigor todas as mais ordens a respeito, poi3 as
sim se concilia o commodo particular dos supplicantes com as me
didas de segurança publica, tão necessarias em uma extensa e 
populosa cidade como esta. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Junho de 1823.- Jose Bo
nifacio de Andrada e SiliJa. 
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N 95.- MARINHA.- E:\I 18 DE JUNHO DE 1823 

DecLu·a r1ne os goyenJO> pt·ovisorios das Provincia'> não podem fazer 
promoçõeB na Armada ~acionai. 

Tendo sido pre:sente a S. M. Imperial o officio com data de 17 
de 1\Lüo ultimo, em que o Governo Provisorio da Pro','incia de 
Pernamlmco, participava haver promovido ao posto de 2° Tenente 
da Armada Nacional e Imperial <t Manoel Joaquim Rodrigues 
Sette, Piloto empregado no Commando do Registro Geral do 
Porto daquella Província, remettendo a cópia da Portaria por· 
que fizem aqnelle despacho, afim de olJter <t Imperial confirma
ção; E Reconhendo O me:smo A. S. que o referido Governo, por 
attendiveis que fossem os serviços, e circumstancias do mencio
nado Piloto, se arrogava attrilmições que só competem ao Cllef'e 
do Poder Executivo, quando tomava uma m2thda pura que de 
nenhuma fúrma se acha autorizado; Manda pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Marinha significar-lhe para seu devido 
conhedmento e governo, que não só não se digna de prestar a 
Sua Imperial Confirmação ao despacho que incompetentemente 
fizera, mas até que completamente o desapprova, determinando 
em consequencia que fiqne de nenhum e1l"eito a promoção em 
questão. 

P:.:tlacio do Rio de Janeiro em 18 ue Junho de 1823.- Lui::, da 
Cunha 1lioreira. 

N. <JG.- Il\IPERIO.- EM 20 DI~ .rcxuo DE 1823 

Concetl: uma hteeia para etlificação tla Igeeja Matt·iz da Villa de 1\Ia
cahé. 

S . .l\1. o Imperador, Tomando em consideração o requerimento 
do Padre João Luiz Bezerra, Vigario da Freguezia de S. João 
Baptista da Villa de Macahé, e informação que sobre o S8U con
tendo deu o Reverendo Bispo Capellão Mór, por onde mostra-se 
não harer n'aquella Villa, hoje eonsideravel pela sua população, 
uma Igeej<t flll8 possa servir de Matriz; ministrando~se todos os 
actos de H,eligião em uma capella em ruinas, ou em um Oratorio 
particular: H a o mesmo Senhor por bem Conceder uma loteria 
do valor total de 40:000$000 por uma só vez, administrada n<t 
mesma Villa, coii! intervenção do Vigario conforme o plano, e 
as. eautellas que o Intendente Geral da Policia propuzer, para 
mef'ece.rem ,1, sua Imperial Approvação; e que o premio prove
niente, na forma do estylo, seja applicado para a edificação do 
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Templo que deve servir de l\htriz da sobredita Villa. O que 
:Manda pela Secretaria, de Esütdo dos ~egocios do Imperio, par
ticipar ao mencionado Intendente Geral da Policia p<tra sun in
telligencia e execu~~ão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Junho de 1823.- J osd Boni
(acio de 1bulrada e Silva. 

N. S)7.- GUERRA.- EM 20 DE .JUNHO DE 1823 

l\Ianda abonar ao Secretario do Governo das Armas a gratificaçào men
sal de 40$000 para as despezas do expediente da Secretaria. 

Devendo cessar todos os emolumentos, qne percebia o Secre
tario do Governo das Armas da Córte, segundo determina a Pro
visão de 16 de Maio proximo passado do Conselho Supremo 
Militar, expedida em consequencia da Consulta de 7 de Fevereiro 
resolvida em 19 de Abril do corrente anno; e sendo portanto ne
cess:trio habilitar aquelle empregado para poder fazer as despezas 
da Secretaria, como papel, ponnas, tinta e mais arti o·os indispen
saveis; Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria 8e Estado dos 
Negocias da Guerril, quo o Thesouroiro Geral das Tropas abone· 
mensalmente ao referido Secretario a gratificação de 40$000 para 
o fim indicado, desde o dia em que mostrar ter deixado de receber· 
os emolumentos que vencia. 

Paço em 20 de Junho de 1823.-Joiio Vieira de Ca;·oalho. 

N. 98.- GCERRA.- E:\I 23 .JC:XIW DE 1823 

Manda abonar aos soldados, orc1enanças efl'ectivas ele S. M. o Impe
rador uma gratificação diaria. 

Manda S. M. o Imperador pela secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra, que o Thesoureiro Geral chs Tropas da 
Córte e Província abone a José de Lima, Mariano José Bar boza, 
João Vicente da Silva e José Gome:; Rangel, todos soldados do 
1 o Regimento de Cavallaria do Exercito, e ordenanças oifectiva~ 
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do mesmo A. S., a gratificação diaria de 240 réis emquanto 
estiverem n ,quelle serviço, a exemplo do que se pratica com 
as ordenanças das secretarias de Estado. 

Paço, 23 de Junho de 1823.- Joiio Vieira de Carvalho. 

N. 99.- IMPERIO.- i':M 23 DE JUNHO DE 1823. 

Desapprova a installação do governo do Aeraial da Natividade da 
Província de Goyaz. 

Tendo subido á Augusta Presença de S. M. o Imperador as 
representações que lhe tem sido dirigirias por parte do governo 
e da Ca111ara do Arraial da Natividade daProvinciade Goyaz par
ticipando não só as razões principaes quo dert~m origem á íns
tallação daquelle governo, mas tambem os seus procedimentos 
relativos á conservação da tranquillidade publica, e ás succes
sivas queixas contra o antigo Governo d~ Província : O Mesmo 
Senhor, em resposta aos sobreditos officios, Manda pela Se
cretaria de Estado dos Negocios do Imperio declarar ao men
cionado Governo para sua íntelligencia, que não se Dignou 
Approvar semelhante installação, e mais actos subsequentes, não 
porque julgue que os individuas, de que se compõe o dito 
Governo, sejam destituídos de sentimentos pütríoticos e honrados 
como fieis brazileiros, mas por ser a dita installnção contraria 
as Leis, que prohibem a multiplicidade de Governos em uma 
só Província ; ficando na certeza de que, achando-se actualmente 
a Assembléa Geral Constituinte e Legislativa discutindo o 
projecto da organização dos Governos Provinciaes d'este Im
perio, brevemente serão transmittldas as ordens convenientes 
sobre o que a mesma Assembléa deliberar a este respeito ; e 
tendo por muito recommendada a união e tranquillidade dos 
povos, para o que muito contribue o exemplo da prompta e 
exacta execução das Leis e ordens do mesmo A. S. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Junho de 1823.-José Boni
facio de Andrada e Silva. 
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N. 100- GUERRA- PROVISÃO DO CONSELHO SUPRE)IO ~IILITAR 
DE 4 JULHO DE 1823 

Sobre as promoções de postos na 1a e 2a linha e de t:>rtlenanças feitas 

pelo Governo provisorio do Espirito Santo. 

D. Pedro por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Defensar Perpetuo do Brazil. 
Faço saber· ao Governo Provisorio da Província do E."pirito Santo 
que sendo-me presente em Consulta do Conselho Supremo Mili
tar de 23 de Ma;o do corrente anno. a que Mandei proceder, os 
officios do mesmo Governo, datados de 19 de Setembro; lo e 17 de 
Outubro do anno passado, e 13 de Fevereiro deste anno, docu
mentos, relações e patentes que os acompanhavam, passadas a 
ditferentes indivirluos c.mtemplados, uns em reforma e outros 
em accessos; abrangendo taes despachos os corpos da la e 2a linha, 
e ordenanças da mesma província, de que o Governo pedia a Mi
nha lmper·ial confirmação: Hei por bem, por Minha lmmcdiata 
e Imperial Resolução de 5 de Junho proximo passado mandar 
que taes despachos, incompetentemente feitos, não sejam con
firmados ; notando ao governo o exce:;so de autori(lade a que so 
arrogou; porquanto segundo o dispo3to no § 18 do Alvará de 
17 de Dezembro de 1802, é somente da competencia dos Governos 
das provinciilS deste Imperio!precedendo <tS competentes propostas 
promover na 2a linha, gradual e successivamente, todos os postos 
vagos até capitão inclusive, de tal sorte que jámais seja promo
vido a tenente, algum individuo que antes não seja alferes, e 
assim por diante, e nas ordenanças todos os postos, devendo 
pela que pertence a 1 a linha, em geral; e na 2a de Maj0r para 
cima, inclusive, dirigir as propostas á Minha Imperial Presença 
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, praticando o 
mesmo em qualquer das duas linhas, e ordenanças quanto ás re
formas, ou demissões de quaesquer officiaes, guardando-se em 
tudo o mesmo Alvará, mais Leis e Ordens respectivas. O mes
mo Governo provisorio assim o cumpra. O Imperador o Mandou 
pelos Conselheiros de Guerra do meu Conselho, José Rebello de 
Souza Pereira a fez na Cidade do Rio de Janeiro, aos 4 dins do 
mez ·do Julho do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1823. O Conselheiro João Valentim de Faria Souza 
Lobato a fez e . .,crever e subscrevi.- José de Olil;eira Barbosa. 
- Manoel Antonio Farinha. 
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N. 101.- GUERRA.- E~I 8 DE JULHO DE 1823 

Manda nomear para os Conselhos de Dieect:ão e Disciplina os Capitães 
mais antigos dos Regimentos. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra, que o General Gove1·nador das Armas da 
Côrte e Província pas;e ordem ::w Sargento-.Mór Commandante do 
1 o Regimento de Cavallaria do Exercito, afim de que, quando 
tenha de proceder a Conselhos de Direcção e Disciplina, nomeie 
para elles os Capitães mais antigos do Regimento em razão da 
actual carencia de officiaes superiores do mesmo corpo, ficando 
assim por agora ele nenhum e.tl'eito a Porta,ria do 30 de Maio deste 
anno. 

Paço em 8 de Julho de 1823.- Joao Viei1·a de Can:alho. 

N. 102- JUSTIÇA - E~I 10 DE .JULHO DE 1823 

Manda que se declare em todos os papeis o dia, mez e anno do paga
mento do sello. 

S. M. o Imperador, attendendo ás representações que têm 
chegado á Sua Augusta Presença, sobre os abusos que se podCJm 
seguir, não só de não data,rem os E..;crivães as certidões dos 
papeis que são obrigados ao sello, na, conformidade da, Lei, como 
tmnbem de se não observar igual pratica no Thesouro Publico, 
na occasião em que os mesmos papeis são sellados: Ha, por bem, 
conformando-se com a informJção e parecer do Clmnceller da 
Casa da, Supplicação que sorve de Regedor, que não só os refe
ridos Escrivães sejam obrigados a declararem sempre nas indi
cadas certidões o dia, mez, e anno em que as passarem, como se 
pratique o mesmo no Thesouro em todos os papeis que alli elevam 
ser sellados; e tendo-se p1ra esse fim expedido nesta data a:::; 
convenientes ordens áquelb Repartição : Manda -pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Justiça,, que o referido Chanceller o 
faça tambem executar pela parte que lhe toca. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Julho de 1823.- Caetano 
Pinto de Miranda Jv[ onteneg1·o. 

Provisão ás Juntas de Fazenda, pelo Ministerio da Fazenda, 
em daht de 23 deste mez. 
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N. 103.- GUERRA.- E:'II lO J)g .JL:LHO DE 1823 

.Manda admittir embargos ú sentenç~ prof.~t·itla pelo Conselho S11premo 

Militar tte Justiça, em ct·ime rpalificado capital. 

Tendo requerido o_;; 1\Injore . ..; de Milícias de Campos que se 
acham em Conselho de Guerra e cujo processo subiu ultimamente 
á Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,, que na conformi
dade da Lei de 5 de Outubro ele 1778 lhe fossem admittitlos uns 
embargos á ~entença proferida contra o snpplicante, visto ser o 
seu crime qnaliticado capital, sendo para esse eil'eito remettido 
novamente o seu processo ao Conselho Suprem') Militar ele Jus
tiça e annuindo S. l\I. o Imperador a uma semelh;mte supplica 
fundada em Lei, Manda pela referida Secretaria de Estatlo romet
ter ac Conselho Supremo Militar de Justiça o pl'ocesso verbal dos 
supplicantes afim do que o mesmo ConselllJ lhes 1 admitta, o;-; 
embargos. 

Paço, lO de Julho de 1823.- Joao Vir?im ele Ccwvallw. 

N. 104.- FAZENDA.-E:\I 15 DE .JULHO DE 1823 

:Jlancla arrecadar por aclministt•açil.o nas villas elo Rio ele .Jancit•o os 
impostos ele siza de bens ele raiz e meia siza Lle escravos. 

Havendo S. M. o Imperador resolvido que a siza da~; compras 
e arrematações dos bens de raiz, o a meia siza das dos escrctvos 
ladinos, cujo contrato, do que era, arrematante Manoel Moreira 
Lírio, tindou com o armo proximo pass~do, fosse daqui em 
diante administrado nas villas desta Província, por conta da, Fa
zenda Nacional, da mesma forma praticada antes do dito contrato; 
Manda, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda, en
carregar ao Juiz de Fóra da Villa l{eal ela Praia, Grande, a arre
cadação do mencionado imposto no districto da stm jurisdicção, 
regulando-s8 para este fim pelos Alvarás do 3 de Junho do 1809 
e de 2 de OutulJro de 1811, e pelas Resoluçõe:-; de consultas de 16 
rle Fevereiro e 16 de Seteml1ro ele 1818, constante do extracto 
incluso : Maneia outrosim, que f<~ça proceder a rigoroso exame 
nos livros das notas dos Tabelliães para, vir ao conhecimento das 
vendas feitas a prazos no tempo do contrato, afim de se arre
cadar as sizas correspondentes aos pagamentos vencido;; depois 
dellc, remettendo ao Thesouro Pulllico no fim de c&da trimestre 
impreterivelmente a importancia do flue nelle se houver arreca
dado. 

Palacio do Rio de .Janeiro, 15 da Julho de 1823.- 1liartim Fran
cisco Ribeiro de .. Andrada. 
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~. 105- IMPERIO- E~r 15 DE JULHo DE 1823 

Manda dar tolla a protecçã.o á fabrica de Ilação e tecidos de algodão 
de Thomé Manoel de .Jesus Varella, estabelecida na Pt·ovincia de 
S. Paulo. 

S. M. o Imperador, querendo animar a fabrica do fiação e 
tecidos de algodão estabelecid1. na Provmcia de S. Paulo por 
Thomé Manoel de Jesus Varella, não tanto pela utilidade que a 
este resulta, como pelo bem geral da Nação, cuja nascente in
dustria mal podorá fazer os progressos que são para desej r sem o 
poneroso auxilio do Governo aos emprehendedores de taes esta
belecimentos, como recommendam as leis que têm sido promul
gadas em seu favor: Manda, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio, que o Governo da sobredita Província 
preste toda a protecção á mencionada fabrica, e que na fórma 
das leis e ordens existentes dê preferencia ás suas manufacturas 
sobre as estrangeiras, todas as vezes que forem precisas para o 
vestuario das tropas da, Província. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 15 de Julho de 1823.-José Boní
(acio de And1·arla e Siloa. 

N. 106- JUSTIÇA.- EM 16 DE .JULHO DE 1823 

).!anda prohibir a distincção ele nascimento entre Braiileiros e Por
tuguezes. 

Conhecendo-se que uma d:1s armas que o Governo de Portugal 
emprega contra o Imperio do Brazíl é a intriga, sómente para 
se tornarem rivaes os Europeus e Brazileiros ; e sendo certo que 
a obediencia ás leis e á pacifict conducta constituem os bons ci
dadãos, sem que o logar do nascimento tenha influencia alguma 
para serem considerados de di verso modo : Manda S. M. o lm
rador, pela Secretaria. de Estado dos Negocios da Justiça, que a 
Junta provisoria do Governo da Província de. . . tome as mais 
energicas medidns para atalhar uma intr·iga, que só póde ter re
sultados funestos ao augment e prosperidade deste lmperio. 

Rio de Janeiro em 16 de Julho de 1823.- Caetano Pinto de 
.. l{ iranda ili ontenegro. 
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N. 107- C UERRA.- PROVISÃO DO SUPREMO CONSELHO MILITAl-t 

DE l 9 DE JULHO DE 1823 

Regula o acc3 ·!',O dos Sect>etarios dos Corpo3, que passarem a comba
tentes. 

D. Pedro, por Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brasil: 
Fctço saber aos que esta minha provi::;ão virem, ou della tiverem 
conhecimento: que, t:'ndo chega io á minha imperial presença 
uma consulta do Conselho Supremo Militar, a que mandei pro
ceder sobre pretenções de alguns tenentes, que dos empregos de 
secretario haviam passado a combatentes depois de outros, que 
não obstante terem sido mnis modernos e seus subditos, ganha
ram adiantamento por promoções regulare~, emqu:mto aquelles 
se conservaram em um emprego sem direito a accesso; e não· 
podendo ser-lhes em beneficio quaes4uer declarações que obti
vessem na falta de interpretação e declaração do§ 7° do Alvará 
de 2 de Janeiro de 1807, que o conselho muito anteriormente 
havia pedido, porquanto a dei pela minha resolução de 15 de Fe
vereiro de3te anno, e por isso envolveriam prejuízo de terceiro, 
com otfensa de dirdto; querendo pôr termo a semelhantes re
clamações, e fixar regra; conformando-me inteiramente com o 
parecer do sobredito conselho : hei por bem determinar que os 
secretarios que sahir~m, ou S'lhirem para tenentes effectivos, 
e se acham ou acharem nesta classe, contem nella as suas 
antiguidades, sem prejuízo dos que primeiro ganhnr<tm on 
ganh 1rem este posto pela carreira de combatentes, sem at
tenção ás relações de antiguidade, ou superioridade de uns a 
outros antes de passarem a secretarias; pois não d'"vem consi
derar-se preteridos, uma vez que os seus acces;;os só podem ter 
logar por graça, e nunca por direito; não comprehendendo 
nesta resolução os que tiverem passado a maior patente, por não 
serem praticaveis as indemnisações. S. M. o Imperador o mandou 
pelos conselheiros de guerra ab dxo assignados. João Jacques da 
Silva Lisboa a fez nesta cidade do Rio d~ Janeiro, aos 19 dias do. 
mez de Julho do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1823. O conselheiro João Valentim de Faria Souza 
Lobato a fiz escrever e subscrevi.- Rodrigo Pinto Guedes.- José 
de Oliveira Barbosa. 

F 
JFJ 
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N. 108. - JCSTICA- PlWVIs:\o D.\. :\lEsA no DESE:\IBARGO DO 
PAÇO DE 21 DE .JULHO IJE 1823 

:\landa cobrar as ordinarias (levülas ao E:;crivão tla Imperial Camara 
e dá outra<> provirlencia.<> a respeito. 

