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N. L -IMPERIO.- E:u 2 DE JANl."tRO DE 1829. 

Hesolve dnvidas sobre a execução da Lei do L 0 de Outubro 
de !828. 

Foi presente á Sua 1\lagestade o Imperador o officio da 
Camarada villa de S. Salvador dos Campos de 2 do cor
rente, em que representa que, tendo recebido a Lei que 
regula a fórma das eleições das· Camaras Municipaes, 
precisa de esclarecimentos sobre os quatro artigos se
guintes: t. o Quem ha de servir a vara de Juiz de Fóra 
da dita villa na vacancia do ministro? 2. o Se a eleição 
dos Almotacés se faz ainda pela fórma antiga? 3. o Se 
continuam as festas do estylo? 4. o A quem passam os 
processos escriptos pelo actual Escrivão? E manda o 
Mesmo Senhor pela Secretaria de E:-;tado dos Negocios do 
lmperio responder á refe.rida Camara: quanto ao i,'\ 



que ha de receber pela repartição da Justiça a p·edida 
declaração; quanto ao 2. o e 3. o, que não tendo a Lei 
do I. o de Outubro do anno p.:~ssado alterado a legislação 
relativa ans Almotacés, e sea Regimento, nem abolido 
as festas, deve continuar a eleição delles, c ia;ualmente 
as festas, na fórma até agora praticada; e pelo que res
pl)ita ao 4. 0 , que passam para os Secretarios das mesmas 
Cama r as os processos reJa ti vos aos negocios que são 
confiados pela Lei ás dita» Camaras, e que quaesquer 
outros que versem sobre objectos que ficam fóra da sua 
administração, devem ser conservados no cartorio do 
actual Escrivão, até que a Assembléa Legislativa dê 
ácerc:a delles as providencias f[Ue julgar convenientes. 

Pnlacio do Hio de Janr,iro em 2 de J:mciro de 1829.
Jo.iié Clemente Pereira. 

N. 2.---IMPERIO.- EM ~j DE JANEIRO DE l82H. 

Re~ulve duvidas sobre a eleição de Vereadores e Juizes de Paz.,. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o officio 
do Juiz Presidente da Camarada villa de ltaguahy, Fran• 
cisco de Oliveira Coutinho, na da ta de 31 do mez passado, 
em que expõe as duvidas que se lhe offerecem para se pro
ceder ás eleições das Camaras Municipaes e Juizes de Paz 
e seus supplentes, visto que residindo no termo da di ta 
villa grande numero de pessoas pertencentes á fregue-zia 
de .Marapicú. aquem do rio Guandú, que por sua loca
lidade faz parte do termo desta Côrte, ignora se os vo
tantes comprehendidos no dito termo devem ir votar 
nesta ou naquella freguezia: Manda o Mesmo Senhor 
pela Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio de
clarar ao referido Juiz Presidente, para sna inteNigcncia 
e execução, que os cidadãos, de que trata o seu officio, 
apezar de serem moradores no clistricto da sobredita 
villa, e se achar a parochia elo lugar de Marapicú no 
districto do termo desta Côrte, são obrigados a ir 
entregar as suas cedulas na mesma freguezia, com de
claração porém que devem votar para Vereadores em 7 
pessoas que sejam domiciliadas no termo da villa de 
ltaguahy, devendo a mesa· ila Assembléa Parochial 
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separar as ceuulas ue todos OS vol:tnt1~S f{Uf~. pe~tenCQ~ 
por sua residencia a cada um dos dous cllstttclos,. _e ...... 
remetter fechadas a essa Camara as que lhe forem res
pectivas, e as outras á Illustrissima Camara desta Côrte. 

Palaeio do Hio dt1 Ja!!Ciro em;:) de Janeiro de 1829.
José Clemente Pereira. · 

N. :L- IMPER[().- Ell ;; DE JANEIRO DE 1829. 

Sobre a concessão de licenças para seccos c molhados. 