D. Pedro, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, 
Imperador Constitucicnal e Defensor perpetuo do Brazil : Faço 
saber a vós, Ouvidor da comarca do Rio Grande do Sul, que José 
Caetano de Andrade Pinto, Escrivão da, minha imperial Camara 
na Mesa. do DesemlJargo do Paço, me representou ser neces~ario 
expedirem-se ordens circulares par<1 a cobrança d<lS ordinarias 
que lhe pertencem, pelo alvará do lo de Agosto de 1808, e pagam 
os ConscllDs, nrt conformidade do § l~i do alvará de 4 de Feve ... 
reiro de 1755, pedindo-me por isso lhes mandasse passar. E visto 
o seu requerimento, so!Jre que foi ouvido o Desembargador Pro
curador da Coróa, Soberania e Fazenda Nacional, mando-vos 
que, quando tomardes contas ás Ca,maras, 1açais logo arrecadar, 
se já não estiverem pagas as ordinarins pertencentes ao dito Es
crivão da minha Imperial Camara, não havendo por quites os 
Thesoureiros e Procuradores sem este efi'cctivo pagamento, pro
cedendo contr<-t elles executivamente, na forma dn, ord. do li v. 3o, 
tit. 24, § ~io ; e as ordinarias que assim executardes, ns fareis de
positar na mão do Thesoureiro da Camarada cabeça da Comürca 
vara este lh'as remetter seguras pelo Correio, por conta e risco 
do mesmo Escrivão da minha Imperi<ll Camara, ficando vú.; n 1 

intelligencia de que se vos não passará certidão de corrente, 
como é expresso no dito§ 13 do citado alvará de 4 de Fevereiro 
de 1755 ; e remettereis uma relação exacta, individual e authen
tíca do ord.inaría flue paga cad<t uma das Villas e Conselhos dessa 
Comarca, em cujas Camaras será est<t registrad<L. Cumprio-o 
assim. O Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Im
perio do Brazil o mandou pelos Ministros abaixo assignados, elo 
seu Conselho e seu~ Desembargadores elo Paço. Jo..;é Fra.ncisco 
Medella Pimentel a fez no lUo de Jatwiro, aos 21 de Julho 
de 1823, 2'1 da Independencia e do Imperio.- Jose Caetano de 
Andrade Pinto a fez escrever.- Dr. Antonio Jose de Miranda.
Clemente Fm·reira França. 

N. 109- JUSTIÇA - E;-.r 22 DE .JULHO DE 1823 

l\land.a recolher ás suas casas os hahitantes que foram mandados sahir 
dos logarcs de :snao: re:.;idencias sem culpa formada. 

Ordenando-se por portaria da Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Justiça, de 16 do corrente, que podessem recolher-se ás 
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suas casas nlgnns habitantes da Província de S. Paulo, man
dados sahir para diversos logares dentro e fóra da dita Província, 
e devendo esta providencia ser geral : Manda S. M. o Im
peraO:or, pela mesma Secretar~a de Estad~, . que todas as 
pessons que sotrressem esta espeCle de extermmw em qualquer 
Província do Brazil, sem culpa formada, sendo obrigadas <t mudar 
<lt sua residencia para outro logar da. mesma Província, ou par::t 
outras Provincia,s deste Imperio, possam recolher-se ao seio uas 
suas famílias, levando a ellas ma,is este testemunho dos justos 
e liberaes sentimentos de S. l\1. Imperial, e da, sua constante 
adhesl1o aos princípios constitucionaes. 

Palacio do Rio de Janeiro, 22 ele Julho de 1823.- Caetano Pinto 
tle JI iranda J.1I onteneg1·o. 

N. 110- JUSTICA- E.-.r 23 DE JULHO nE 1823 

Solve cluvillas sobre a accnsa<;ão Llos cleliclo3 commettido• por abuso da 

liberdade da imprensa. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o ofllcio ele 8 do corrente 
do Clmnceller da, Casa d::t Supplicação, que serve de Regedor, 
sobre a duvida suscitath no Juizo dos Jurados entre o Juiz de Di
reito e o Promotor, e sobre o embaraço da casa,, em que são con
voca,dos os ditos Jurados, a qual só nas quartas-feiras üca desim
l)edida, estando nos outros dias occupa,d<t com o expediente do:-; 
Tribunaes : Manda o mesmo A. S., pela Secretari<t de Estado dos 
Negocias ua Justiça, declarar ao dito Clmneeller: 1°, que o Pro
motor é o Fiscal, por parte do publico, para da,r a denuncia e pro
mover a accusação dos delictos commettidos por abuso ua liber
dade da imprensa; 2°, que esta. accusação deve conter uma 
analyse perfeib do impresso quo vai entrar em discussão, sendo 
deduzida por artigos, para maior fctcilidade da defeza dos réos e 
da inquirição das testemunhas, no caso de ser precisa, e melhor 
conhecimento dos Juizes de Facto, para formarem o seu juizo; 
3°, que estes conselhos deverão ser feitos nas casas da Camara, 
nos dias que não forem ue vereação, para o que se expede nesta 
mesma data a competente ordem ao lllustrissimo Senado. 

Pa.lacio do Rio de Janeiro em 23 de Julho de 1823. - Ca~tano 
Pi,1to de Jl,f iranda jlf ontenegro. 
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N. 111 - IMPERIO - El\f 23 DE JULHO DE 1823 

Congratula-sJ com o Governo Provisorlo da Bahia p!la evacuação das 
tropas portuguezas e providencía sobre o bem publico da Província. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio do Governo 
Provisorio da Província da Bahia, com data de 9 do corrente 
mez, em que, referindo-se a ontro officio so1re a installação do 
mesmo Governo, que teve logar na villa da Cachoeira, e sua 
trasladação para a capital da Província, participa ter sido eva
cuada no dia 2 pelas tropas luzitan ts, as quaes, dando á vela 
no mesmo dia, foram logo per3eguidas pelo 1° almirante Lord 
Cochrane, que começou a f<tzer-lhes algumas prezas ; mencio
nando igualmente a gloriosa entrada do exercito pacificador, e 
as maL:; providencias que o dito Governo julgou indispensaveis 
para manter o socego publico e respeitar-se a propriedade e se
gurança individual: S. M. o Imperador, possuído da maior sa
th;fação e regosijo, por ver aquella Capital j<t livre da oppressão 
de tão barbaros inimigos, Congratula-se SClbremaneira por este 
feliz acontecime ,to, que todavia era de esperar-se, á vista não 
só das acert<tdas medidas que anteriormente se puzeram em 
execução para obter aquelle resultado, como do valor, intre
pidez e exacta disciplina do exercito Pacific.tdor e de todas as 
mais pes~oas, que por um enthusiasmo patriotico se achavam 
envolvidas em tão porfios:t lub. Devendo comtudo o mesmo 
Governo entrar agon nos mais serios cuidados p:tra restabelecer 
a dita Cidade, inteiramente devastada, pôr em actividade o 
commercio e proteger todos os ramos da publica administração : 
o Mesmo A. S. Manda, pela Secretaria de Estado dos Nogocio3 
do lmperio, recommendar ao dito Governo a maior circumspecção 
na escolha das providencias, que exigir o estado da Província, 
empregando todo o seu zelo e energia em promover a segurança 
e prosperidade de seus habitantes. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Julho de 1823.- Jose 
Joaquim Carneiro de Campos. 

N. ll2.- GUERRA.- CONSULTA DO CONSELHO SUPREMO MILITAR 
DE JUSTIÇA DE 26 DE JULHO DE 1823 

Manda aceitar os embargos em um crime, qualificado de- capital. 

Sobre as duvidas que occorrem ao Conselho na execução da Por
taria de 1 O do corrente mez a respeito dos Sargentos-móre.:; An- · 
tonio Aureliano R.olão, Miguel Joaquim Prestes e Pedro Augusto 
No1asco Pereira da Cunha; Manda V. M. Imperial que o mesmo 

\ 
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Conselho aumitta a embargos na conformidade do Decreto de 5 de 
outubro de 1778, aos réo.; os S<~rgentos-móres Antonio Aureliano 
R olão, Miguel Joaquim Prestes e Pedro Augusto Nolasco Pereira 
da Cunha, julgados em ultima instancia no Conselho de Guerra 
capital, a que responderam por factos, que haviam praticado no 
districto de Campos de Goytacazes. 

O Conselho, depois de mandar cumprir, como devia, aquella 
Imperial Ordem, julgou de su;t essencial obrigação, o fazer pre
sente a V. M. Imperial as duvidns que encontra, para se poder 
applicar aos reos ns determinações do (lito decreto, visto que as 
suas circumstancias felizmente divergem muito do privativo caso, 
em que elle tem logar. 

E' verdade que o Decreto de 5 de Outubro de 1778 ordena, 
que nos crimes cnpitaes, depois de sentenciados os réos no 
Tribunal do Conselho de Guerr8, como está determinado, se lhes 
admittam uns embargos sómente, para, cujo etreito lhes serà 
concedido determinado tempo) que nãv excederá de quatro dias, 
segundo o espirito do dito Decreto, quando os réos são 8@Bi;ell
ci::~do..; em ultima instancia como taes, e nunca naquelle caso, em 
que, apezar de serem process:ulos em Conselhos de Guerra capi
taes, são julgados por este Tribunal em pena arbitraria, segundo 
as circumstancins. E-;te ultimo caso é o em que se acham os réos; e 
portanto, parece no Conselho, que não pódo te:r logar a admissão 
dos embargos que pretendem, sem que V. M. Imperial, ou 
amplie a dispo.lição do sobredito Decreto, afim de ser applicavel 
ao grand.e numero de réos,qne em iguaes circumstancias são 
julgados neste Tribunal, ou a respeito destes réos assim o Manda 
especialmente por graça, circumstancias que não declara a Por
taria da Secreüwia de Estado da, Guerra, que apenas indica que 
V. ::v1. Imperial assim o Houve por bem determinar, annuindo à 
pretenção dos mesmos réos. 

Hio rle Janeiro, 10 de Julho do 1823. 

Como a lei trata expressamente tlo caso de crimes capitaesJ e 
não de penas por ellas impostas, e visto que por capital foi qua
ltficaclo o crime do) réo:;, aceitem-se os embargos, e fique em 
regra. 

Par;o em 26 de Julho de 1823. 

Com a rubrica de S. :\I. o Imperador. 

Jotío Yieira de GtJ'Mllw. 

D~ci sões de 1823 d 

F J fS 
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"X. 1 I:l - IMPERIO - E:\I 30 DI•: JULHO DE 1823 

~Iamht ldJ.~t·tar o~ t•scravoiil que s(~rviram nas lileiras elo ex:ercito hrazi
L·iro ecm',1·a a.~ tl'<l}>~ts portuguezas, na lnta da Inclependencia, na Pro

Yi:tci:t. da Bal1ia. 

T01mu:do S. 1vi. o Imperador na sua particular conside
raç·ão os se1·viços prestados pelos escravos dos habitantes da 

. Província d<t B<thia, (1ue valorosamente pugnaram contra o exer
dto 1 nzitano em todo o tempo flll8 este occupou e opprimiu a 
Ca]lital tl:1qnellrt Provincia; e n<lo sendo conforme aos prin
cípios de jtL3tiça, nem aos sentimentos generosos e magna
nimos do S. l\1. Imperial consentir que aquelles me::; mos. que 
tanto se distinguiram a favor du, causu, sag-rada. da Indepen
tlenci:t de stu llllperio, c da. liberdade c reitauraç<lo de uma elas 
suas nwb importantes Províncias, continuem a viver sujeitos ao 

. jUgo tla c:-;cravid<lo, não participando elo appetecido fructo da 
mesnm lil:erdncle, para que tanto concorreram : Manda o mesmo 
A. S., pula Secretaria. de Estado dos Negocios do Imperio, que o 
Governo Provi,..;orio da dita Província, convocando os senhores 
J.o.;; ditus escmvos, lhes ofrereça um preço razoavel pela JilJer
dnde de CélLb nm Llolles, aüm de flue, forros e livres possam 
continnnl' ::~,servir nos corpos militares em que tiver(~ll1 praçu, 
ou a que furem uggregados, cujo pagamento lhes será logo feito 

. pel<! t'o.,;pcctint Junta de B'azencht, a que serão expedidas as 
con venionto:-; orcler:s peh competente Secretaria, elo Estado : Es
per<mdo lln<llmente que os S8nhore:-; dos mencionados escravos, 
identilir(~nmlo :-cus proprios sentimentos com os do sen aug·usto e 
mag-n;: nimo em<H~ilo, não sô se prestem de bom t,rado a con
eeder-1 ilcs por· esta. maneira, a liberdade, de que elles se fizeram 
digno.~, m:l;, qno ainch mais se distingam, concc•dendo-a gra
tuita, em attenção e respeito ao ::;erviço publico. 

Pabcio do Rio ele Janeiro em :=lO ele Julho de 182~.- Josr; 
Joaqwim Canwiro de Campos. 

N". 114- FAZENDA- E:\1 30 DE .JULHO lll<j 1823 

?danda arrccall~r pela .:\lesa do Con:;nlado o impogto de polieitt ~obre 
pipa de aguar<lente. 

Sondo prosonte ~" S. M. o Imperador a informação do admi
nistrado!' da nova administração de diversas rendas estabele
cidas. na, ~Iesa tlo Consulado, dada sobre o otflcio do Intendente 
geral da Polici<\, no qual este pediu que, pela mesma adminis
traçã" se <Hl'CCiH1assem os 115000 por pipa de aguardente da 
terrn, pertencentes ao cofre da Policia, na fórma praticada 
pelos co11trataclores do equivalente do contrato do tabaco des.ta 
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Província : Iiouve o mesmo A. S. por bem determinar que, 
pela referida administração, se f<J.ça a cobrança dos ditos 1$000, 
entregando-se mensalmente ao thesoureiro ela Policia tudo 
quanto no decurso do mez se houver arrecadado, sem que poi" 
este trabalho se deduza premio algum. O rJUe manda participar 
pela Secretaria de Estc:do dos Negocio.s da Fazenda ao dito 
administrador, para sua intelligenc:ia e devida execução. 

Paço em 30 de Julho de 1823.- 1lfanoel Jacintho Nog-ueira da 
Ganw. 

N. 115- GUERRA.- E;-.r 30 DE JULHO DE 1823 

lUanda ngradecer ao Exerci to empregado na libertação da Província 
da Bahia o valor, Lravura e coragem com que se houve em tão longe 

P porfiado serviço. 

Che~anrlo á Augusta Presença de S. M. o Imperador a tão grata 
como desejacla noticüt, de se achar a Capital da Província da Bahia 
libertada do poder das Tropas Luzitanas, e restituídos os SBUS 
habitantes ao doce gozo de paz e tranquillidade, cuja fruição 
estorvava a presença do inimigo ; e convencido o Imperador de 
que, depois dos especiaes auxilias, com que a Providencia sin
gularmente protege a Santa Causa elo Imporio, tão feliz successo 
é grandemente devido ao denodo, brio e intrepidez do Exer
cito empregado na libertação daquella capital, á perícia, e saga
cidatle dos chefes, ;.'!, boa intelligencia, harmonia, e cooperação 
de smt officialidade, á exemplar subordinação e disciplina das 
tropas, o sobretudo áquelle exaltado patriotismo com que, sof
frendo constantes todas as privaçõef' e affrontando o.s maiores 
riscos, salvaram a Patria, cobrindo-se de eterna gloria: ::\Janela, 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, Penetrado ela, 
mai:; viva satisfação, que o Governo Provisorio da Província d<t 
Bahia agradeça em o Imperial Nome, pela maneira a mais puLli
ea, ao Exercito em geral, o valor, Lravura, e coragem com qu~ 
~e houve em tão longo e porfiado serviço ; a sua paciencia, su
bordinação, e exemplar disciplina; e particularmente a civilidade 
e urbanidade com que se portou na occupação, e entrada da Ca
pital, mantendo a ordem publica, e a segurança individual; 
occupando na Imperial consideração, por taes feitos, distinguido 
logar, e na gratidão de seus concidadãos o justo titulo de Bene
meritos da Patria. E porque o Imperador deseje conhecer de 
perto o nome dos officiaes, que mais rivalisaram-se em mereci
mento e serviços, para lhes dar o devido testemunho do Imperial 
agradecimento: Determina que o mesmo Governo Provisorio faça 
subir á Sua Imperial Presença exacta e nominal relação dos que 
mais se distinguiram. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Julho de 1823.- Jotio 
Vieira de Carvalho. 
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N. 116- GUERRA.- EM 2 DE AGOSTO DE 1823 

Permitte aos officiaes de OrJenanças cle11ta C,)rte o uso de félrdas sem 
dragonas e galões, trazendo nos ca nhõ,•s os distinctívos de suas 
patentes. 

Attendendo S. M. o Imperador ao que lhe representaram os 
officiaes das Ordenanças da Córte,e concedendo-lhes que ao serviço 
ordinnrio da Guarnição, bem como ~;os alistamentos po::sam elles 
usar das suas respectivas fardas sem dragonas e galões, por 
mais commodidade e economia, trazend0 apenas nos canhões os 
di.stincti...-os das suas Patentes: Manda portanto o mesmo A. S. 
pela Secretarh de Estado dos Negocias da Guerra, <•ssim parti
cipar ao Tenente General Govemador ela.; Arm!IS da Córte e 
.?rovincia para seu conhecimento e execução, fazendo-o constar 
convenientemente. 

P<1ÇO em 2 de Agosto de 1823.- João Vieira de Carvalho. 

N. 117- GUERRA.- E:-.I 5 DE AGOSTO DE 1823 

Determina sobre o pagamento dos soldos dos officiaes dos corpo~ 
de linha. 

Manda S. M. o Imperador, pela. Secretaria de Estado dos 
Negocias da Guerra, que o General Governador das Armas faça 
constar na Ordem do Dia, que os recibos dos officiaes dos Corpos 
de Linha desta Córte devem ficar na mão dos respectivos Qun,r
teis-Mestres, até o dia 26 de cada mez, para elles os levarem á 
Thesouraria Geral das Tropas juntos em folha:, afim de serem 
notados, e pagos no dia prefixo, p:1ra se evitar assim confusão, e 
descaminho dos mesmos recibos. 

Paço, 5 de Agosto de 1823.-.loa'o Vieira de Carvalho. 

N. 118- L\IPERIO.- E:-.r 7 nE A(JO~'f,) n!L 182:1 

Sohre n loteria conceflirla Íl matriz da Villa de Mncahe. 

Sul.Jindo á presença de S. M. o Imperador o oft1cio da In
tendencia Geral de Policia de 22 do mez proximo passado, rela
tivo ao estabelecimento e extracção da loteria de 40:000$000, 



DECISÕES 00 GOVERNO 85 

que por portari<-L de 20 de Junho ultimo foi concedida a be
neficio da M 1 triz da Vil la de Maca h é: H a o mesmo Senhor 
por bem appr~.war o plano pelo 1nesmo proposto e que J)or 
cópia vai incluso; bem como as cautellas lembradas pelo ito 
Intenuente para facilidade da, vend t do3 bilhetes e creLlito da 
loteria: com declrtr,tção de que deverà ser recolhido ao Rtnü o 
deste Imperio o producto do.:; ref0ridos btlhetl!ls, não só p tra, 
a sua maior segurança, mas tambem para evitar-se o desta
camento miliciano, que seria inriispens wel, se este capita,I fosse 
guardado na Casa dtt Catn~\ra daquulla Villa; devendo o mesmo 
Banco fazer o pagamento dos premios pela competente lista, 
que lhe deve ser remettid<1 dep0is de ultimadJ. a extracção, 
authenticada com as assignatur;lS dos respectivos Juiz p8la Lei, 
P<trocho e Escrivão da Camtr<~; o que manda pela Secrehria 
de E:;tado dos Negocios do Imperio participar ao sobredito In
tendente Ger,d da Policia, p:tra que ctssim se execute; ficando 
na intelligencia de que n<L data de hoje se expede Porüria á 
Junta do Banco particip mdo-se-lhe esta Imperial Resolnção. 

Pai: cio do Rio de Janeiro em 7 de Agosto de 1823.- Jose 
Joaquitl~ Carneiro de Campos 

O plano a que se refere esta portaria, não está registrado nos 
livros da secretaria. 

N. 119- IMPERIO.- EM 7 DE AGOSTO DE 1823 

Manda proceder á eleição de dois Deputados a Assembléa Geral Cons
tituinte, pela P1·ovincia de Sergipe. 

Tendo a Assembléa Geral Constituinte e Legislativa do Im
perio do Brazi approvado o parecer das Commissões reunidas de 
Censtituição e Estatística sobro o numer0 de Deputados que de
vem representar :t Província de Sergipe d'El-Rei, como foi 
requerido, na qmtlidade de pro::m, ador, poe Vicente José M~tsca
renhas; e tendo, em consequencia d'isso, resolvido que a dita 
Província eleja do's Deputados para seus representante.:; na 
mesma August<t Assembléa, visto que pelos m<tppas estatístico . ., 
não consta que o numero de h:Jinens livres lhe dê direito a maior 
represenbção: MandaS. M. O Imperador pela Secretaria de Es
bdo dos Neg·ocios do Impef'io, que o Gover110 Provisorio d'aquella 
Província faça proceder sem perda de tempo á eleição dos men
cionados Deputados, segundo a fórma estabelecidt n > D·3creto 
de 3 de Junho do anno passado, e respectivas Instrucções. 

Palacio do Rio de Janeire em 7 de Agosto de 1823.- José 
Joaquim Carneiro de Campos. 
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N. 120-lMPERIO.- E~r 7 DE AGOSTO DE 1823 

Manda proceuer á eleição de um Deputado ~~ Assembléa Geral, Consti
tuiu te, e Legisla ti vtt do Brasil pela cidade da Bahia. 

Tendo a Assembléa Geral, Constituinte e Legislativa do Im
perio do Brazil approvado o p~recer das Commissões reunidas 
de Constituição e Estatística sobro o numero de Deputados que 
deve eleger a Cidade da Bahia; e considerando por um lado que 
os Deputados, já dados pelo reconcavo d'aquella Província, jun
tos aos de Sergipe d'El-Rei, perfazem o numero concedido ames
ma Província, quando formada das duas; e por outro lado, que a 
cidade da Bahia ficava sem representação, si não se augmen
tasse o dito numero, resolvendo por isso que a referida cidade 
eleja um Deputado para a representar n'aquelle Augusto Con
gresso: Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado dos 
Negocias do Imperio, que o Governo Provisorio da Província da 
Bahia faça proceder, sem perda de tempo, a nomeação do men
cionado Deputado, seguindo a fórma estabelecida no Decreto de 3 
de Junho do anno passado e respectivas Instrncções. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 7 de Agosto de 1823.- Josd 
Joaquim Carneiro de Ca,mpos. 

N. 121.- IMPERIO.- EM: 8 DE AGOSTO DE 1823 

Remette exemplares da Proclamação dirigidrt por S. ;}1. o Impe
rador ao Povo, so'1re o procedimento de algumas Camaras das 
Provincias de Norte. 

S. M. o Imperador, convencido de que os principio; contrarias 
á forma do Governo Monarchico Constitucional, que a Nação tem 
adaptado, diffundidos pela imprensa. ou offerecidos por algumas 
Camaras das Províncias do Norte, como jnstrucções aos seus 
Deputad0s, c bem assim o temerario procedimento da, tropa e povo 
da cidade de Porto-Alegre da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, que levados por ignorancia dos seus justos deveres, ou 
por indignas alliciações e mal entendido zelo, se affoutaram a 
intrometter-se em estabelecer e definir um artigo constitucional 
da privativa competencirt da Assemhléa Geral Constituüt.te e 
Legislativa,. não tem tido outra origem mais do que o empenho 
com que os desorganis:1dores proc uram para fins sinistros, uma., 
vezes captar o favor da multidão, outras vezes lisongear servil-
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mente a :\lagestade do Throno, e do quanto são perigosos e peejn
dicmes á estabilidade e felicirlade nacional quaesquer dess~s meio~: 
Houve por hem dirigir aos Povos deste vasto Imperio nnm pro
elamação, em que patenteia os iirmes, puros e verchcleiramente 
constitucionaes sentimentos do seu magnanimo coração; e manda, 
pela Socret~ria de Estado dos Negocias do Imperio, remetter ao 
Governo Provisorio da Província. de ... os exompLlres incln-;os 
da sobredita proclamação, para, que, sendo rlistribnicla, com a 
cópia desta Portaria pelas Camaras da mesma Provüwia, o 
publicada em todas as Yillas o Povoações, sirn_l do <mtidoto das 
perniciosas doutrinas com que se procura illaque<~.r o povo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Agosto de 182:3.- Jose 
Joaquim Carjljeiro de Campos. 

Acha-se na 2• parte desta collecção a Proclamação datada de 
18 de Julho a que so refere esta ordem. 

N. 122- IMPERlO.- EM 8 DE AGo..;To rm 182:3 

Rept•ehende o Govet•no ProYisot'Ío da Pt•ovineia üe S. Pe<lro p:~la 

parte que tomou no procedimento, r1ue üwe <1 tropa (la f.!'cmrniçào 

<le Por:o Alw.;Te, de inget•it·-se em negociu Lla colllp~!ent~ia da 

As~embléa Constituinte. 

Te nu o sido por extremo desagrauavel a S. M. O lmperauor 
o desacordado passo, que deu a tropa da g·uarni<;ão cht Cidade (lo 
Porto Alegre no dia 19 de .Junho do corrente anno, ele se eonsti
tuir orgão da vontade da Nação, doülarando em grande ))(Lrada, 
e firmando com solenme juramento a maneim por quo deviam 
ser sanccionadas as leis deste Imperio ; e não menos a indiscretct 
condescenclencia com que o Governo Provisorío dessa Província, 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, em vez de tomar, como lhe 
cnrn]Jria, as mais aeertadns medidas para o vi tar tão monstruoso 
acto, annuiu sem hesitação a que elle se ]Jraticasse, au~ori
sando-o com a sua assistencia, e com a da Camara, que convidara, 
e fazendo por este modo ainda, mai;;; escan<lalo.;;;o o ~,,ggmvante o 
attentado inesperado, que commetteram, do usurpar~ m um direito 
proprio dos Representantes da Nação, legitimamente constituiclos 
em Assemblél1 Geral, á qn:tl sómente compete definir o;:; termos 
do Pacto Social, segundo a ü\rmu, de governo que a, Nação tom 
arloptado; e não Podendo o mesmo A. S. deixar do reprovar 
um procedimento tão sub,-ersivo da ordem public<t e tão con
trario e avesso á salvação e felicidade n11cíon'ü: 1\Ianclu, p8la 
Secretaria de Estado dos Negocias elo Imperio, alem (bs mais 
providencias que devem ser dadas por outl'<t Repartição, re-
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prehender mui severamente a,r1uelle governo pelo desacordo 
que teve, na intervenção em um acto tão anarchico e de tão 
pessimo exemplo ; ordenando, outrosim, que, em cumprimento da 
Resolução da A:ssembtéa Geral, Constituinte e Legislativa, faça 
o 'ffiesmo Governo tr<mcar a acta daquelle juramento, como 
irrito e nullo, subversivo e anarchico, para mais não ser lida, 
nem se conservar memoria de um procedimento tão temerario, 
e mande distribuir pelas Camaras os exemplares da Proclamação 
que se lhe remettem, para que se façam publicos aos povos 
dessa Província os firmes, puros e verdadeiranwnte consti
tucionaes sentimentos do m:tgnanimo coração de S. M. Imperial, 
que, .indifferente a lisonjas que se dirigem á Magestade do 
Throno, a nenhuma maior glorict aspira do 1ue á de reger uma 
nação feliz pela inn.balavel garantia dos direitos uos indivíduos, 
que a formam, e pela bem entendida liberdade que lhes ha de 
segurar a boa Constituição que todos devem esperur da Assem
bléa Geral, Constituinte e Legislativa,. 

Palacio do Rio rle Janeiro em 8 de Agosto de 1823.- Jose 
Joaqttim Carneiro de Campos. 

Na 123 - JUSTIÇA -EM 16 DE AGOSTO DE 1823 

Crêa o logar de interprete das linguas franceza e ingleza, n;). 
Intendencia Geral da Policia. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o officio do Conselheiro 
Intendente Geral da Policia de 8 do corrente, em que representa" 
a neoossidade que tem aquella Repartição de um interprete das 
linguas ingleza e franceza, que seja obrigado a residir diaria
mente na Secretaria dell<t para o prompto expediente dos muitos 
estrangeiros que alli concorrem : Manda o mesmo A. S., pela 
Secretaria de Estado dos Negocios d:t Justiça, participar ao refe
rido Conselheiro, que Ha por bem approvar a nomeação do indi
cado interprete, com o ordenado annual de 300$000, na fórma diL 
S\la proposta. 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Agosto de 1823.- Cae
tctnJ Pinto de j1firanda Montenegro. 



N. 124- JUSTIÇA.- PROVISÃO DA MESA DO DESE~IBARGO DO 

PAÇO, 18 DE AGOSTU DI~ 1823 

Declara que o J ,Jiz e Vereaelol'eB elas C·unar,<s elevem tirar carta o; ele 

Usança, e os emolumentos que d<'vem pagar. 

D. Pedro, pela GraÇ't de Deus, e Un;),nimo Acclamação dos 
Povos, lmpei·ador ConstitncionaJ, e Defensor Perpetuo 1o Im
perio do Brazil. Faço S<tber a vó.:; Ouvidor da Comarca do Rio 
de Janeiro, Que sendo-Me presente em Consnlht da Mesa, do 
Des3mbargo do Paço a representação do Ju z, e Vereadores 
da Camarada, Villa de S. Pedro !lo CnntagqJio, de 10 de Junho 
do anno proximo paS.)i1do, referindo :1 contestação, que com
vosco tiveram a respeito das cartas de Gs~nçJ, ; querendo eximir
se de ns tirar pelo:, exemplos, que a.llegararn, dos antecedentes 
Offic'ae~ da mesm:1 Camara, e por terem sHo sem esta forrna.
lidarle legaes, e approvados torlos os seus actos pelas IJreteritas 
Correições; queixando-se ao mesmo tempo do exorbitante emo
lumento, que das ditas cartas levava o vosso Escrivão, sendo 
aquelle nas dos Juizes ordinario3, e dos Orphãos, da quantia de 
6$400, e nas dos mesmos Olfichws da de 4$000 ; sobre cuj~t ma
teria Me iuformastes, e respondeu o Desembarg<tdor Procur;1dor 
da Coràa., Soberania, e Faz nda Nacional, a. quem se deu vist<t. 
Houve por bem, Conformando-Me como parecer da mencionr.da 
Consulta, por Minha immediata Resolução de 30 de Janeiro deste 
anno, decidir, que nenhuma inju~tiç<t, ou violench fizestes aos 
sobreditos Juiz, e Vereadores da Camara de S. Pedro do Can
tagallo em exigirJes delles o tirarem as ditas CarLlS; por ser isso 
conforme á Orú. do L. 1 a tit. 67 § 8°, que determina, que os Juizes, 
que sahirem por pelouros, nvndem requerer as Cart<lS parJ. 
usarem de seus offieios aos DesJmhargadores do Paço, ou ao 
Corregedor da Com;~rca; não podendo usar dos mesn10S olficios 
sem que lwj;tm as ditas Cart:~s ; de coda uma das quaes legiti
mamente deveis perceb,~r a qu:mtia de 660 réis pela assignatura, 
e sollo, na fórma do Alvara com força de Lei de lO de Outubro 
de 1754 §§ 3° e 5° in fine, por serem estc.1 s Cartas, chamadas de 
Usança, da ordem daquellas que o Corregedor da Corr.arca per si 
costuma pns3ar, na confnrmidnde da sobredita Ordenação do 
L. I o tit. 67 ~- 8' ; e não das que se p<lS:>am pela Me;;a. do Desem
bargo do Paço, quo são par<\, as Cnmaras sómente, em que lm 
Juizes Letrado::;, ou dos logares, aonde não existe Relação, a 
quem pelo re.;pectivo Regimento compete passai-as pebt sua 
Mesa do Desembargo do Paço. Quanto porém aD emolumento, 
que de taes Cart lS d:.wem levar os E:-;crivães de.;;se Juizo: Honve 
outrosim por bem Decidir, que não é mais de 600 réis por cada 
umtt; pois assim lhes é recomrnendado no sobredito Alvará de lO 
de Outubro de 1754 no titulo- Escrivães da Camara- em as 
palavras d ·s Cartas PatentPs, e Provisões, que se registrarem 
nos Livros da Camara - 600 réis -e mais abaixo - de cada Re
gimento de Officio 600 réis- e o mesmo de cada Provisão de Juiz 
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de cada um do:; 01licios mecanico.s, senllo estes os emolumentos, 
por que se devem regular, por serem estas igualmente Cartas, e 
Provisões de Usança, e serv-entia, e nenhuma;;; outras, de que falle 
n, mesma, Ordenação, a que se possam referir ; devendo-se por
t<tnto inteiramente abster o vos:->o Escrivão da percepção dos 
emolun'entos de 6$400 nas Cartas dos Juizes Ordinarios, e dos 
Orphãos, o de 4$000 nas dos mais Officines das Camaras, por ser 
um abuso commettido em detrimento pulJlico, e contra a 
expres;a. letra de lei ele 18 ele Agosto de 1769; cujo abuso, a fim 
de flUO se extinga para sempre naquella, e nas demais Villas 
destc1. Comarca, aonde se praticar: Hei por bem Determinar-vos 
que em todas as suas respectivas Camaras façais registrar esta 
Minha Imperial Ordem para sua inteira ohservancin. ; dando-Me 
conta de assim o terdes cumprido. O Imperculor Constitucional, 
e Defensor Perpetuo do Impeeio do Brazil o Ma,ndon por Seu 
Especial Mand,ulo pelos Ministros abaixo assignados de seu Con
selho, e seus Desembargadore.s do Paço. Jo.;;é Francisco Meclella 
Pimentel a fez no Rio de Jmwiro, aos 18 de Agosto de 1823, 2° 
da Independencia, e do Imoerio- José Cctetano de Andrade 
Pinto a fez escrever.- Jionsenho1· !Jiimnda. -Bernardo Josr1 

da Cttnha Cttsnu'Zo e Vw;concellos. 

N. 125 -IMPERlO.- E:\I 19 DE AGOSTO UE 1823 

Communica a concessão feita pel1. Assemblea Geral, Constitrlinte e Le
gislativa cb uma feira franca na -villa. de Aquiraz, ProYincia do 

Ceará. 

Manda S. M. o Imperador peht Secreta.r·ia de Estado uos l\'e
gucio.s do Imperio participar ao Governo Provisorio cht Provincia 
do Ceari que a, AssemlJléa Geral Constituiu te e Legislativa do 
Imperio elo Brazil, attendendo ao qne representou a Camarada 
Yilla. de Aquiraz solJre varht~ providencias que julgou conve
nientes a hem do.s povos do sen districto, resolveu conceder-lhe 
nm<t feira franca, que entre as ditas providencias foi requerida, 
pelas conhecidas v-antngens qne de taes estabelecimentos resultam 
ao commercio, agricultm';t, e civilisação dos povos: e Ha o mesmo 
A. S. por bem ordenar que o referido GoYerno informe sobre o 
loga.r, tempo e duração, que devo ter <t mencionada feira,atim de 
se effectuar aquella providencia. 

Palacio do Rio elo Janeiro em 1'.) de Agosto de 1823.- Jose 
J oar;nint C r"rnciro d~ Crw1pos. 
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N. 126-GUERRA.-E:\I 20 DE AGOSTO DE 1823 

Declal'a que as patente:-; de :Milícias e Ordenanças continuam a ser pas
sadas pelos Governos proüsorios das Provincias. 

Manda, S. :M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra, declarar ao Governo Provisorio th Província 
tle :\Iinas Geraes, para sen conhecimento, o execução, que deve 
continuar a passar as Patentes de Milícias, e Ordenanças que 
são de sua competencia pois a disposição do Decreto de ll de No
vembro do anno proximo passado se entende tão sómente com 
os que forem promovidos por Decreto, devendo porém aquelles 
a quem o Governo da me,;ma Província passar Patentes man
dar soliúitar a Imperial Confirmação, na fôrma do estylo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Agosto de 1823. - Joao 
Vieira de Canalha. 

N. 127- IMPER[O - El'II 21 DE AGOSTO DE 1823 

ConcPde cinco lot2rias para as Obras Publicas da Capital da Pro

víncia das Alag(!as e seu termo. 

S. M. o Imperador, tendo consideração a que as rendas do 
Conselho da Capital da Província das Alagôas não são suffi
cientes para as muitas Obras Publicas de absoluta necessidade, 
como estradas, pontes, e fontes, e outras, que se tornam de in
teresse geral, não só para os povos rrue ha!Jitnm a dita Capital o 
sen termo, mas ta.mlJem aos dos confins da, Provinchl, pela 
mntua correspondencia que os liga áquelle centro ; e querendo 
com particular desvelo prover ao maior commodo dos seus 
fieis subditos, ministrando-lhes os meios compatíveis com o es
tado actual das finanç'1s da Nação : Ha, por bem conceder pam 
aujutorio das renda,s da Camara da sobredita Capital, o com o 
especial fim de ser o proveniente applicado para as Obras Pu
blicas tanto dentro (lella, como no sen termo, cinco loterias 
successivas, sendo cada unm do valor total de 50:001$000 regu
ladas pelo plano e instrncçõe.;; a esta. juntos, assignados por Fran
cisco Gomos de Campos, que serve de Oficial maior da Secretaria 
de Estado dos Negocias do Imperio. E assim o Manda pela mesma 
Secretaria de Estado participar ao Governo Provisorio da sobre
dita Província, para que o faç:1 executar de accôrdo com a men
cionada Camara, tudo na conformidade do dito plano e In
strucQões. 

Rio ele Janeiro, 21 de Agosto de 1823.- Josd Joaquim Ca1·neiro 
de Campos. 

1-
)go 
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Plano para cada uana das cinco loterias conce!J 
didas para as Obras Publicas da Capital da Pr·o
''incia das A.lagõas e seu tertno, a tJue se rerere 
a Por·taria desta data 

7.143 bilhetes.................. a 7$000 ..... 

1 .•.......•................ 
1 ..•...•................... 
l ......................... . 
2 de 800$000 ........ . 
2 de 400$000 ........ . 
4 de 200%000 ........ . 
8 de 100:$00 1 ........ . 

10 de 60$000 ........ . 
20 de 40$000 ........ . 

200 de 30SOOO ......•.. 
400 de 20$000 ........• 

2.000 de 10$000 ........ . 

A Ja e ultim~t lJranca a cada uma 
50$500 .•..•...••............. 

de 6·000$000 
de 3:000$000 
de 1:500$000 

1:600~000 
800$000 
800$000 
800$000 
600;5000 
f00$COO 

6:000$000 
8:000~000 

20:000$000 

49:P00$000 

101$000 

Para maior facilidade na extra,cção, podem ser 
4.000 bilhetes dividido3 em dous, vindo a ser 
8.000 a 3$500 .........•.........•........•.. 

3. 143 bilhetes inteiros a 7$000 ..•.•......•...... 

50:000$000 

50:001$000 

28:000$000 
22:001$000 

50:001$000 

Com os bilhetes pequenos se recebe metade dos premios que 
sahirem no respectivo numero. 

Premio a beneficio das Obras Publicn.s, 12 °/o. 
Secretaria, de Estado dos Negocios do Imperio, em 21 de Agosto 

de 1823. ~ Francisco Gomes de C ampo8. 

Instrucções para as cinco loterlns concedidas para 
as Obras Publicas da Capital da Provincia das 
A.lagõas e se·u termo, a que se rerere a Portaria 
desta t.lata. 

}.a Os bilhetes no numero e valor do plano junto serão as
signados pelo Escrivão e Thesoureiro da. Cam1ra, e rubricados 
pelo Juiz Presidente, tendo-se antes feito publico o referido 
plano, rara que a todos seja notorio. 
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2.a Recolhido ao cofre da mesma Cnmnra o produeto dos bi
lhetes, á prop·rção que se forem passnndo, e ultimada a venda, 
fará o Juiz Presidente nnnunciar o dia e hora. em que deve prin
cipiar a extracção, que terá lognr em uma das salas da casa da 
Camara, em dins livres ch\S sessões ordinarias. 