Tendo os negociantes de molhados desta Côrte diri
gido á Augusta Presença ue Sua Magestade o Imperador 
uma representação, em que se queixaram de os obrigar 
o Escrivão do Illustrissimo Senado da Camara desta 
cit.latle, Francisco Pereira de Mattos, a tirar tluas li
cenças, urna para secr.os, e outra para molhados, não 
obstante a posse immemorial que allegáramde servir uma 
só para os dous generos, acrescentando que igual abuso 
o dito Escrivão praticava emquanto extorquia dos que 
tinham. armaZehs de correciros, quu encapam sal pata a 
Província de Minas, a quantia de ()Jj[j,SO a titulo de 
fôt'o grande, quando nunca se pagára mais ue ~00 réis, 
nem tal imposto constava das posturas da Camara, nem 
os mesmos rendeiros do vêr o tinhani em tempo algum 
arrecadado: E consultando a Mesa do Desemuargo do 
Paço sobre a referida representação, como lbe foi orde
nado, e tambem sobre a urgencia do registro dos bilhetes 
de aferição, que igualmente fôra objecto de outra queixa: 
Houve por bem resolver Sua Magestade, Conformando-se 
com o parecer do Tribunal : L o que continue o Esc ri vão 
da Camara a dar duas licehças, uma para seccos, e outra 
para molhados aos que promiscuamente commerciarem 
nos dous generos, e a dal-as na fórma ordinaria ás casas 
dos correeiros~ que encapam sal, sem levar em qualquer 
dos casos nada mais do quo taxa o regimento. 2.ú que 
se abstenha de exigir tanto o registro das aferições, nor 
que nenhuma Lei para isso o autoriza, como os 68lj,80 
a titulo de fôro grande, porque este imposto priva-= 
tivo das casas de manti.mentos só por arbitraria inno
vação se póde estent.ler ás dos referidos ~orreeiros, não 
competindo por isso ao Sena:lo, quando se julgue com 
direito a eobral-o, mais do que havd-o por meios ordi,. 



narios, para que possam os que se presumirem lesados 
usar em sua dcfeza dos recursos, que prrmi t tem as Leis. 
O que assim se participa pela Secretaria de Estado dof!l 
Negoci•)s do Imperio ao mesmo Illustrissimo Senado 
para sua intelligencia e execução. 

Pa lacio do Rio de Janeiro em 5 de Janeiro de 18~9.-:' 
José Clemente Pereira. 

N. -í. --MARINHA.- E'I 7 DE HNEIRO DE f82B. 

So!Jrc o pagam~nto qúc pretende um Oflleial da Armada da gra· 
tific~ção de Vogal do Conselho Supremo Militar (:onjuncta
mcnte com os venclrneutos de cm!J:lrcado que percebe. 

Em wiução ao que Vm. representou em seu officio 
de 3 do corrente, sobre a duvida proposta pelo Conta dor 
da Marinha, relativa11ente ao pa~amento que exigira o 
Chefe de Esquadra Luiz d::~ Cunha Moreira, da gratifi
cação de Vogal do Conselho Supremo Militar, conjuncM 
ta mente com os vencirnen t0s de emba rcarlo que percebe 7 

tenho de significar a Vm., que na fórma da lei, e do que 
se tem praticado em casos iden ti c os com o Vice-Almi
rante Cc.nde de Souzel, e com o Chefe de Esquadra 
Fr:mcisco Maria Telles, não póde aquelle Chefe de 
Esquadra receber a mencionada gratificação. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 7 de Janeiro de 1829.
Miguel de Souza Mello e Afvim .-Sr. Intendente da Ma~ 
rinJl't elo Hio de Janeiro. 

N. rJ.-JUSTlÇ.\.-E.,rl2 m_: .JAl\'Emo DE 1829. 

~tanda ([Uf' crsscm as func(;õos dos Cumrnissarios de policia logo 
qne o-> Juizes de Paz entrarem em oxcrcicio. 

Sua Magestade o lmperado1~ a quem foi presente o 
officio de V. S. de 7 do corrente mez~ Houve por bem 
resolver, que logo que os Juizes de Paz entrem no 
exercício de suas funcções, devem cessar as dos Com
mtssarios de Poli c ia. 

D~us Guanle a V. S. Pac:o em 12 de Janeiro de !829. 
-Lucia Soares Teixeira de Gowcêa.-Sr. Intendente 
neral da Polic"ia. . 



N. (5.-lMPElHO.-E:u ll DE JANE:n.o OE t82D. 

Sobre o tntamento qu~ compete ao encarregado da repartição 
mili t::tr do Pará c rt:mcs:>l ao mesmo elos processos criminaes 
dos militarei.. 