3. a O acto da oxtr<~cção serú presidido pelo referido Juiz com 
as~istt:~ncia <lo Thesoureiro e scrivão a portns abert<~s, e com 
aquellns ;-,Olemnidades qne se requerem pê1ra credito da loteria ; 
e precedendo a Gümpeterlte requisitaria do Presidente ao Gover
nador das Armas da Provincin, uma guarda militar, cornman
dada por official prudente, deverá ser empregada para conservar 
a ordem e policia, mas não para. impedir a livre ~1ssistencia tlo 
pulJlico. 

4.a Concluída a oxtracção, o Escrivão da Camara publicará uma 
lista por olle as;ignada, em que se fleclararão exnctamente os 
lJilhetes premiados e lJrancos, e por ella :::e pagarão fielmente os 
premiPs ú boca, elo cofre, em dias determin<~dos, ú vista dos bi
lhetes que forem apresentados, ~em dependencia de outro titulo 
ou documento. 

5.a O liquido producto dos 12 °/o na forma do plano deve 
ficar no cofre da Canmra, como receita aberta ao Thesoureiro, e 
se participará ao Governo Provisorio da Província, para que de 
accórdo com a Camara determine as Obras Publicas que pare
cerem mais convenientes. 

6.a Não se dará principio á sulJsequente loteria, sem se pre
encherem todos os termos dos artigos supra. 

7.a A Portaria da concessão, <IS presentes instrucções, c o 
plano a que ella se refere, serão registrados nos livros da Ca
mara ; e bem assim se farão os competentes <1ssentos do liquido 
producto de cada uma elns loterias, e da sua applicação, para a 
todo o tempo constar. 

Secretlria de Estado elos Negocios do Imperio em 21 de Agosto 
de 1823.- F;·ancisco Gomes de Campoç;. 

N. 128- FAZENDA- EM 22 DE AGOSTO DE 1823 

:Manda cunhar moedas de ouro com a effigie ele S. M. o Imperador 
e ele prata e cobre com as Armas deste Imperio. 

O Provedor da Casa da Moeda fique naintelligencia ele que toda 
a moeda de ouro, que se fabricar na mesma casa ha de cunhar-se 
com a Soberana J;..ffigie de S. M. o Imperador, pelo modelo que 
se acha approvndo : Semelhantemente terá entendido que a~ 
moedas ele prata e cobre hão de ser cunhadas com as Armai 
deste Imperio. 

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 1829.- Manoel Jacintho No
gueira da Gama. 
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N. 129- GUERRA- E"'r 22 I>B AGosTo DE 1823 

Permitte que o 2° Regimento ele Milicius da Corte tenha os canhões 
(la. farda azues, e as calças lisas com vi vos. 

Tendo S. M. o Imperador resolvido que o 2) Regimento de 
Cavallaria de Milícias da Córte tenha, em logar de brancos, os 
canhões da i'archt azues, e as calças lisas sem v1vos : Mand~ pela 
Secretaria de Estado dos Negocias ela, Guerra,que o General 
Governador das Armas passe as ordens necessarias para a imlí
cada alteração. 

Paço, 22 de Agosto de 182~3.- João Vieira de Carvalho. 

N. 130 GUERRA- E:\I 22 DE AGOsTo do l82~l 

Manda abonar aos oiftciaes inferiores e cadetes que vieram das Pro
víncias aprender o methoclo do ensino mutno uma gratiíicaçii.C\ men
sal, emquantofrequentar!m a dita aula. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra, que o Thesoureiro Gemi elas Trop<lS ela Córto 
e Província abone mensalmente a todos os oificiaes inferiores e 
cadetes vindos elas Províncias para aprenderem ne.sta Córte o 
methoelo do ensino mutuo a gratificação de 6$000, emquanto fre
quentarem a dita aula ; e assim se pratique com o Forriel tle 
linha da Província do Espírito Santo José Joaquim ele Almeida 
Ribeiro. 

Paço, 22 ele Agosto ele 1823.- João Vieira de Carvalho. 

N. 131-MA.RINHA- PROVISÃO DO CONSELHO SUPRRMO MiliTAR 
DB 27 DI': AGOSTO DI<: 1823 

De.termina que nos conselhos de guerra se observe, na nomeação de 
Presidente e Vogaes o que se acha disposto no regulamento, de 21 
de Fevereiro de 181G. 

D. Pedro, por Graça de Deus, e Unanime Acclamação elos 
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil. 
Faço saber a vós Brig·adeiro Commandante do Batalhão de Arti
lharia da Marinha do Rio de Janeiro, que tendo subido ü minha 
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Imperial Presen(:a, em consulta do Conselho Supremo Militar de 
Justiça, de 6 de Junho de 1821, a representação que a ello dirigiu 
o auditor das tropas desta curte e província sobre o methodo de 
simplificar os Conselhos de Guerr<t aos r0os militares : Hei por 
bem, por minlm immediata e imperial Resolução ele 5 de Junho 
do dito anno, conformando-me com o parecer da menciona(la 
consulta, em lJeneticio dos mesmos réos, o da administração da 
justiça, determinar: 1°, que nos conselhos de guerra, a que se hou
ver de proceder contra os reos militares se observe na nonwa
ção de Presidente, e Vog;tes, o flUO se acha disposto pelo regula
monto de 21 de Fevereiro de l8Hi, para o exercito de Portugal, 
sendo cada um dos Conselhos composto do nm oíllcütl superior, 
como presidente, do auditor com voto, e de cinco otficiaes de pa
tente immediatamente superior á do réo, ou pelo meno:; igtmes : 
2°, que vistas c examinadas as culp:1s llos réo.), e conhecendo-se 
flUO ellas são do natmeza flUO pmL m ser julgada:-; em breve tem
po, e que dons outros processos são pertencentes a otnciaes, offi
ciaes interiores, o :-;oldados do mesmo corpo, sejam estes julgados 
em sessão permanente, com os mesmos Vogaes, ajuntando-se a 
cach processo <t mesma nomeação, o que pó<lo ter logar quando 
forem crimes identicos nas ditl'erentes classes de deserção, c ou
tros, do (1ue resnl ta facilidade n:J, execução ; mus nos conselhos 
de guerra dos officiues inferiores, e soldados, não sendo por cri
mes C<tpitaes, será o presidente nm ci\ pitão, o sendo capitães, um 
oi1icial superior. Cumpri-o nssim. O Imperador o mandou pelos 
conselheiros de guerr.-t ab<tixo assignados, ambos de seu Conselho. 
Dada nesta cidade do Rio de Janeiro. Antonio Raplwel da Cunha 
Cabral a fez aos 27 dias do mez de Agosto ele 182~3. O conselheiro 
João Valentim de F<H·ia, Souza Lobato a fiz escrever e subscrevi. 
-Rodrigo Pinto Guedes.-José de Oliveim Barbosa. 

~. 132 -JUSTIÇA- PROYISÃO DA l\lESA DO DESE"IBARGO DO 
PAÇ,:O DE 30 DE AGOSTO DI<~ 1823 

Detet·mina, rpte a disposi<;ão da Ord. do§ 6° tit. 67 <lo Li v. 1 o se observe 

na Villa de BarLacena e nas r1ue estiverem nas mesmas circum
stancias. 

D. Pedro pela Graça de Deus e Unanime Acclamaçã') dos 
Po7os, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio 
do Brazil. Faço saber: Que sendo-Mo presente em Consulta da 
Mesa do Desemhargo do Paço a representação do Juiz Ordinario, 
e Vereadores, que serviram o anno proximo passado na Camara. 
ela Nobre e muito Leal Villa de Barbacena, em que se queixavam 
do Ouvidor interino, que então era da respectiva Comarca pelos 
obrigar a tirarem Cartas ele UsançD, havendo elles sahido por 

F 
...?S~ 
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eleição de harrette, e não por pelouros; sollre cuja ma teria 
Mandei informar o mesmo Ouvidor interino, e re3pondeu o Des
embargndor Procurndor da Corôa, Soberania, e Fazenda Na
cional : E ponderando-se-Me na referidêl Consulta, que, bern que 
seja, expresso na Ord. do li v. 2° tit. 45 § 2° que os Juizes Ordi
n{\rio;;, Ver adores, e Procurad res de Conselho, e outros 
01liciaes se façam pela eleição dos Homens-Bons, e que os Juizes 
não sirvam seus Oflicio3 sem Carta de Confirmação; decretem
do-se na outra Ordenação do liv. 1° tit. G7 § 8° que os Juizes, 
que sahirem por pelouros, mandem requerer as Cartas para 
usarem de sens Officios aos Desembargadores do Paço, ou ao 
Corregedor da Comarca, não podendo usnr dcs mesmos Officios, 
sem que lwjam {)S ditas Cílrttts, como mais se deduz das Orde
nações do me;;mo li v. 1 o tit. 75 § 2° e tit. 80 § 19; com
tudo ln uma excepção no § 6° do mesmo tit. 67, do li v. 1 o 
aonde não se impõe tal olJrigação de Confirmação ao Juiz eleito 
de lJarrette ; massómente a de juramento em C<lmam, de que 
bem, e verdadeirm11ente sirva o tal Offlcio; talvez porque a Lei 
reputa este caso só como impedimento tempornrio, e de provi
dencia; bastando por isso só o j ur.1mento, e servindo-! he de 
titulo a propria eleição, e acta da sua nomeação; tanto assim 
que, sendo regra geral, que nenhum Juiz, ou Officinl da Cmnara 
possa servir senão passados tres annos (§ 9°) permitte que o 
eleito de lmrrette possa servir no Jwoximo futuro anno (§ 7°), 
visto que o não escusa por ter servi o no impedimento do eleito 
em pelouro, e como por serventia de providencia, na fórma 
dita,: acrescendo, que esta, doutrina, se tem seguido, e manda,do 
observar pelo acórdão da Casa da Supplicação datado de 24 de 
Novembro de 1814: Tendo consideração ao expendido, o ao mais, 
que Me foi presente na menciom~da consulta, com o parecer da 
qual Me conformei por minha immediata Resolução de 28 de Ja
neiro do corrente anno : E porquflnto é de interesse pn1>lico a 
uniformidade da Legislação, e a de que se trata se não acha 
alterada: Hei por bem determinar, que a disposição da citada 
Ordenação do§ 6° tit. 67 do liv. 1°, não só se olJserve, na, so
bredita Nobre, e muito Leal villa de Barbacena ; mas em 
quaesquer outras deste Imperio no mesmo caso, e circumstancias. 
Pelo que Mando aos Ministros, Justiças, e mais pessoas, a quem 
o conhecimento desta Provisão pertencer, a cumpram e 
guardem e faç:un cumprir e guardar tão inteiramente, como 
nella se contém e declara. O Imperador Constitucional, e De
fensor Perpetuo do Imperio do Brazil o Mandou por seu es
pecial Mandado pelos Ministros abaixo aasignados do seu 
Conselho, e seus Desembargadores do Paço. Manoel Corrêa 
Fernandes a fez no H.io de Janeiro em 30 de Agosto de 1823, 
211

_ da lndependencia, e do Imperio .. José Caetano de Andrade 
Pmto a fez escrever.-Dr. A.ntonio José de Miranda.- Clement~ 
Fer1·eira Franr;a. 
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).l", 1:33. - GUERRA.- Co~;-;ULTA JJO coN;-;ELHo scPRE?IIO :'IIILITAR · 
DE ;)0 J\GO;-iTO liE 182;] 

.-.;;ohre o pt·i\·ileglo de fúro Inilit:n· pol' erin!e e•11nmelhlo ;lal.es do 

indívicluo tet· iu;sentaclo pr:'<::1. 

Sobro a questão suscitada entre~ o commmH1anto dn~3 ;\rmas da 
Província, do Espírito Santo <l o Ouvidor Ílltc'rino da mu-ana, si 
í·> soldado do.Ba,tallüio do Artilharia ele Milida, Luiz Gonzag<~, 
pronnnciaüo em devassn, por nm ferimento, gozu, on nilo, elo !'óro 
militar. Pondera o Conselho que entre os cJsos, cx:ceptn:tclos rla 
regra geral, de que o reo segue o fóro do logar em que o clelicto 
(~ commettido se comprelwndo o do fôro privilegiado, sej,t em 
razão da, pessoa, ou ela cousn da pesson, como n tk•~: soldados; e 
limitando as lei:-; diversos casos em r1ue e;:;tes perdt)m o l't~i'orido 
privilegio do fóro, vem a ser um destes a re:-;peito <lo-; crimes 
commettidos antes do terem assent;:(lo praça, como :~.uececle no 
caso em questüo; pois que então e remettícLt ;t culpa ao m:<gL..;trado 
dvil, porem não o réo, que tica preso no regimento, até a sen
tença, segundo a determinação de 31 de Maio dt>, l 717. l\trect~ pol'
tanto ao Conselho que o réo tem pt~rdido o f(n·o militu·, 1 1:1. eon
formi dado da citada determín;1 ~~ilo. 

Rio, 21 de Agosto de 1823. 

RK~OLU('ÃO 

Como parece.- P<tço em 30 de Ago.:;to de l82;l 

Com n rubril'a de S. l\I. o lmpel'll!lor· 

J or7o V ieil'tr de C artallw 

N. 134. Gl'.ERRA- E:-.1 G nE sE1 K'IIJmo DE 182~3 

Permitte Cflte o 1° regimento ele cavallaria use tle golas, canhoes e 
pennaehm; direitos ele eí•r encal'nada. e de correame preto . 

• \.nnuindo S. M. O Imperador ú, repre;;ent:H.~ãD elo Comman
dante o mais OíficíalidaJe do lo reg· i nwn t • ~~e C;tYallaria do 
Exercito, Ha por lJOm p2rmittir que 'o diL) Co1·pu n:::e ele golas, 
canhõe,; e pennaehos direitos de eôr enc;u·n Hl<1, n os OJfieiaes além 
disto de eorreame preto e na clwpa (ht r:Jrtuir;t n canana as 
letras- P. 1°- a,!Jertas com Coróa Inq:cd·d pm· cinw, tu,to en
cerrado em um semicírculo compo:-.to du lU':\ osp:H!a e de:_ um 

Deci~iJl'S de 1823 7 
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ramo de cafe ; e portanto manda pela Secretaria de Estado dos 
Negocias da Guerra, que o General Governador das Armas expeça 
nesta conformidade as ordens necessarias. 

Paço, 6 de Setembro de 1823.- Jolio Viei1·a de Carvalho. 

N. 135. - IMPERIO -EM 6 DE SETEMBRO DE 1823 

Nomêa um Director de vaccinação na Yilla de S. Salvador de 
Campos. 

S. M. o Imperador, tendo consideração ao que representou 
o cirurgião Evaristo José Pereira da Silva e Abreu, e ao que 
sobre o seu requerimento informaram o Governador Militar da 
villa de S. Salvador dos Campos em officio de 2 de Junho pro
ximo passado, e a Junta da Instituição Vaccinica desta Corte : Ha 
por bem encarregar o sobredito Evaristo José Pereira da Silva 
e Abreu da direcção da inoculação vaccinica na dita villa e seu 
districto, com a gratificação annual de 100$000, paga pelas rendas 
do conselho respectivo; sendo obrigado a regular a fórma deste 
estabelecimento pelo methodo mais aproximado á Instituição 
desta Côrte, com a qual deverá corresponder-se, bem como 
com as mais casas que para o futuro se houverem de crear na 
Província, dando exacta conta do progresso da propagação vac
cinica, e mais circumstancias interessantes. O que. Manda ro 
Mesmo Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negocias do Im
perio, participar á Camara da mencionada villa, para que na 
intelligencia e execução desta, Sua Imperial Ordem se hr~ja 
com especial zelo, attenta a utilidade de um semelhante estabe
lecimento. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de SetcmlJro de 1823 . ....,. Jose 
Joaquim C arneir·o de Campos. 

N. 136.- IMPER.IO.- EM 15 DE SETEMBRO Im 1823 

Nega a applicação da decima urbana ás uespezas da illuminação da 
capital da Parahyba e manda entregar o templo dos Jesuítas ao ba
talhão ele linha da mesma capital. 

Foi presente a S. M. o Imperador o oíflcio n. 6 de lO de 
Abril ultimo, em que o Governo Provisorio da Província da 
Parahyba do Norte pede permis':lão para fazer applicar o ren-
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dimento da decima dos predios urbanos p·tra a illuminação que 
se propõe estabelecer na c~tpital da, Província, e lembra, para 
melhor conservação do :mtigo templo dos Jesuíta:;, sem a enorme 
despeza que custaria o seu reparo, e o inutil ordenado que actual
mente se paga ao Administrador do mesmo, o arbítrio de se 
fazer d'elle entrega ao batalhão de linha que guarnece a sobre
dita Capital: sobre o que Ha o mesmo A. S. por bem resolver, 
quanto ao l" artigo, que não tem logar a faculdade pretendida, 
visto que a renda da decima tem já uma applicação legal ; e 
quanto ao 2°, que, attentas as razões indicadas, seja o rnen
cionado templo destinado para capella do batalhão de linha 
da capital. O que Mand t pela Secretaria de E~tado dos Negocios 
do lmperio participar ao sobredito Governo para sua intelligencia 
e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Setembro de 1823 -Jose 
Joaquirn Carneiro de Campos. 

N. 137.- FAZENDA.- EM 16 DE SETE~iBRO DE 1823 

Declara os impostos que pagam o.; esct·avos importados. 

Constando a S. M. Imperador pela Secretaria de Estado dos 
Negocios d<t Fazend.a,, em officio do Intendente Geral dtt Policia, 
de 22 de Julho do corrente anno, ter o Governo provisorio da 
Província de S. Paulo deferido a representação feita por parte 
dos donos dos escravos tr.msportados de Moçambique na galera 
Conceição Esperança, proximamente chegada ao porto de Santos, 
contr<t a exigencia dos competentes direitos, que lhes fizera o 
Juiz de Fóra pela lei, mandando o mesmo Governo depositar 
algumas quantias jà recebidas, e admittir fianças ao que ainda se 
não tinha pago e isto até decidir-se a questão de deverem ou 
não pagar os respectivos direitos: 

Manda o mesmo A. S., pela dita Secretaria de Estado, que 
o referido Governo provisorio taça enviar à Intendencia da Po
licia desta Côrte a somma que se acha depositada, e que se cobre 
o mais que faltar dos proprietarios daquelles escravos, porquanto 
acha-se decidido que não só se devem pagar 4$800 por C<tbeça, 
denominados direitos dos portos do Sul, estabelecidos pelo 
decreto de i3 de Maio de 1809, e depois por aviso de 5 de Setem
bro de 1814, mandado observar inteiramente por occasião de 
igual contravenção em caso semelhante em Santa Catharina, 
com outros escravos de3embarcados do bergantim Pequena Ven· 
tura, de propriedade de Joaquim Pereira de Almeida e Comp., 
como tambem os direitos de entrada na Alfandega de Santos, 
de 1$400 tambem por cabeça que são os 800 réis que já pagav<\111, 
e 600 réis que accresceram pelo alvará de 25 de Abril de 1818, 
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sendo por estas razães indeferido o requerimento que fizeram os 
ditos proprietarios para tt isenção pretendida, que deu causa 
áquelle procedimento na mesma Villa de Santos, e que, em con
formidade, ordena o mesmo A. S. que de uma vez faça o dito 
Governo cessar para ó futuro outr·as identicas oppusk;õas em 
todos os mais portos marítimos da Província. 

P<Llacio do Rio de Janeiro, a 16de Setembro de 1823.- .Manoel 
Jacintho 1Vogueira da Gama 

N. 138.- IMPERlO.-El\I 17 llE SETR:UHRO DE 1823 

Determina q ne nog sellos dos Diplomas se u~0 da fi ta ver<! e. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado elos Ne
gocias do Imperio que o Chanceller-mór do Imperio passe as 
ordens necessarias, para que nos sellos p<;mdentes das Cartas 
e mais Diplomas, que passam pela Chancellaria, se use d'ora 
em diante de fita verde em logar da encarnada. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Setembro de 1823.- Jose 
Joaquim Carneiro de Campos. 