Illm. e Ex.m. Sr.-~ Tendo o Presidente da Provincia 
(]o Pará exposto em seus oflieios de 4 e 30 de Agosto do 
anno passado, que o Coronel João Paulo dos Santos 
Barreto, encarre~allo do Governo das Armas, se julgãra 
offenclido pelo Ouvidor da Comuca, Manoel José de 
Araujo Franco, em o denominar Commandante das 
Armas, c em lllc não remetter os processos criminaes 
dos militares: Houve pur bem Sua .Magestade o Impe~ 
raclor mandar declarar por Aviso da data deste, quanto 
á primeira parte, que sem razão se queixava C) dito Co
ronel, porque a denominação de Commandante das 
Armas-era a que lhe competia, c lhe da v a a Lei de 20 ele 
Outubro de 1.823, e a Constituição do linperio no art. 
79; e quanto á segunda, que não devia o Ouvidor ne
gar-se a corresponder-se com o referido Commandante 
sobre objectos da sua privativa competencia, como são 
os processos de crimes pertencentes ao fóro militar, 
porque taes processos, na conformidade das Leis e pra
tica constantemente guardada nos Juizes CriminaPs da 
Cürte e Províncias, sãó sempre remettidos clirectamente 
p:1ra o dito fôro, até para se evitarem :ts delongas, que 
resultariam da expedição de tacs papeis pelo intermedio 
de terceira autoridade. O que participo a V. Ex. para 
que fique na intelligencia desta Imperial Resolução. "' 
Deu~ Guarde a V. Ex. Paço em i~ Janeiro de 1829. 

-José Clernente Pereira.- Sr. Ministro c Secretario 
ele Estado elos Ncgocios da Guerra. 

N 7.---JUSTIÇA.-E:Il 11 DE L\.NEHlU DE i821J. 

Declara que a jnrisdic(;fto elos Jui;~~j de Fóra, no caso de impedi· 
mento, deve passar ao Vereador mais votado. 

Em resposta ao offieio de Vm. de i 7 de Dezembro do 
anno findo, ordena Sua Magcstade o Imperador que, em
quanto o Corpo Legislativo não der outra providencia, 
a jurisdicção de Vm., corno Juiz de Fóra dessas vfllas, 
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deve no seu impedimento pas..;ar para os respectivo:; 
primeiros Vereadores. que se entende os de maior nu.,_ 
mero de YOtos, c não os mais velhos em idade, porque 
nesta parte de preccdencia dos Vereadores se aclla revo~ 
gada a ordenação. 

Deus Guarde a Vm. P;1lacio do Rio de Janeiro em !4 
de Janeiro d(~ :1~29.-Lucio Soares Tei.reira do Gouvêa.
Sr. Juiz de Fóra da Ilha Grarrdc c Paraty. 

N' •. 8.-IM.PERIO.-E~l i~ D~ JANEIRO DE t-82!). 

Reoofvc dllvidas ácerca da elei<;ão de Vereadores c .Juizes de PaZ; 
. quando .~a fregui.zia ou capella filial pertencer a mais do 
um municipio. 

111m. e Exm. Sr.-Sendo presente a Sua Magestade 
o Imperador o ·oflicio de V. Ex. no. 80 de 26 de Dc
zem bro dQ anno passado, acompanhando{)utro do Ouvidor: 
interino da C~UJai·ca do R.io das Mortes, sobre duvidas. 
rnuneiadas em tres {1uesitos que embaraçam a execução 
da Lei do i'. o de Outubro de 1828,. c pertencendo a 
resolução dos dous primeiros quesitos á rep<lrtição dos 
Negoeios d·a Justiça, pela qual serão communicadas a 
V. Ex. as competentes ordens :0 mesmo Senhor Ha por 
hem, quanto ao 3. 0 que trata das cleiçõe~ elas Cam~ras 
.Munici_paes, e Juizes de Paz, Mandar declarar a V. Ex. 
em observancia da dita lei que quando em um termo 
l10uvercm fregu·ézias ou capellas filiacs que tive1·em ao. 
mesmo tempo habi tantcs nu distrieto d'outra vi lia, 
devem os votan-tes fazer reca h ir os seus votos em eida .. 
dadãos que sejam mor:ulores no districto da Cam:.~ra em 
que estiverem domiGiliados; devendo as mesas das 
:\.ssembtéas Parochiaes das mesmas freguczias separar 
' cedulas que pertencerem a cada um dos diversos 

.dstrictos para remettcr fechadas ás Camaras respccti va"s 
aquellas que d irect.amente lhes competirem : E quanto 
;ws .Ttlizes de Paz· cumpre ã Camara que se achar na posse 
de non1.ear o Presidente elas Assembléas Parochiacs das 
freguezias na eleição presente, e nas transactas passar~ 
lhes o seu respectivo titulo, e dar-lhes o juramento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro. 
em Hi cle Janeiro de 18in.- José Clemente Pereira,_
Sr. Prcsi_dcnta da Proviw:ia de.Miuas Geracs. 
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N., !}. - JUSTIÇA. - El\1 Hi DE JANEIRO OE 18::!9. 

Manda proceder a nova lotação dos ofllcios de Justica. 