N. 139.- FAZENDA.- El\I 18 DE SETEl\1BRODE 1823 

Pede uma relação dos proprios nacionaes existentes em cada Província. 

Sendo de toda a urgencia, e para mais exacto conhecimento 
do estado da Fazenda Publica, o saber-se o que fórma em todas 
as Províncias do Imperio do Brazil a propriedade em outro tempo 
denominada Proprios lteaes, em bens moveis e de raiz, rusticos e 
urbanos. de toda e qualquer qualidade: Manda S. l\1. o Imperador, 
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda, que D Governo 
Provisorio da Provincia de ... , ouvindo a Junta d:t Fazenda res
pectiva em tudo que sirva a elucidar solJl'e este assumpto, fa,ça 
extrahir das estações onde competir uma relação veridica de to
dos os artigos que fazem o objecto da mencionada classe de pro
prios nacionaes, com a declaração do seu actual valor, do titulo 
ou ordem por que se acham affectos taes lJens, se por compra, 
doação, adjudicação ou construcção, enviando-se logo a dita re
lação ao Thesouro Publico, para seguir-se o que convém a, este 
respeito. 

Palacio do Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 1823.- Jlanoel 
Jacintho 1Vogueira da Gama. 
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~. 140. - E\lPERIO- El\I 18 DE SETE::\IBIW DE 1823 

~Jbrc~ a inclependencü e união do Piauhy ús mais Províncias do Im

pc~rio, e nomeação de um Governo temporario. 

Tendo sido presente a S. M. o Imperallor os dons officios ns. 1 
e 2 de 15 do lVbrço do corrente anno, em que o Governo tem
porario da Província do Piauhy expõe que, não podendo aquelles 
povos continuar a soffrer o tyrannico jugo, formado pelo anterior 
Governo Civil e Militar da Província, nem a conservar por mais 
tempo suíl'ocados e occultos os ardentes desejos de se unirem á 
sagrMla cau::-~a d<t Independencía do .brazil, não obstante os fortes 
e temíveis obstnculos que lhes otl'erecíam seus inimigos, resolve
ram com o nmis heroico enthusiasmo sahir da oppressão em que 
gemiam, proclamando no dia 24 de Janeiro a mesma independen
ci<t e a indispensavel união ás mais Províncias do Imperio, se
guindo-se logo o Acto da Acclamação de S. M. Imperial ; e que 
havendo sido então eleito e empossado o sobredito Governo tem
porario para reger a Província, em quanto o mesmo A. S. não désse 
providenchs detinítiv<1S e ulteriores, visto não dever a antiga 
Junta Provisoria continuar a manej 1r as rede~ts do Governo, 
tendo sido tã0 opposta a causa. dü patri<t ; conclue ter dado as 
precisas oruens par·a se prc.ceder ao mesmo Acto de Accbmação 
e Indepemlencia em t;)dns as mais villas da província, o que 
sem he:.;it<lção foi exemplar e unanimemente execntaclo, debaixo 
da melllor ordem e socego ; fazendo-se igualmente disposições 
contra (]mtlquer nggressão que intenta;so o Major Fidié, envindo 
com vistas hostis pelo Governo do l\faranhão ; achando-se nesta 
conformidade a Província do Piauhy independente e ligada ás 
mais províncias elo Imperio e tremulando em toda ella o Estan
darte da Liberdade Brazilica, triumplmnte e glorioso: S. M. 
Imper:al, exultando de satisfação, por ver exactamente confir
mada a opinião que sempre teve, cte tão brioso Povo, que heroica
ment8 se tem distinguido r.osta porfiosa empreza, por seu valor, 
íidelidade e patriotismo, Mandn, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios 1lo Imperio, participar ao mencionado Governo temporario 
que fica sciente cte todo o conteúdo nos ditos oíflcios; e que, 
desejando aproveitar todas as occasiões de mostrar aos seus tieis 
subditos quanto aprecia as suas acções patrioticas o honradas, 
Ha por bem que o mesmo Governo informe circumstanciadamente 
sobre as pessoas que desenvolveram qualidades mais recom
mendayis em beneticio da sagrada causa da Inclependencia do 
Brazil, qualificando os serviços de todos aquelles que se assigna
laram, merecendo isso o conceito publico; afim de tomar a seu 
respeito a devida consideração. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Setembro de 1823.- Jose 
Joaquim Carneiro de Campos. 
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N. 141. - Gt::ERRA- EM 24 DE SETEMBRO DE 1823 

Manda que o Juiz de Fóra do districto de Campos e l\Iacahé presida aos 
ConRelhos ele Direcção para reconhecimento dos cadetes e soldados 
particulares. 

Representando o Commandante Militar do districto de Campos 
de Goitacazes e Macahé o incommodo que so:ffriam os indivíduos 
que pretendiam reconhecer-se soldados particulares, 1 os e 2°8 ca
detes em virem para este fim á Côrte, quando alli podiam fazer 
o dito reconher.imento perante o Juiz de Fóra, servindo então 
como Auditor ex-officio, e annuindo S. M. o Imperador á 
mesma representação, Manda pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra que o Ministro e Secretario de Estado dos da 
Justiça passe a necessaria ordem ao Juiz de Fóra, do referido 
districto para presidir os Conselhos de Direcção que alli se hou
verem de fazer. 

Paço em 24 de Setembro de 1823.- João Vieira de Car
valho. 

N. 142.- MARINHA - El\1 25 DE SETEMBRO DE 1823 

Manda estauelecer Col'reios Maritírnos na Provincia de Pernambuco. 

Ar.hando S. M. Imperial muito judiciosas as razões que expõe 
a Junta Provisoria do Governo da Província de Pernambuco 
no seu officio n. lO, datado de 2C de Agosto proximo passado, 
afim de se estabelecerem correios ma,ritimos daquella Província 
para esta, e digno de maior louvor o cuidado e acerto com 
que a dita Junta promove os interesses nacionaes, procurando 
todos os meios de augmentar as relações tão necessarias entre 
estas duas províncias: Manda o mesmo A. S., pela Secretaria 
de Estado dos Negocios da Marinha, que assim se participe á 
referida Junta, em resposta ao seu precitado officio, e Ha por 
bem conceder que a Junta estabeleça os ditos Correios Marí
timos ; como já houveram da Bahia para esta Côrte, podendo 
ser empregadas nesse serviço as duas escunas Maria da Gloria e 
Maria Francisca, que se acham em Pernambuco, se forem velei
ras, ou que se compr6m outras alli, que sejam proprias para o 
fim proposto, por não as haver neste porto, e porque não serão 
sufficientes duas para se poder communicar noticias com a bre
vidade que se deseja, será conveniente, que se apromptem tres ou 
quatro, não devendo ser demoradas nos Portos a que chegarem, 
mais do que o tempo indispensa vel para se refazerem do que lhes 
fór necessario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Setembro de 1823.- Luiz 
da Cunha Moreira. 

"'· 
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N. 143.- MARINHA.- El\i.O 1° DE OUTUBRO DE 182:3 

Manda estabelecer Correios i\Jaritimos na Província da Bahia. 

Convindo ao serviço Nacional e Imperial que hajam corres
pondencias mais actívas e regulares entre todas as Províncias, e 
Havendo já S. M. Imperial ordenado o estabelecimento de Cor
reios Marítimos de Pernambuco para esta Córte, Manda o mesmo 
A. S., pela :Secretaria de Estado dos Negocias da, Marinha, que 
o Governo Provisorio da Província da Bahia, com a sua reconhe
cida efficacia em promover tudo o que convém á prosperidade 
daquella Província, restabeleça os Correios Marítimos regular
mente, da mesma fórma que já alli os houve, comprando-se tres 
ou quatro embarcações, que sejam veleíras, e de pouca guar
nição, (1unnclo o Governo as não tenha que sejam proprias para 
esse fim. 

Pa1acio do Rio de Janeiro em o 1° de Outu!Jro de 1823.- Luiz 
da Cunha .Mo1·eira. 

N. 144.- IMPERIO.- EM 2 DE OUTUBRO DE 1823 

Soht'<' o facto de ter a Província do Maranhão sacudido no dia 28 de 
Julho deste anno o jngo luzitano e proclamado a Independencia «lo 
Brazil. 

lllm. e Exm. Sr.- Por otficio do Governo Provisorio da Pro
víncia do Maranhão, em data de 12 de Agosto do corrente anno, 
vindo pelo Brigue denominado Escuna Maria, que entrou hontem 
neste porto, recebeu S. M. o Imperador a muito satisfatoria 
noticia de haverem os habitantes da, cidade de S. Luiz, capital 
daquella Província~ com o auxilio do Almirante Lord Cochmne, 
que alli inexperadamente aportára no dia 26 de Julho, execu
tado felizmente o glorioso projecto, que havinm concebido, de 
sacudirem o jugo luzitano, eomo já tinham praticado os mais 
povos de toda a Província, reunindo-se effectivamente por una
nime consentimento no dia 28 do mesmo mez de Julho á Grande 
Familht Br11zileim, e proclamando a, lndependencia do lmperio do 
Brazil e a S. M., como seu Imperador e Defensor Perpetuo, o 
que confirmaram com solemne juramento no dia 1° ele Agosto: 
e o mesmo Senhor, Congratulando-se por tão fausto successo, me 
Ordena que assim o participe a V. Ex., para o fazer constar á 
Assembléa Geral Con~tituinte e Legislativa, que não deixará de 
sentir o maior jubilo por uma noticia tão importante á Sagrada 
Causa, em que todos nos empenhamos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 2 de 
Outubro de 1823.- Jose Joaquim Carneiro de Campos.- Sr. João 
Severiano Maciel da Costa. 

o:AP\:FI:.P :f\:AA..t" 
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N 145.- JCST!Çj .. - E~l 2 DE OUTUBRO DE W2:{ 

Concedo ao Go>·ern:utn;· do Bi.;;parlo do Pet•nambttcc> os emolumento> da 

CllcvlC.'llaria tlo mesmo Bispado. 

Manda, S. l\I. o I>nperador pela Secretaria de Estado elo~ Ne
gocias dtL Justiça particlpal' ao Deão, Dignidades n Cahião ela 
Santa IgTeja Cathellral de Pernambuco, qne ha por bem conceder 
ao Revm. Bispo do Cvchim os emolumentos ela Cltancellaria 
daquellc Bispado, como Governador delle, para o qual ha de ser 
transferido, logo que se possa, concluir com <t córte de Roma esilL 
traslaún<;ão. 

l'alaeio do Rio de Janeiro em2 de OutulJro do 1823. - Caetcmo 
Pinto de J1li~·cmdc: JI ontencgro. 

S. 146.- GUERRA.- E:\I 3 DE oL"Tnmo DE 1823 

Deelac·a q11e o;; ~hjores e Ajmbntcs tle l\Iilicias tem direi tu ao so~tlc 

Jet2rminaclo no DPcreto tlé' 7 tle Março d1• 1821. 

Tendo S. M. o Imperador mandado consultar pelo Conselho 
Supremo i\1ilitttr o requerimento dos .Majores e Ajudantes dt-. 
Milicbs U<t Província J.a Parahyb:.t do Norte, que o rospcctiYo 
Goycrno provi;~orio remettera com o seu oiTicio n. 9 ; e pare
cond.o ao Conselho terc·m os Supplicantes todo o direito ao Soldo 
determinado pelo Decreto de 7 de Março de 1821, e desde aquella 
()poca, dovcndD portanto serem indemnisados delles. 1\l:.mda o 
Imperador, peht Secretaria de Estado dos Negocios da üuorra, 
na conformidade cl<t Stm Imperial Resolução de ?3 de Setembro 
deste anno, tolll'1(b sobre consulLt do dito TribunaJ, quo o Go
verno provisorio ela refericl:t. Província faç:t abonar-lhos o soldo 
determinado polo mo~1eionado Decreto, indemnisand.o-os elos sol
dos, CJue desde rquella época, indevidamente tóm cleixndo de 
perce!Jer. 

Pa.lacio do Río de Janeiro om ;3 do Outu!Jro íie 1823.- Jor"o 
Vieirarlc Carvalho. 

N. 147.- IMPERIO.- E~I :3 DE OUTUBRO ])E 182~3 

Concede ú Santa Ca,;~t de ~Iisericorélia (h Villa de S. João d'El-Hei 

uma lotn·ia annnal por espaço de üez annos. 

S . .M. o Imperador deferindo benignamente ao requerimento 
do Provedor e mais Mesarios da Santa Casa de Misericordia da 
Villa de s. João d'El-Rei, com o fim de occorror ás despezas de 
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tão ntil estaLclceimento : Ha pm· bem conceder por espaço tledez 
a1mos contínuos unm loteria aunual do valur total do 6: 000;-;000 
devendo-se applicar para augmento d<'t remLt cb so1Jrodita Santa 
Casn, o liquido produeto dos 12 °/o, na fórnm geralmente recebida 
E assim o manrht pela Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio participar ao Ouvidor da, Conmre<t elo Rio das Mortes, par:.1 
que nesta intelligencia, e na fórma do plano que incluso se re
mette, fac;~\. pór em oxccnção esta Impel'ial Ol'<lcm, guardadas todas 
:ts cautellas, c solemnidades praticadas nesta Corte em casos 
identicos, não só para, eredito da, loteria, mas tmnl;em para que o 
proveniente lucro tenha, a applicnção a qno su destin,t, conformu 
as pias intenções do mesmo A. S. 

Palacio do Rio ele Janeiro em ::3 de Ontul,ro de 1823.- .Tos1: 
.Jo,tqui,n Carncirú de Campo.~. 

Plano da loteria annual do valor de 6:000).;000 
concedida a ravor da Santa Casa de Miseric(lrdia 
de ~ . ..:João d~EI·•·ei~ a que se re:rere a po1•taria 
da Illesn.la data. 

Bilhetes . . . . . . . . . • . • :?.000 
l ................................... . 
l .................................. .. 
1 ..•.......•..•...................... 
1 ••••••••••••••••••••••••••••.•••••..• 
2 ................................... . . 
4 .........................•.......•.. 
8 .................•.............•.... 

20 ................................... . 
::30 ............. ' ..................... . 

I:io .....•.....................•........ 
805 ..•................................. 

1 ]Jranca .........................••.. 
I dita ultima ....................... . 

1. 000 [Jrc•m i os. 
2.000 brancos. 

:3.000 

50~000 
30~000 
20sooo 
12$000 
6$400 
4$800 
3S;200 

1:0008000 
6008000 
300~000 
IOOSOOO 
100~000 
1208000 
ltiOSOOO 
240!i5000 
1928000 
624tf;OOO 

2:576S000 
44$000 
44SOOO 

G:OOO~OOO 

Premio estabelecido em tocl<tS a:-; loterias do Imperio, e que se 
toma por base desta, 12 o 1 o. 

Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio om 3 de Outubro 
de 1823.- Francisco Gomes de Ccw~pos. 
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N. 148.- F.\ZE~DA.- E~r 3 DI~ OUTUBRO DE 1823 

Sobre o pagamento dos direitos dos generos portngtwzes embat·cados 
em navios (la mesma nação, mas d' pwprietlade brazileira. 

Fazendo-se necessario que em todas as províncias deste üu
p erio lwja conhecimento da portaria de 19 de Junho ultimo expe
dida por esta Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda ao 
governo provisorio da província de Pernambuco na parte que 
respeita ao pagamento dos direitos de generos portuguezes, em
barcados em navios da mesma nação, mas de propriedade !Jrazi
leira, a bem do que se acha ordenado no decreto de 30 de De
zembro do anno findo : Manda S. M. o Imperador pela. mesma 
Secretaria de Estado, participar ao Governo Provisorio da Pro
víncia de. . . para sua observancia : Que as mercadorias portu
guezas sejam sequestradas na 1ôrma do decreto relativo aos se
q uestros; sendo porém trazidas em barcos estrangeiros e perten
centes a proprietarios estrangeiros paguem os direitos de 24 °/0 , 

na fórma do decreto acima mencionado, sendo porém as ditas mer
cadorias portuguezas pertencentes a proprietarios brazileiros 
paguem os direitos de 15 °/o interinamente emquanto se não 
mandar o contrario acerca dos generos de producção p0rtugueza 
embarcados em navios da mesma nação sendo de propriedade bra
zileira. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Outubro de 1823.- Manoel 
Jacintho Nogueira (la Gama. 

N. 149.- JCSTIÇA.- PROVISÃO DA l\IESA DO DESEMBARGO DO 

PAÇO DE 4 DE OUTUBRO DE 1823 

Ordena que a Junta do Banco do Bl'azil seja citada na pessoa de seus 
Direct0res na primeira citação, e nas subsequerlt·~s na pessoa üe seu 

agente. 

D. Pedro, Pela, Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Imperio 
uo Brazil. Faço saber: Que sendo-Me presente em Consulta 
da Mesa do Desembargo do Paço a representação da Junta do 
Banco deste Imperio, em que pedia o ser manutenida na posse, 
em que dizia estar, de ser citada sempre na pess0a do seu 
Agente, ainda na primeira citação, não obstante ser-lhe isso 
agora disputado por alguns litigantes; sobre cuja materia Me 
informou o Juiz Conservador do mesmo Banco, e respondeu o 
Desembargador, Procurador da Corôa, Soberania, e Fazenda Na
cional: Hei por bem por Minha immediata Resolução de 22 de 
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Julho do corrente anno, tomada na dita Consulta: Ordenar que 
a sobredita Junta seja sempre citada na pessoa de seus Directores, 
quanto á primeira citação, quer sejam os Litigantes Autores, ou 
réos : a qual é necessaria, e não póde supprir-se, segundo a 
Ordenação do Li v. 3°, tit. 63, §5°, e tão neces:::aria, que faJtando 
indm': nullidade, na fórma do tit. 75 in principio; sendo esta 
doutrina conforme com a outra Ordenação do tit. 1°, § 9 • que 
manda f<tzer a citBção (na pessoa do citado, e não de outra ma
neira) ~odendo porém a mencionada Junta em quaesquer cutras 
cit:tções subsequ•mtes da mesma caus:t ser citada na pessoa, do 
seu Agente, por já não ser a primeira ; o que tem logar mesmo 
segundo a Disposição do § 13 desta mesma ordenação ao ver·siculo 
«a parte não será citada mais de unm vez em cada um negocio, 
e mais abaixo,- por que a cit tção feita no começo da demanda se 
entenderá ser feita para todos os Actos Judiciaes,- sem emlJargo 
da posse, que inculca a so!Jredita Junta, que além de não ter 
tempo sufliciente para vigor,,r, não póde subsi..;tir, como opposta 
á Lei geral pela qual semelhante privilegio se não mostra ser-lhe 
outorgaJo. Pelo lJUe Mando aos Ministros, Justiças, e mais pes
soas, a quem o conhecimento desta Minha, Imqerial Determinação 
pertencer, a cumpram, e guardem, e fnçam cu:-nprir, e guardar 
eomo nell<t se contém. O Imperador Constitucional, e Defensor 
Perpetuo do Imperio do Br,1zil o Mandou por scn especial M<tn
dado pelos Ministros al!aixo assignados do seu Conselho, e seus 
Desembargadores elo Paço. José Francisco Medelb Pimentel a 
fez no Rio de Janeiro aos 4 de Outubro de 1823, 2° ela Inclepen
dencia e do lmperio. José Caetano de Andr<Jde Pinto a fez 
escrever.- Jotio Ignacio da Cunha.- Clemente Pen·eim França, 

N. 150.- L\1PERIO.- EM 6 DE OUTUBRO DE 1823 

Manda usar das Jitas de côr verde e amarella, nos sellos dos diplo 1 as: 
ImpE'riaes. 

Te_ndo ordenado S. M. ~_.. lm perador por portaria de 17 do mez 
prox1mo passado que nos sellos pendentes das cartas e mais Di
plomas que passam pela Chancellaria-Mór do Imperio se usasse 
de fita de côr verde em logar de encarnada, e havendo já fitas 
das duas cores que se <1doptaram por nacionaes. Ha o mesmo 
Senhor por Lem que sejam estas empregadas n'aquelle uso fi
cando sem e.n;eito nesta parte a sobredita portaria. o que M~nda 
pela Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio participar ao 
Chanceller-Mór do Imperio, para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Outubro de 1823.- Jose 
Joaquim Carneiro de Campos. 



108 DECISÕES DO GOVERNO 

N. 151.- l\L\..RINIJ/1, ... - E:\1 1() DE OUTUBRO DB 182~l 

Soure a visita dos naYios qne entram neste Porto. 

Manda S. lYI. Imperial, pela Secretaria de Estado elos Negocios 
da Marinha, que o Capitão de Fragata da Armada Nacional e 
Imperial J mtquim José Pires, quando fór á visita dos Navios quo 
entrnm neste Porto, communique aos Commandantes delles, 
sendo Navios de Gnerrn. Nncionaes, que devem mandar acompa
nhados it Intendencia dn, Policia os prisioneiros o mais passa
geiros, que vierem a bordo, p:li'<I se tomar nlli conhecimento de 
torlos, como convém; o sondo navios aprezados, que nfio dovem 
de3embarcar, sem quo chGgue a seu bordo a visita da Policia, 
ainda mesmo que os Commandantes sejam Officiaes da Armada. 

PalaP.io do Rio do Janeiro em 16 de Outubro de 1823.- Lui.~ da 
Cnnha JI o1·eim. 

N. 152.- JUSTIÇA.- EM 16 DE OUTUillW J)E 1823 

l\lamb expedir, liHes ele dir(~itos e emolumentos. os alvar{ts de errcções 
tle nova'l parochias deste Imperio. 

Havendo S. :;vr. o Imperador, pela sua Imperial Resolução do 
2 de Outubro do armo passado, tomada, sobre Consulta ela Mesa, 
da Consciencin, e Ordens, e roborada, peb de 4 do corrente 1nez, 
Ordenado que fossem expedidos, livres de emolumentos, direito:.; 
de sello, ou quaesques outros, os Alvarás das orecções dns novas 
parochias deste Imperio; assim o Manda communicar, pela Se
crotarht de Estado dos Negocios d<t Justiça, ao Ministro o Secre
tario de Estado dos dtt Fazenda, afim de fazer expedir por est;,~ 
R.ep:utiçfio as competentes Ordens para o cumprimento daquella 
Imperial Rosoluçfio na parte que lhe diz respeito. 

Palacio do Rio de J:meiro em lG de Outubro de 1823.- Crwtano 
Pinto d~ i1Iinmda Jlfonteneg1·o. 

N. 153.- FAZE~DA- El\I 20 DE OUTUBRO Dl<} 1823 

}lancla soccorrer o Seminario da Villa de Itú. na Provincia de S. Paulo, 
com o supprimento de 300$000 annnaeg. 

Manoel Jacintho Nogueira da Gama, do Conselho de Estado de 
S. M. lmperial, Ministro e Secretario àe Estado dos Negocias da 
Fazenda e Presidente elo Thesouro Publico: Faço saber à Junta da 
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Fazenda d11 Província. de S. Panlo, que o mesmo A. S. ln por 
lJem determinar, em cons<~qucncia <h deliberação tomadnna. As
sem!Jléa Geml Constituinte e Legislativa do Imperio, e partici
püda em o1fici(\ da mesma do 14 do c1rrcmte mez, que annu~tl
mente sej<t soccorrido pelo cofre elo sulJsidi:> litter<lrio o irmão 
.Joaquim Francisco do Livramento com ~L quantia de 300$000 
paT~t supprimento das despez<tS do Seminario da Villa do Itú 
dessa Provineia, }UI'<L que pedira, nnu consignação. O que se 
participa á refor1ch Juntu. p;_tra sn;t intelligoncia e deviclo cum
primento sem dnvid'" alguma, como se ll1e ordena.- Antonio 
Marianno de Azevedo n, foz. Rio de Janeiro em 20 de Outubro 
de 1823.- João .José Rodrigue~ Vareiro afot. escrever.- Manoel 
.Jacintlto 4V o,rp~eirrr da Gama. 

~- 154.-IMPERIO.-Pnovrs.\.o DA ~IRSA no DE~KHBARc;o DO 

PA<,'O DE 22 DE OuTLTillW DE l82~:L 

Prohibc n conc'ssão d<' s<:>s~narias, nt3 c1ne a .\.ssemiJlea Geral, Consti

tuinte, e Leg-isl:Ltiva re3·nlH esta mat?ria. 

D. Pedro, p2la Gr<t<,'<1. de Dcn..;, o Unaninw Acclam.:wão dos Povos, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Br'azil : Faço 
sal1er. r1ue tendo eu determinado por minha immediata re::,olução 
de li<le Jnllto tlo anno proximo passa<to, tomada em consulta da 
Mesa do Desemlxtrgo do Paço, quo se sn~pendessem todas as ses
marias fntnras, até a convocação da Assembléa neral, Consti
tuinte e Legislativa <le~te lmperio : Hei lHH' bem ordenar mui 
positiva e terminantemente a todas as juntas dos Govern()s Pro
visorios da:-; Províncias deste Imperio, que debaixo da mais estricta 
respons;tbilidadP se alJstenhão ele conceder sesmarias, até <pw a 
mesma Assembléa Ger<tl, Constituinte, e Legislativa regule esta 
materia. t) r1ue as;;im cumprirão. O Imporiidor Constitudonal, e 
Defensor Perpetuo do Brazil o mandou por sen Impel'ial Mandado 
pelos Ministros abaixo assignados, do sm1 Conselho, e sem; Des
embarg·arlores cto Paço. l\Ianool Corrêa Fernandes a fez no Rio do 
Janeir~ em 22 de Outubro de 1823, 2° d<~ lndopendencia e do lm
perio. - José Caetano de Andrade Pinto a fez escreyer. - Jos~_; 
Albano Fragoso.- Clemente Ferreil'a Franç((. 
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N. _155.- IMPERIO.- EM 23 nE ouTURRo DE 1823. 

Declara de fes' a nacional os dias 7 de Set·,mbro e 12 de Outubro. 

Tendo a Assemb1éa Geral, Constituinte, e Legislatíva do Impe
rio do Brazil resolvido que o dia 12 de Ontu~)ro, por ser o faus
tissimo anniversario da acclam:tção de S. M. o Imperador, ~eja 
declarado dia de festa nacional, emquanto se não pulJlica a tabella 
competente de taes festividades, e que igualmente o seja o dia 7 
de SetemlJro, por ter sido aquelle em que o mesmo A. S 
tomou a sublime re,;;olução de proclamar peLt primeira vez 
a Independencia do Br<lZii no sitio do Piranga : Assim o manda 
S. M. Imporial,peht Secretaria de Esta,do dos Negociosdo Imperio, 
participar ao Governo Provisorio da província de. . . pam sua 
intelligencia e execução ; fazendo-se as necessarias pétrticipações 
ás estações o autoridades competentes. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Outubro de 1823.- Josd 
Joaquim Carneiro de Compos. 

Na mesma conformidade aos Trilmnaes e Repartições da Córte. 

N. 156.- GUEH,H.A.- EM 31 DE OUTUBRO DE 1823. 

Manda que o 3o regimento de infantaria de Milicias da Côrte use da côr 
amarella na golla das farJas. 

Manda S. M. o Imperador, em deferimento á representação dos 
Officiaes do 3° Regimento de Infantaria de Milícias da Córte, que 
o General Governador das Armas da Córte passe ordem áfim de 
que o dito Regimento use da cór amarella na golla, segundo o fi
gurino junto. 

Paço em 31 de OutulJro de 1823.-Joao Víeím de Carvalho. 

N. 157.-FAZENDA.-EM31 DE OUTUBRO DE 1823 

Sobre a concessão do meio soldo á viuva dt:> um 01licial do Exercito. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de E~tado dos Nego
cios da Fazenda, remetter ao Thesoureiro Geral das Tropa_;; desttt 
Córte, por copia, o decreto de 24 do corrente mez, pelo qual 
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Houve o Mesmo A. S. por bem, tendo em vista a Resolução 
da Assembléa Geral, Constituinte, e Legislativa do lmperio, con
ceder a D. Anna Josefa de Naz<.treth e Lacerda, viuva do Sargen
to-mór reformado do Regimento de Infantaria de linha da Pro-· 
vincia de Santa Catharina, José Ignacio de Almeida, como remu
neração dos serviços que prestou, metade do soldo que elle per
cebia, afim de que nessa Thesouraria se abra o assento, na fórma 
do estylo. 

Paço, 31 de Outubro de 1823.- Manoel Jacintho Nogueira da 
Gama. 

N. 158.- IMPERIO.- EM 6 DE NOVEMBRO DE 1823 

Manda nomear commissões de exame das casas de Misericol'dia das 
Províncias. 

Tendo a Assembléa Geral, Constituinte, e Legislativa do Im
perio do Brazil resolvido que se faça extensiva a todas as Pro
víncias do mesmo Imperio a providencia declarada no Decreto de 
24 de Outubro proximo passado sobre a creação de uma Commissão 
incumbida de examinar o estado actual da Santa Casa da Miseri-· 
cordia desta Côrte, e de pro pôr tudo quanto possa promover o 
seu melhoramento: Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria 
de Estado dos Negocio3 do Imperio, que o Governo Provisorio da 
ProYincia de ... , fazendo applicação do que se . acha expendido ·· 
no mesmo Decreto, de que se lhe remette o exemplar incluso, não 
só proceda á nomeação de uma seme1 hante Com missão para cada 
uma das Casas de Misericordia que haja naquella Província, mas 
tambem faça e:ffectivas todas as mais providencias alli mencio
nadas, enviando o respectivo relatorio á sobredita Secretaria de 
Estado para ser levado ao conhecimento da mesma Assembléa. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Novembro de 1823.- José· 
Joaquim Carneiro de Campos. 

N. 159.- lMPEP..lO.- EM 10 DE NOVEMBRO DE 1823 

Declara os motivos pot> que é de festa nacional o dia. 12 de Outubro. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Nego
cios do Imperio, declarar ao · Governo Provisorio da Província 
de ... , que o dia 12 de Outubro, que por Portaria de. 23 do mez 
proximo pa-ssado se communicou ter a Assemblea Geral, Consti---
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tninte, e Legislativa resolvido que fosse d~ festa nacional, em
quanto se não publica a tabella competente de taes festividades, 
não só e considerado como tal por ser o da feliz acclamação de 
S. M. o Imperador, mas tambem por ser o da grandiosa elevação 
do Brazil á categoria de Imperio, e pelo faustissimo motivo de 
ser o anniversario natalicio do Mesmo A. S. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Novembro de 1823.- Jose 
.Joaquim Ca-rneiro de Campos. 

Na mesma conformidade aos Tribunae.s e Repartições da 
Côrte. 

N. 160.- lMPERIO.- PROVISÃO DA MESA DO DESEMBARGO DO 
PAÇO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1823 

Declara que a concessão ele sesmarias é ela pl'imitíva competencía da 
J.Iesa do Desemba-rgo do Paço. 

D. Pedro, pela Gra,ça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, 
Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil : Faço 
saber a vós, Junta do Governo Provisorio da Província de Santa 
Catharina: Que, sendo-Me presente em consulta da Mesa do 
Desembargo do Paço a vossa representação de lO de Maio do cor-· 
rente anuo, em que pedieis declaração ácerca da intelligencia da 
Provisão da mesma Mesa de 8 de Ahril deste anno, em que se vos 
participava ter Eu dete~minado, por Portaria expedida pela Se
cretaria de Estado dos Negocias do Imperio, datada de 21 de No
vembro do anno proximo passado, que se vos remetteu por cópia, 
que pela referida Mesa se concedessem sesmarias de um quarto de 
legoa não só aos colonos residentes nessa Província, mas ás de
mais pessoas que pudessem fazer estabelecimentos ruraes, o que 
farieis communicar aos habitantes dessa Província, qil.e estivessem 
nas circumstancia.s de supplicar taes sesmarias; entrando vós em 
duvida si pela sobredita Provisão se vos concedia a autorisação 
que havíeis pedido em anterior representação de 22 de Outubro do 
dito anno passado, a que a dita Provisão se refere, para conce
derdes sesmarias de um quarto de legoa, devendo subir à Minha 
Imperial Confirmação as respectivas cartas que esse Governo pas
sasse, depois de haverem precedido as diligencias da lei; e tendo 
Eu a este respeito mandado ouvir o Desembargador Procurador 
da Corôa, Soberania, e Fazenda Nacional á vista das sobreditas 
representações, e mais papeis a ellas relativas, e dos offi.cios do 
antigo Governador dessa Província, D. Luiz Maurioio da Silveira, 
e papeis ao mesmo attinentes sobre a pretenção que tinh~ a con
ceder sesmarias: Houve por bem, por Minha immediata Resolução · 
de 2 de Setembro do corrente, tomada na referida Consulta, De-
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cidir que, em virtude du, citada Portarià de 21 de Novembro do 
anno proximo passado, expedida pela Secretaria de Estado dos 
Negocws do lmperio, fica sendo da privativa competencia da Mesa 
do Desembargo do Paço a concessão das sesmarias dessa Província, 
ainda mesmo a que estava faculbda ao antigo Governo della pela 
Provisão de 9 de Agosto de 1747 a bem dos casaes dos Ilhéos; fi
cando-vos portanto coarctada a faculdade de dardes aquellas, ou 
outras quaesquer sesmarias. O que assim me pareceu dizer-vos 
para vossa intelligencia, determinando-vos que façais registrar 
esta Minh.t Imperial ordem nos competentes livros desse Governo. 
O Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil o 
Mandou por seu especial Mandado pelos Ministros abaixo assi
gadnos, do seu Conselho, e seu;,; Desembargadores do Paço. Ma
noel Corrêa Fernandes a fez no Rio de Janeiro em 13 de Novembro 
de 1823,2° da Independencia e do Imperio. José Caetano de An
drade Pinto a fez escrever. Dr. Antonio Josd ele Miranda.
Lucas A.ntortio Monteil·o de Ban·o.~. 

N. 161.- IMPERIO.- EM 19 DE XOVEMBRO DE 1823 

:Manda que as Typogt>aphias de3ta Capital remettam, a S. M. o Impe
rador, e a cada um dos Conselhei ·o.;; de Esttdo um exemplar de seus 
impressos, excepto os volumosos. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios do Imperio, que o Corre~edor do Cível da Côrte intime aos 
Proprietarios ou Administraaoros d<1s ditferentes Typographias 
desta Cidade, que de todos os escriptos impressos nellas, à exce
pção de obras volumosas, devem remetter um exemplar a S. M. 
Imperial, e outro a cada um dos det, membros de que se compõe 
o Conselho de Estado; podendo os eeferidos proprietarios ou admi
nistradores dirigir no ílm do mez ao Thesouro Pu1Jlico a nota tla 
importancia dos impressos remettidos, para lhes ser paga : o que 
assim se participa no mesmo Corregedor para sua intelligencia e 
execução. 

Palacio do Rio de Ja,neiro em 19 de Novembro de 1823.- Jotin 
Severiano Maciel da Costa. 

Deci~ões de 1823 S 
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N. l G2.- IMPERIO.- PRovrsÃo nA ~msA DO DESEMBAliWO DO 

PAÇO DE 20 DE NOVE:\IBRO DE 1823 

Declar<t livre e feanco o commercio de gado vaccum, e o fornecimento de 
carnes verdes. 

D Pedro, pela Graç,t de Deus, e Un<1nime Acclamação dos Povos, 
Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil. Faço 
saber a vós Juiz de Fóra da Camara desta muito Leal e Heroica 
Cidade do Rio de Janeiro: Que sendo-Me presente em Consulta da 
l\lesa do Desembargo do Paço a vossa representação de 30 de 
Març<;> do anno proximo passado, em que pedieis a Minha Imperial 
Approvação ao systema de fornecimento das carnes do consumo 
da Tnesmit Cidade, que por vós se achava provisoriamente est<i
belecido, sobre cuja materia Mandei tirar informações pelo Ou
vidor desta Comarca, ouvindo por termo em Camara as pessoas 
da governança, e praticando as demais diligencias necessarins, o 
que tudo Me foi tamllem presente: e Tendo consideração ao refe
rido, e ao mais que se Me expendeu na mencionada Consulta : 
Houve por bem, por Minha immediata Resolução de 16 de Agosto 
do corrente anno, determinar o seguinte : lo, Que se não ponha 
mais a lanços o fornecimento das carnes verdes, e que seja livre 
e franco o commercio do gado vaccnm; ficando pan este eífeito 
revogadas todas as ordens de forçad<t direcção, e que obrigassem 
os negoc'antes do mesmo gado a conduzil-o a esta Córte; 2°, Que 
seja igualmente livre a todo o negociante ou criador de gado 
fazer cortar a c:une para a expór á venda, comtanto que a rez 
seja, morta, e n_ e;\rne c•wta.da nos logares pa.ra isso abaixo desi
gnados, ficando em tudo livre a venda tanto da carne de vacca, 
como de vitela; 3°, Que o preço da carne seja livre, e a contento 
dos compradores, pendendo unicamente da concurrencia elo mer
cado ; 4°, Que tocb a pessoa, que quizer vender C[trne ao povo, 
seja tão somente obrigada a fazer levar o g1do em pé aos logares 
da matança, para dalli ser conduzido esquartejado aos logares ela 
venda ; 5°, Que fiquem por agora unicamente subsistindo os dous 
mat:auonros do Campo de Santa Luzia o Cidade Nova, com os 
competentes curraes, como os mais aptos pelo local, e proximi
dade da agutt para as lavagens; os quaes, quando accrescer ne
cessidade se angmentarão á proporção do accrescimo da popu
l~ção ; co, Que haja nestes dois talhos os cepos necessarios, e 
instrumentos proprios para todo o manejo, com a gente precisa, 
tudo pngo pelas rendas do Illm. Senado, e preço abaixo arbi
trado pa1•a este trabalho de 320 réis; 7°, Que não haja prefe
rencia., mas seja igual a mntança; e, no caso de haver muito gado, 
e de dever restar algum, seja proporcionalmente feita a mesma 
matançtt, o esse que sobrar seja o primeiro que morra no subse
quente dia; havendo todo o cuidado om que não se difficulte, e 
se façam setecções, sempre odiosas; 8°, Que depois de mortas, e 
esfoladas as rezes, e bem enxutas, sejam arrobadas, e se paguem 
os direitos nacionaes, estando para esse fim presentes os Exactores 
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das Rendas Nacionaos por si ou seus agentes pam a mesma rece
pção, que ser:\ a dinheiro, ou convenção, segundo contratarem, 
sem que haja demora da parte destes, que faça retardar; 9°, Que 
por todo o tr::1 balho se faça unicamente a despeza de 320 réis, 
applicados para a renda desse lllm. Senado, pagos lo8'o, ou 
depois, conformo fôr convencionado; e com esta unica acspeza 
ficará 2ertencendo toda a rez a pessoa que a fez cortar; e terá 
a liberdade em dispôr da cabeça, língua, couro, pés, e míudos, 
ficando revogado o uso de dar as ling·uas ao Almotacé no sabbado, 
e bem assim revogadas todas as mais prohibíções que ao presente 
existirem, podendo tão sómente obrigar-se a quo sejam alli 
mesmo lavados os miudos, pela proximidade fh agua, para que 
se não derramem pelas ruas ex halações putridas, sem quo esta 
lavagem traga comsigo obrigação de renda; 10, Qne fique abolido 
o numero certo de casas de venda da carne por miudo ao povo, 
e sejam t<:mtas quantas julgarem os vendedores necessarias, e 
lhes derem mais prompta vendagem; e as carne;;; serão pesadas 
em balança, c com pesos aiferíclos pelo Illm. Senado, como se 
pratica, nas lojas de venda de outros goneros, sendo prohibida a 
venda a olho, ou enxerg<1, pelo risco que corre de se enganar 
os escravos; levando esse Illm. Senado pelas respectivas licenças o 
mesmo emolumento que das mais loj:1s, e igualmente os seus 
officiaes : ll, Que pam evitar os aJmsos de extra, vi os peb fran
queza de cundncção, e vend<~gem em todas as ruas, não possa 
entrar de fóra da cidade carne cortada e1n quartos, ou de outra 
maneim, sendo morta, e haja h esse fim clois vig·ias, um n:1 ponto 
do Catumby, o outro na ponte de S. Diogo, dois unicos pontos do 
entrada, sem que esta proltillição se entenda com pequenas 
porções que se costumam dar de presente, principalmente em 
dias de festa, porque taes quartos de carne, assim enviados, não 
costumam pagar direitos, e pela pequenllez do seu numero não 
deve haver innovação; sendo livre a sahida, porque já foram 
pagos os direitos quando se matou a rez. Em caso de apprehensão 
pelos ditos extravios perderá o portador :1 carne, que será dada 
aos presos, e terá a pena estabelecida. Port::tnto Mando-vos que 
cumprais, e façais cumprir esta Minha, Imperial Ordem tão intei
ramente como nella se contem ; a qual será rogistmda nos com
petentes livros desse Illm. Senado. O Imperador Con&titucion<Ll, 
e Defensor Perpetuo do Imperio do Brazil o Mandou por seu es
pecial M:1ndado pelos Ministros ab::tixo assignados, do seu Con
selho, e seus Desembarg:1dores do Paço. M:1noel Corrô,t Fern::tndes 
a fez no Rio <le Janeiro aos 20 ele Novembro de 1823, 2° da 
Independencia e do Imperio. José Caebno de Andrade Pinto a 
fez escrever.- João lr;nacio da Cunha.- Lucas Antonio .Monteiro 
de Barros. " 
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N. 163.- GUERRA.- EM 21 DE NOVEMBRO DE 1823 

Concede ao Esquadrão de CavaUaria de linha da Província de 
S. Paulo o uso de plumas encarnadas, em logar de verdes. 

Concedendo S. M. o Imperador, em attenção à representação do 
Sargento-mor Commandante do Esquadrão de Cavallaria de li

·nha da Província de S. Paulo, Carlos Lourenço Dantessard, que 
aquelle Esquadrão use de plumas encarnadas, em logar de verdes, 
assim como se concedeu ao 1 o Regimento de Cavallaria do Exer
ci to : Manda portanto o mesmo A. S. , pela Secretaria de Estado 
dos Negocias da Guerra, fazer esta participação ao Governo Pr -
visorio da referida Província de S. Paulo para seu conhecimento, 
e execução. 

Palacio do Rio Janeiro em 21 de Novembro de 1823.- João 
Gomes da Silveira Mendonça. 

N. 164.- FAZENDA.- EM 22 DE NOVEMBRO DE 1823 

Determina que as ten~as sejam p:1gas aos mezes. 

o Thes:mreiro Geral dos Ordenados, Juros e Pensões fique na 
intelligencia de que S. M. o Imperador, em Resolução de 6 do 
corrente, tornada em consulta do Conselho da, Fazenda : Houve 
por bem determinar, que as Tenças fossem d'ora em diante pagas 
aos mezes. O que o dito Thesoureiro Geral cumprirá. 

Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 1823.- Marianno Jose Pe
reira da Fonseca. 

N. 165.- JUSTIÇA.- EM 24 DE NOVEMBRO DE 1823 

Sobre a publicação de Editaes pela Intendencia Geral da Po:icia. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Justiça, que o Conselheiro Intendente Geml da Polícia não 
publique de hoje em diante Editaes, s~ja qual fôr o seu ohjecto, sem 
que primeiro apresente delles uma cópia ao Ministro e Secretario 
de Estado da referida Repartição. 

Palacío do R i o de Janeiro em 24 de No vem bro de 1823.- Cle
mente Ferreira França. 
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N. 166.- FAZE~DA.- EYI 24 DE NOVEMBRO Dm 1823 

Declara q-Je o imposto de aguardente é de 4$000 por pipa. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o requerimento de Antonio 
Luiz de Souza Vianna, em que pedia declaração do quanto elle e os 
mais devem pagar de imposto por pipa de aguard~nte, pois que, 
estando o mesmo imposto reduzido a 4$000, pela Reaolução de 4 
de Fevereiro de 1822 tomada em consulta do Conselho da Fazenda 
de 23 de Janeiro elo dito anno os respectivos Administradores da 
Villa dos Campos dos Goytacazes exigem o pagamento do dobro 
e bem assim ns informações e pareceres, que sobre este objecto 
houveram: Houve o mesmo A. S. por bem determinar que are
ferida Resolução de 4 de Fevereiro ae 1822 seja religio~amente 
observada, e que nesta conformid•_1de o arremrltante do citado im
posto fica, responsavel unicamente pela metade do preço da sua 
arremataçã:\, O que Manda pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Fazenda pctrtícipar ao Juiz de Fóra da mencionada Villa, 
para sua intelligencia e devida execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Novembro de 1823.- Ma
J•ianno Jose Pe1·eira da Fonseca. 

N. 167.- GUERRA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPREMO MILITAR 

DE 28 DE NOVEMBRO DE 1823 

Declara que não tem logar o pagamento de emo!umentoo;. pelo regitros 
das patentes dos Officiaes do Exercito. 

D. Pedro, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, 
Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Bmzil : Faço 
saber o vós Brigadeiro Thesoureiro Geral d:ts Tropas desta 
Côrte e Província, que sendo-Me presente em Consulta do Con
selho Supremo Militar de 17 de Outubro proximo passado o 
requerimento do Tenente Antonio Luiz de Lemos, Ajudante Lu
ciano Alvares da Silva e Quartel-Mestre Manoel José da Silva, 
todos do 2° Batall1ão de Caçadores desta Côrte, em que 
me representavam o embaraço que tinham encontmdo nessa 
Thesouraria para lhes serem entregues suas patantes, de
pois de registr<vlas as Apostillns dos postos, a cwja eífe
ctividade Eu os havia promovido, exiginao-se-lhe de regbtro 
de cada um'-L o emolumento de l$~80, de que os mesmos Otllciaes 
se julgavam dispen~ados, por bem da Portaria de 14 de Abril cleate 
anno, expedida pela Secretaria de Estado dos Negocios da Fa
zenda á mesma Thesouraria; supplicando-Me houvesse por bem 
mandar-se-lhes entregassem as referidas pettentes, sem depen-
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dencia do paRamento daquelle emolumento: Hei por bem, por 
Minha Immeaiata e Imperial Resolução de tS do corrente mez de 
Novembro, declarar que não deve ter logar o pagamento exi
gido na Thesourarla Geral das Tropas a titulo de emolumentos; 
e bem assim em todas e quaesquer Estações Publicas, se taes 
emolumentos não estiverem autorisados por Diplomas competen
tes. Cumpri-o assim na parte que vos toca. O Imperador o Man
dou pelos Conselheiros de Guerra abaixo assignados, ambos do 
meu Conselho. Jose Rebollo de Souza Pereira a fez na cidade do 
Rio de Janeiro aos 28 dias do mez de Novembro de 1823. O Se
cretario de Guerra João Valentim de Faria Souza Lobato a fez 
escrever e subscrevi.- Jose de OliiJeira Barbosa.- Joaquim de 
Olivei1·a Alvm·es. 

N. 168.- GUERRA.- EM 9 DE DEZEMBRO DE 1823 

:Manda que os Batalhõe:> de Caçadores de S. Paulo usem do mel!!mo 
uniforme qne tem os demais Corpos desta arma, excepto as gollas e 
canhões que devem ser de côr azul claro. 

Resolvendo S. M. o Imperador que o Batalhão de Caçadores 
de S. Paulo, que se acha aqui destacado, bem como o que ficou 
naquella Província usem dos mesmos uniformes, que aqui tem os 
demais corpos desta arma, á excepção das gollas e canhões de côr 
azul claro, que ficarão conservando, Manda pela Secretaria de 
Estado dos Negocios d:-t Guerm, que o General Governador das 
Armas passe as ordens necessarias quanto ao batalhão que ora 
aqui se acha, significando ao Quartel-Mestre General, que deve 
remetter o figurino de Caçadores ao Governo Provisorio de 
S. Paulo, a quem para este e:ffeito se faz hoje a competente par
ticipação. 

Paço, 9 de Dezembro de 1823.-João Gomes ela SiliJeira Men
donça. 

N. 169.- GUERRA.- CONSULTA DO CONSELHO SUPREMO l\IILITAR 

DE 9 DE DEZE~IBRO DE 1823 

Sobre a fôrma de contar-se o tempo de serviço militar. 

Sobre o requerimento de José Antonio Braga, Tenente do 
Batalhão de Granadeiros da Côrte, o qual pede se lhe conte a 
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sua antiguidade desde 19 de Dezembro de 1800, data d:t ~ua pri
meira praça. Informam o General elas Armas da Càrte o o Co
ronel do Regimento que o supplic,mte tem direito a contar-se-lhe 
o tempo de serviço desde a prirneira praça ate 16 de Agosto de 
1815, em que teve ba.ixa, e depois desde 2Cl de Julho de 1816 em 
que tornou a ser admittido ao serviço. Conf'orma-se o Conselho 
com estas informações, accrescentap.do que tem sido a pratica,, 
confirmada por varin.s resoluções do consultas, contar-se o tempo 
üe serviço, feito ante3 das demissões, aos que do novo lln:-:ca~11 ;t 
earreir<t militar o nolla chegam a mereccn' pn.-;to de olllcial do 
patente; portanto parece que 0 snpplicante o'tá no caso de obter 
<1 graça que pede, com exclusilo do tempo IJUO medcou desde a 
sua demissão ate a nova admissão. 

Rio, lO Novembro de 1823. 

IU•~SOTXÇÃO 

Como parece.- Paço, 9 de DezemlJro de 1823. 

Com a rubrica do S. ..\I. Imperial . 

.fatio Gomes da l3i!ccira Jlfe,l(loa~~a. 

N. 170.- GUERltA.- E:vr 9 nE DE;r,E:\-IBrw nE 1823 

,\Ianda <1118 o Regimento de Cavallaria de ;\linas Cfprae.'l mt' tk p2nna

chos encarnados. 

Resolvendo S. ::VI. o Imperador ne:::ta data, que o Regimento 
de Cavallaria de linha de .Minas Geraes use de pennaclws encctr
nados, como se determinou a respeito do 1° Regimento üe Caval
lar~a do Exerci to : Manda. portanto o mesmo. A. S., pela Secre
tarut de Est<tdo dos Negocws da Guerra assun communic.1r ao 
Tenentc-Geneml Governador das Armas rla Côrtu c Prol·intia 
afim de que faça, executar a referida Imperi<tl Hesoluc,~ão pelo qu~ 
l'e::>peita ao Esquadrão elo sobredito l{egimento de :\finas Geraes, 
destacado nesta Córte. 

Paço em 9 de Dezembro de 1823.- Joao Go;<ws da Sil-rei;·a 
J,Jindonça. 
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N. 171.- FAZENDA.- EM 9 DE DEZEMBRO DE 1823 

Manda. suspenc':er a propina de uma arro ba de cera abonada mensal" 
mente a cada um dos Ministros de Estado. 

O Conselheiro José Caetano Gomes, T.hesoureiro-mór do The
souro Publico, fique na intelligencia de que S. M. o Imperador 
Houve por bem determinar, que do 1° de Janeiro proximo fu
turo em diante ficasse suspensa, e não viesse mais incluída nas 
folhas das despezas das Secretarias de Estado a propina de uma 
arroba de cera, que mandára abonar mensalmente por portaria 
de 22 de Julho do anno passado a cad:i um dos Ministros e Se
cretarias de Estado. 

Rio de Janeiro,6 de Dezembro de 1823.- Marianno Jo~e Pereinx 
da Fonseca. 

N. 172.- FAZENDA.- EM 10 DE DEZEMBRO DE 1823 

Ordena a entrega ao Dr. Nicoláo Pereira dé Campos Vergueit·o da 
administração dos meios dirPitos dos animaes que passam pelo re
gistro de Corltiba. 

Marianno José Pereira da Fonseca, do Conselho de Estado, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presi
dente do Thesouro Publico: Faço saber á Junta da Fazenda da 
Província de S. Paulo que o mesmo A. S., attendendo ao que 
lhe foi presente em requerimento de Nicoláo Pereira de Campos 
Vergueiro, na qualidade de Procurador que mostra ser de Pedro 
Alvares da Costa Côrte Real, da Cidade de Lisboa, donatario dos 
meios direitos de entradas que se pagam no Registro d9 Coritiba 
os animaes do Sul que passam para essa Província, de cuja 
administração se achava encarregado o Brigadeiro Manoel Ro
drigues J ordão, em virtude da Provisão do sobredito Thesouro 
Publico de 23 de Junho de 1819: Houve por bem deter·minar 
que se devolva a mesma administração ao supplicante, assim e 
da mesma maneira que actualmente se achava exercida pelo dito 
Brigadeiro, com declaração de observar em tudo as ordens exis
tentes sobre o rendimento da mencionada casa doada, e sua en
trada. nos cofres da dita Junta, assim como de nada se alterar do 
que se acha determinado pelos novíssimos Decretos e Ordens 
relativas á propriedade portugueza. O que se participa á mesma 
Junta para, em conformidade, ser Io~o entregue a referida admi
nistração ao dito Nicoláo Pereira ae Campos Vergueiro, como 
nesta se lhe declara e ordena. Luiz de Almeida Cunha a fez no 
Rio de Janeiro a lO de Dezembro de 1823. João José Rodrigues 
Vareiro a fez escrever.- Marianno José Pereira da Fonseca. 

F 
lo3 
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N. 173.-MARINHA.- EM 11 DE DEZEMBRO nE 1823 

Estabelece um livro mestre dos Officiaes da Arma,'a Nacional. 

Não se tehdo formado o livro mestre dos Oificiaes da Armada 
Nacional e Imperial, que deve haver, não só para a boa ordem 
do serviço, como tambem para que delle se possam passar com 
toda a exacção as certidões de que os referidos Oificiaes carece
rem: Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Mttrinha, que o OfficiaJ Maior da mPStn<L Secretaria 
de Estado, extrahindo dos livros, cadernos, e mais documentos 
que alli existem, as notas relativas aos Oificiaes que ora formam 
o Corpo da Armada, e pedindo da lntendencia da M~trinha todas 
as mais clarezas necessarin.s, faça forma,r com a brevidade pos
sível, debaixo da sua, vista e responsabilidade, o mencionado livro 
mestre, no qu 1l se devem declarar os nomes, naturalidades, filia
ções, idades, quando entraram no serviço, dia em que foram admit
tidos, suas primeiras praças, accessos, embarques, e desembar
ques,commanrlos, emprego-; em terra,}Jrisões, conselhos de guerra 
e sentenças, demissões, licenças, reformas, e mais oLservações 
que occorrerem ; ficando igualmente a cargo do sobredito Otfir:ial 
.Maior continuar depois a fazer declarar no mencionado livro, 
afim de que esteja sempre em dia, as alterações que forem ha
vendo, e accrescentar os assentamentos dos que de novo entra
rem Jk'tra o serviço. 

Paço em 11 de Dezembro de 1823.- Franci~co Villela Barbosa. 

N. 174.- GUERRA.- EM 12 DE DEZEMBRO DE 1823 

Permitte que o Regimento de Cavallaria de Milicias da Corte nse de 
plumas encarnadas e orlas nas lJ<tt'l'etinas de latão. 

Manda S. M. o Imperador pela Secretnria de Estado dos Ne
gocias da Guerra participar ao Tenente General Governador das 
Armas da Córte e Província, em solução ao seu Officio de 7 de No
vembro proximo passado relativamente á representação do Chefe 
do 2° Regimento de Cavallaria de Milícias da Córte para que o 
corpo elo seu commando pudesse usar d0 plumas encarnadas e bem 
assim de orlas nas barretinas de latão, e não de galão, á imitação 
do 1° Regimento tambem de Cavallnria da mesma linha: que Ha 
por bem accordar a sua Imperial Approvação, expedindo o mesmo 
General Governador das Armas as necessnrias ordens. 

Paco em 12 de Dezembro de 1823.- Jotio Gomes da Silveira 
.j}f endonça. 
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~. 175.- FAZENDA.- E~r 13 DE llEZK:\mRo DE 1823 

l\Ianda abonar aos Presidentes e Secretarias nomeados para as Pro
víncias a quinta parte do respectivo ordenado para despezas da 
viagem. 

O Conselheiro Thesoureiro-Múr do Thesou.ro Publico. José 
Caetano Gomes, fique na intelligencia de que os Presidente.;; e 
Secretarias nomeados para as divers ts Províncias do Imperio 
devem receber no mesmo Thesouro Publico a,; quintas partes de 
seus respectivos ordenados par~" as despezas de viagem, em 
conformidade do art. 6° da Carta de Lei de 20 de Outubro ultimo. 
E com os recibos competentes será levada em conta ao dito The
soureiro a sornma que nesta conformidade despender, em vir
tude desb portaria sómente. 

Rio de Janeiro em 13 de Dezembro de 1823.- J.ll arianno Josd 
Pereira da Fonseca. 

N. 176.- FAZENDA.- E:\I 13 DE DEZEMBRO DE 1823 

i\lamla distribuir pelos Officiaes da Junta de Fazenda de Pürnamlmco 
as propinas dos eontratos em deposito. 

l\Iarianno José Pereira da Fonseca. do Conselho de Estado, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Pre
sidente do Thesouro Publico: Faço saber á Junta de Fazenda 
Publica da Provinci<t de Pernambuco que, havendo-se approvado, 
por despaclw de 9 de Agosto de 1821, a distribuição que a Junta 
mandou fazer pelos respectivos 01ficiaes das propinas dos con
tratos, que se achavam em deposito, em obser-vancia da Pro
visão de 2 de J<tneiro do mesmo anno, e tendo-se deixado de 
communicar esta deliberação por se haverem envolvido os docu
mentos, que lhe eram relativos nos da questão suscitada sobre 
as propinas dos Governadores, que foi decidi(b por Provisão de 
3 de Julho do anno proximo passado; e, attendendo S . .M. o 
Imperador ao requerimento que it sua presença fizeram subir os 
Olliciaes da Contauoria, cless t Junta, pedindo se expedisse a 
omittida ordem de approvação dclquella distribuição: Ha por 
bem <1ssim o mandar fazer sciente à Junta, para que fique nessa 
intelligencía, fazendo levantar as fianças que por semelhante 
motivo prestaram. O que assim cumprirá. José Alexandre de 
Amorim Garcia a fez no Rio de Janeiro em 13 de Dezembro 
de 1823. ?t.Iucellino Antonio de Souza a fez escrever.-211arianno 
Jose Pereira da Fonseca. 
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N. 177.- GUERRA.- EM 15 DE DEZE:'IIBRO DE 1823 

~!anela que as passagens por troca de praças de uns para ontros corpos 
s~ faça a aprazimento dos respectivos Commandantes. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra, participctr ao Tenente General Governador das 
Armas da Corte e Pr0vincia, em resposta ao seu officio de 29 de 
NoYembro proximo passado, acompanhando a informação do Com
mand:mte interino do Batalhão de Artilharia de Posiçãq, sobre o 
requerimento de Anna Joaquina de Sant' Anna, pedindo passa
~em para o 2° Batalhão de Caçadores da Côrte, em favor de seu 
11lho Feliciano José Fereeira, cabo de esquadra do referido Bata
lhão de Artilharia: Ha por hem, que seja ouvido o Commandante 
do sobredito Batalhão de Caçadores, ficando em regra, que seme
lhantes passagens se façam ~t aprazimento de •~mbos os chefes, 
quando haja troca de indivíduos de um para outro corpo, como 
nra acontece . 

Paço em 15 de Dezembro de 1823.- Joao Gome.'i da Sil,veira 
J:lendonça. 

N. 178.- IMPERIO.- EM 15DE DEZEMBRO DE 1823 

Jlemütte que o moinho de vapor, de Mattos Byurberg & Comp., sw 
denomine-Imperial Fabrica de S. Pedro de Alcantara. 

S . .M. o Imperador, attendendo benignamente ao que lhe 
representaram Mattos, ByurberB' & Comp., Caixa e Administrador 
Jo moinho ele vapor estabeleciao nesta Cidade, sobre os grandes 
àes~jos, que tem, de darem áquelht fa,bric<t um nome, que a faç<:t 
mars notavel, e interessante para, o futuro, e que sAja, por isso 
reconhecida debaixo de Sua Imperial Protecção ; H<t por bem 
conceder-lhes fnculd:Hie para denominarem o dito estüboleci
mento com o titulo de -lmporial F<tbrica de S. Pedro de Alcan
t,mt- n:t fôrma C}ne requerem. O que, pela Secretaria do 
Estado dos Negocios do Imperio, se p:~rticipa aos referidos 
1:1a~tos, Byurberg & Comp., para sua intelligencia o exe
cuçao. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Dezembro do 1823.
Ja/Za Sevgriano lff aciel da Costa. 



124 DECISÕES DO GOVERNO 

N. 179.-lMPERIO.- EM 17 DE DEZEMBRO DE 1823 

Remette ás Camaras o Projecto de Constituição. 

S. M. o Imperador, fiel á promessa, que fez, de offerecer ás 
Camaras deste lmperio um projecto de Constituição: Manda, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio; remetter ao 
lllm. Senado da Cama,ra desta Cidade os inclusos exemplares. 

Palacio do Rio de Januiro em 17 de Dezembro de 1823.
João S~veriano Maciel da Costa. 

Na mesma conformidade e dat1 se expediram port<trias a todas 
as Camaras das Províncias deste Imperio. 

Edital do 111m. Senado da Camara da Cidade do 
Rio de Janeh•o sobre o projecto de Constituição 
que trata a Portaria acima. 

O Illm. Senado desta Muito Leal e Heroica Cidade do Rio de 
Janeiro annnncia ao Publico que, t"ndo recebido, por Portaria de 17 do 
couente, o Projecto da Constituição, arranjado no Conselho de Estado, 
sobre as b:tses offerecidas por S. M. o Imperador, para sobre elle fazer as 
suas r<'flexões, como o mesmo A. S. havia Ol.'denado, por Decreto de 
13 de Novembro do presente anno: o mesmo Illm. Senado communica 
a todas as classes de cidadãos, que havendo lido e examinado o dito 
Projecto, não achara refl\'xão alguma a fazer; antes encontr&ra uma 
prova não equivoca do liberalismo de S. M. Imperial, do seuMinisterio 
e do seu Co~'selho de Es:ado; que nest~s termos o Senado, por julgar 
ser conveniente á felicidade publica, e por evitar o grande intervallo 
de tempo que estaríamos sem nma lei que nos regulasse, vendo ao 
mesmo t?mpo que não poderá haver Constituição mais libeeal, que esta 
aprese;1tada por S. M. Imperial do projec'o, porque en'ão seria a 
destruição do systema MoDarchico Constitucional que abraçámos e 
de bom grado jurámos; vendo tambem que não podia ser inenos liberal, 
porque então, encontrando a vontade g,~ral dos Povos, estes a não 
quer.eriam abraçar , mui principalmente estando, como estão , tão 
inteirados elo liberalismo de S. J\1. Imperial; e vendo ultimamente que 
uma nova Assembéal Geral, Constituinte, e Legi"1ativa nada mais 
poderia fazer elo que aceitar este projecto , ou discutindo-o fazer outro 
no mesmo sentido , mas po1· outras palavras , o que levaria pelo 
menos dous annos, e nes:e tempo correria risco a nossa segurança 
publica, pois que poderia apparecer a anarchia, o maior dos flagellos 
do mundo; além de que as outras Nações, não nos achando constituídos, 
estariam Pm observação, e não reconheceriam (como mnito convem ) a 
nossa Independencia, mui necessario este reconhrcimento para conso
lidar es e rico, fertil e vasto Imperio : tem resolvido que na sala do 
mesmo Illm. Senado, dous dias depois de affixado este edital nos 
logares do costume, existam dous livros, em que todos os cidadãos livre
mente, e sem a mais p~quena coacção, possam assignar em um os 
que quizerem se jnre este Projecto, e q !Ie fique approvado como Con
stituição elo Impario, e no outro os que não fMem deste parecer,para que 
o Senado, conhecendo assim a opinião geral, esta guia dos Governos 
Constitucionaes, e grande mestra do mundo, possa solemnemen'e pedir 
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a S. M. o Imperador, em nome elo p0vo, que este quer que o mesmo 
A. S. mande executar aq•!elle Projecto como Constit tiçã.IJ do 
Imperio, e qne aAssembléa, q1w Re haja ele rlrgerpelos aetuars Pleitores, 
seja j;'t na fôrma do dito Projectu, qne p~ra sempre deverá ficar con~o 
Coastitniçã.o Política elo Imperio do DraZil. E para que cheg11e á notlcra 
d~ todos, se mandou lavrar o pt'esPntt'. que seeá publicado e affixado 
em todos os lagares pnblicos dPsta Cülacle. 

Dado e passado ne.;;ta ffii!Íto Leal e Hernica Cidade do Rio de Janeiro 
aos 20 de Dezf:'mbro de 1823.- O D('Sembargadot• Pt·rsidente, Lucio 
Soar,·s Teixeira de Goilvêa.- Vereador, Antonio José da Co,ta Fel'l'ei
ra.-Vereador, Luiz José Vianna Grugel elo Amat·al e Rocha.- Pro
curador, Manoel Gomes ele Oliveira Couto. 

N. 180.- IMPERIO.- EM 17 DE DEZEMBRO DE 1823 

:Manda mmlar o estabelecimento da Villa de Urnbú para o arraial de 
Macahubas. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria. de Estado dos Ne
gocias do Imperio, participar ao GC\verno Provisorio da Província 
da Bahia, para sua intelligencia e execução, qtle, tomando em 
considereção o que lhe representaram a Camara e Povo da 
Villft de Santo Antonio de Urubú e seu termo, da Comarca de 
Jacobina, sohre as tristes circumstancias em que se acham, de vi
verem naquelle districto, por sua natureza epidemico, arido, e 
incapaz de ser habitado; e sobre a urgente necessidade de se 
mudar o estabelecimento da Villa para o Arr<üal de Marahúbas, 
por ser situado centralmente, além de ser reconhecido por sadio, 
populoso, fertil e proporcionado a lavoura e commercio : Ha por 
bem ordenar que as Justiças e mais Autoridades continuem are
sidir no arraial de Macahúbas, e a ter alli o seu exercício, visto a 
insalubridade da dita Villa de Urubú, até a organisação definitiva 
das Províncias deste lmperio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Dezembro de 1823.- João 
Severiano Maciel da Costa. 

Sobre este objecto se fez a competente participação ao Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça. 
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N. 181.- MARINHA.- El\1 17 DB DEZEMBRO Dg 1823 

Remette ao Auditor Geral da Marinha a l~esolnção de consulta do Con
selho Supremo Militar sobre o julgamento de prezas. 

Manda S . .M. o Irnverador, pela Secretaria de Eshtdo dos Ne
goci?s da _M<triJ?.ha, remetter ao. A_ud_itor Geral da Marinha, para 
sua mtellJg,mcla e governo, a coplê1 mclusa da Resolução sobre a 
consulta do Conselho Supremo Militar, pela r1ua1 o mesmo A. S. 
Houve pm' bem determinar a maneira por que deYem ser julgadas 
as prezas feitas pelos navios de guerra nacionaes e imperiaes; e 
por esb occasião recommenda S. M. Imperial ao referido Au
ditor toda a actividado o diligencia para a prompta conclusão dG 
julgado das mesmas prezas. 

Paço em 17 de D8zembro de 1823.- Francisco Víllela Barbosa. 

Resolução de Consulta do Conselho Supremo Mi
litar~ a que se ret"ere a ordean acima 

Senhor.- Não constando ne.:;te Conselho Supremo Militar, CJUe 
o Alvará de 30 de Dezembro do anno proximo passado, publi
cado peb Imprensa, tenha sido posto em pratica, faz-se indis
pensavel, para a julgação do varias embarcações detidas pelos 
navios de guerm brazileiros, que V. l\L Imperial Hnja po:r 
bem declarar se o effeito daqnelle Alvará deve ser consider,1do 
em vigor, ou ainda em suspensão, Jmra neste caso servirem de 
regra os decretos de l de Agosto _e 1822, que manda tratar 
como inimigos os que viessem hostilisar no Brazil, o de ll de De
zembro do mesmo nnno, que ordena sequestro.:; em todas as pro
priedades portuguezas, para indemnisações por varias veze.s de
claradas, e o de 29 de Março deste anno que corre, que declara 
o porto da Bahia em blolrueio. Rio de Janeiro, 18 do Setembro de 
1823-. Barão de Bagé.- Pinto Guedes.- Oliveira.- Farinha. 
- Tolles.- Foram votos os Conselheiros de Guerra.- Alexandre 
Eloy Portelli.- Joaquim de Oliveira Alvares.~ O Vogal Antonio 
Manoel da, Silveira Sampaio, e o Juiz Relator Francisco Lopes 
de Souza Faria e Lemos. Resolução.- Fique o Conselho na intel
ligencia de que o Alvará de 30 de Dezembro de 1822, pelo qual se 
declarou a guerra contra Portugal, não se acha revogado, posto 
que o corso se não tenha e:ffectuado; e que não se comprehendendo 
nelle os Navios de Guerra do lmperio, deve o Conselho regular-se 
pelas Leis de 7 de Dezembro de 1796 e de 9 de Maio de 1797. Paço 
em 5 de Dezembro de 1823.- Com a rubrica de S. M. ImperiaL
Francisco V íllela Barbo.-:;a. 



DECISÕES DO GOVERNO 127 

N. 182.- .MARINHA.- E:\I 17 DE J)EZEl\IlllW DE 182:1 

Declm·a que a core("sponclencia elos Comm andante~ !los navios !le gucl'l'a 
com a Secretaria ele Estado cle-n~ ser í'eita por intet·medio do 1° .\.1-

mirttnt.e Commanclant'l em Chefe das Forças -:\avaes. 

Havemlo até agor<t os Commandantes dos navios de guerra 
da Armada Nacional e Imperial estncionados neste Porto diri
gido directamento ú Secretaria do E~tndo dos Negocios ~la Mari
nha todas ns participações e representações que occorrwm per
tencentes ao serviço nacional e imperial, e convindo, para, a boa 
ordem do mesmo ~orviço, flUO os dito:; Commandantos se dirijam 
ao Otficial rlo maior patente que se achar cml·arcado: Manda o 
mesmo .A. S., pela Secretaria ele E:;tado dos Negocias da, Ma
rinlm, ern consequeneia, do referido, participar ao 1° Almi
rante da ArmDcht Nacional e Imperial que devo, como Comman
dante do mnior patente neste Porto, Ordenar aos Commandan
tes elas om1mrcações de guerra que nelle se aclwrem ostncio
nadas, lhe dirijam as representações, ou participações que hou
verem de snlJir á Imperial Presença; 1icando o mesmo 1° Almi
rante na intelligeneia de flUO tambem lho serilo communicadas, 
ou por sna via transmitticL"ts, qnaesqner orrlens qne convier ex
pcdit· aos l'efcridos Connnantt<nrtcs. 

Paç~o em 17 do Dezembro (lo 182~3.- Francisco Villcla Barbo:::,a. 

N. 183.- MARINHA.- E:.\1 19 DE DEZE:\IBRO DE 1823 

Regub a clistrilmição elo santo e senha pelo Quarlel-General da, Mari
nha. todos os dias, ás 10 horas da manhã. 

:Manda S. M." o Imperador, pela Secrotaric1 de Estado tlos Ne
gocias da, Marinha, que o fo Almirante Commandante das 
Forças Navnes, estacionadas neste porto, attenta, a regularidade 
d.o serviço, expeça as convenientes ordens, afim de que todos os 
dias, pelas 10 horas da manhã, venha, ao Quttrtel-General da 
Marinha, um OJHcial de ptttente, para receber alli o santo e se
nha, que deverão ser depois distrilmidos a bordo ela, náo-chefe 
aos Commanclantes das outras embarcações elo Imperio, que se 
acharem armadas neste porto. 

Puço em 19 de Dezembro de 1823.- Fmncisco Villcla Barbo::sa. 
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N 184.- JCSTIÇA.- E.\I 24 DE DEZJDIBRO DE l8:~:s 

Manda cobrar de cada e.;;cravo apprehendido e entr3gue a seu senhor a 
importancia de 4$000 de despezas da apprehensão. 

Manda S. M. 9 Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne-
. gocios da Justiça, participar ao Conselheiro Intendente Geral da 
Policia, em resposta ao seu officio de 18 do corrente, que Houve 
por bem Approvar a medida proposta pelo mesmo Intendente e 
outrosim autorisal-o para fazer vir de Minas os 12 pedest;es 
na fórma expendida no dito officio; com declaração de que os 
senhores, ·no acto de receberem seus escravos, pagarão as des
pezas feitas com a apprehensão dos mesmos, as quaes todavia 
será conveniente, que não excedam a 4$000, 'por cada um, para 
ficarem mais suaves aos ditos senhores de escravos, e à Policia, 
de quem recebem ó beneficio de os haverem, quando os julgavam 
perdidos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Dezembro de 1823.- Cle
mente Ferreira França. 

N. 185.- FAZENDA.- EM 24 DE DEZEMBR-O DE 1823 

Sobre os donativos e mais encargos a que e.stão obrig·ados os pro
prietarios ou serventuarios de Officios. 

Marianno Jose Pereira da Fonseca, do Conselho de Estado, Mi
nistro e Secretario dos Negocios da Fazenda, e Presidente do The
souro Publico: Faço saber á Junta da Fazenda da Província de ... 
que o mesmo A. S. houve por bem determinar, que se fizesse ex
tensiva a cada uma das Juntas da Fazenda das Províncias a Sua 
Imperial Resolução tomada em Consulta do Conselho da Fazer.da 
desta Côrte de 18 de Julho, e 3 de Outub:ço do corrente anno, afim 
de se poderem regular, quando occorrerem os casos de rrue ellas 
fazem menção. E portanto se enviam inclusas á dita Junta as 
mencionadas Consultas por cópia authentica, para na sobredita 
conformidade se entender por ellas no que diz respeito aos dona
tivos e mais encargos a que estão obrigados os proprietarios, ou 
serventuarios de Officios, e assim o fazer cumprir como nesta se 
lhe declara e ordena. Tristão Rangel de Azeredo Coutinho a fez. 
Rio de Janeiro 24 de Dezembro de 1823. João José Rodrigues Va
reiro a fez escrever. - .. ti arimmo Jose Pereira da Fonseca. 
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tonsult.a &obre o re<tu.erhnent.o de Pedt•o Antonio 
de Oliveira!t que pede os rendimento" do OtHcio 
de Escrivão da Co1nnrca de l§anta Catharinn 

Em Portaria, de 19 de Abril do corrente anno se remetteu ao 
Con~elllo da Famncla a informação da Junta da Fazenda do Rio 
Grande do Sul, dada sobre o requerimento llo Pedro Antonio de 
Oliveira, proprietario do Oillcio do Escrivão da Comarca da Pro
víncia de Santa, Catllarina, em que pede o~ rendimentos do 
mesmo Ollicio desrle a data da mercê, o ~e lhe ordenou consul
tasse : 1 '\ se o pagamento dos rendimentos do Oilicio deve contar
se como vretende o supplicante, e parece ao Contador Geral l'OS
pectivo, e Junta da Fazenda, ou de quando conwvou o exercício, 
como parece aos Procuradores Régios; 2°, se o supplicante tica 
desonerado de p11gar os donativos, e outros encargos, contra, o 
tli::;posto na Carta Régia de ;)0 de Outubro de 1799. O Conselho, 
conformando-se com o Procurador da Fazenda, e d.e parecer 
quanto ao 1° ponto: que os proprietarios não podem fa,zer seus os 
rendimentos senão do di<.t ela pos~e em diante; q nan to ao 2°, q tw 
o supplicante se acha comprehendido nn rogl'<t geral da Carta 
1{égia.- Rio, 18 de Julho de 1823.- Rb]SOLu(;,\.o.- Suba nova 
consulta, tendo-se om vista o Deceeto do 1G do Novembro de 1808. 
-Pilt,~o, :H de Julho do 182:3.- Com a l'nln·icJ, de S. l\1. o lmpe
l'c.ulnr.- i'.l<moel Jadntho Nogueira da Uanm. 

t_;onsulta sobre os encargos que deve1n pngar os 
JU"oprietarios ou !ilerventuario!iii ''italicios de Ofti· 
cio !i~ 

"\L\ncL-..nt\.)-::il~ em l~esul ução de Consul tn, de :-; l de Jnlho ultimo, 
que o Conselho consnlta~se de novo sobre os donati\-os, e mais en
cargos, que de~; em pagar os qne obtem mercôs de propriedade on 
de sen-entia de Oillcios, tenuo em yista. o Decreto de 16 de Novem
bro de 1808: paeece ao conselho que o Decreto do 16 de Novembro 
de 1808 não altera o que lmvüt do legi·;lação a respeito do3 uona
tivos e mais encargos que o1·am obrig<.H.los a pagar aquellos que 
obtinham mercês de propriedade, ou serventia, victalieia, de Otncios 
neste eontinente, tal ora a, resolução de 27 elo .Janeiro de 172G, 
communicadrt em Pro,-isão do 20 do mos mo mcz, o a nno, e de 29 de 
.Janeiro de 172.7, a Carta Regia de 30 de Outubro de 1799 e talvez 
outras ordens que fo~se~n dirigidas a diversas Capitanias, em cuja 
execução apparece tarnbem a Resolução de Consulta de l7 de 
"\gosto de 1812, a cpw.l pm'lt melhor illustnu:ão sobe com esta no 
seu origin;ll á .\.ug,usf<.t Presença de Yoss<L l\Iagestade Imperial, 
sendo portanto o referillo Decreto de providencht e especial graça, 
que El-H.ei o Senhor D. João VI ordenou na época da sua che
gada a uste continente a ütvor do c;eus criado::;, p0r impulsos de 
benefieencia, fnzendo-lhes mercês da propriedade de varlos Otli
eio::;, que se acbrtv<-M11 arremaLtdos, e que haveriam de findar nos 
annos de 1808. 1809 e 1810, e que para, prevenir suas necessidades 

Decisü2s ele 18:24 9 

F 
Júri 
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darante o tempu da privaç<1o da. reudiJ.. dos me~mos Oftlcios de
terminara que recebessem pelo real erario, hoje thesouro pu
blico, a mesma renda, que haveria de receber a Fazenda pelas 
arrematações de taes Officios, contando-se-lhe o vencimento desde 
a data das mercês, firmando esta excepção, ou dispensa a regra 
certa, que os providos em qualquer Officio só fazem seu rendi
mento desde o dia da posse, e exercício, e não da data da Mercê, 
que não podendo de maneira alguma entender-se que o referido 
Decreto estabelecesse uma legislação geral, parece indubitavel, 
que fóra uma dis.posição liberal, -e de especial graça, feita em tal 
tempo, taes circumstancias, e com taes motivos de agraciar: re
mette-se portanto o Conselho em tudo o mais ao seu parecer, que 
teve já a honra de pór na presença de V. M . Imperial, e mandar 
á Vossa Magestade hnpef].al o que lhe parecer mais justo. Rio de 
Janeiro em .3 de Outlfbfo de 1823.- RESOLUçÃo.-Como parece. 
-Paço 7 de Outubro de 1823.- Com a rubrica do Imperãdor.
Manoel Jacintho Noguelra da Gama. 
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