Achando-se muitos officios de Justiça ainda com as 
..:,uas primitivas lotações, e outros com lotações muito 
diminutas relativamente ao seu verdadeiro rendimento; 
e convindo regula r este ramo da renda publica, de ma
neira que a percepção dos competentes direitos seja feita 
ti>Inais aproximado possi vel ao rendimento actual dos 
mesmos officios: Manda Sua Magestad.e o Imperador pela 
Secretaria de Estado dos Ne~ocios da Justiça que o 
Conselho da Fazenda expeça para esse fim as ordens mais 
terminantes não só ás autoridades competentes nesta 
Córte,como ás de todas as mais Provincia" do Imperio. 

Pala cio do Rio de Janeiro em Ui de Janei:-o de i829.
Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 

N .. to:-IMPERIO. -EM 19 o E aNKmo nE !8:29. 

Sobre as eleições de Ve1·eadores e Juizes de Paz em frcguezias, 
cujas séd.es estão situadas em outros municípios. 

Foi presente a Sua Magestade Imperial o oillcio da Ca
mara da Villa Nova de S. José de f 7 de Dezembro pro
ximo passado, em que expõe os embaraços que tem en
contrado na execução da L.ei do f. o de Outubro do anno 
passado: E houve por bem o mesmo Senhor declarar 
que, supposto não lhe competisse a expedição das ordens .. 
para se proceder ás eleições, por isso que as quatro fre
guezias, que compõem o seu termo, estão sitas nos de 
ontras· villas, deve com tudo proceder á apuração das ce
dulas que p:ua Vereadores apresentaram os moradores do 
seu districto nas mesas parochiaes das freguezias de S. 
Gonçalo, S. João de Itaborahy, e Nossa Senhora do Des
terro de Tamby, e que as ditas mesas são obrigadas are
metter-lhe; e que, quanto aos Juizes de Paz, compete ás 
Camaras das villas, em cujos termos se acham as igrejas 
parochiaes, passa r-lhes os competentes títulos. O que 
assim se participa pela Secretaria de Estado dos Negocios 
do lmperio á referida Camara, para sua intelligencia e 
execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro de 18!9. 
-José Clemente PtJreira . 

.A:FI:A:P~ 
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N. H .. -I.MPEl\10.-El'll 1.9 DE JANEIRO DE 1.829. 

Declara que só incorrem em multas as Camaras que deixam de re. 
metter as actas das eleições para Deputados. 

Illm. Exm. Sr. -Foi presente a Sua Magestade o Im~ 
perador o officio de V. Ex. de f2 de Dezembro proxi
mo passado, com dons que lhe dirigira a Camara de~sa 
capital em 23 e 29 de Novembro, communicando-lhe no 
1." que o coUegio eleitoral da villa de S. Matheus só 
enviara á C1mara da villa a actada eleição de Deputados 
dessa Província á segunda legislatura, faltando as das 
eleições do Consdho Geral, Conselho do Governo, e Juizes 
deFact.o; e no 2. 9 que a mesma Camara de S. Ma
theus lhe remettera depois as listas ;1pr~sentadas pelos 
eleitores para as referidas eleições, sem as rcpcctivas 
apurações. E como V. E c pede providencias para re~ 
mediar aqucllas faltas, declarando que em conselho 
multára a mesa do mencionado collegio em 300~000, 
assim como as Camaras de Guaraparim e Bcnevente, 
por não terem mandado á da capital as actas da" suas 
eleições : Ha por bem Sua Magestade Imperial que cu 
responda á V. Ex. que deve expedir as convenientes 
ordens para que se remettam á Camara da capital as 
actas que faltarem, procedendo-se ás eleições on'de não 
estiverem feitas, e que em conselho sejam allivíaclos das 
multas os membros das Camaras que foram multados, 
porque o Decreto de :!:9 de Julho de 1828 só mente as esta~ 
belece para as faltas que se commetterem nas eleições 
dos Deputados, ficando V. Ex. igulmente na intelligen
cia de mandar restituir o dinheiro, no caso de se ter 
recebido. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro ele 1829-
José Clemente Pereira. -Sr. Presidente da Província do 
Espírito Santo. 

N. 12.-11\IPERIO.- E:u 19 DE JANEmo DE 182H. 

Sobre a analyse da Constituição relativamente a sua bondade, o 
precede.ncia entre os lentes de nomeação da mesma data. 

Tendo o Dr. José Maria de Avellar Brotero commu~ 
nicado em officio do f. o do corrente que, na analyse que 
fizera da Constituição não consentira na aula questões 



110 GOVEttNO. 

sobre a bondade r ela ti v a della, em sua applicação, por 
lhe parecer que era esse o sentido do art. 7. o da Lei da 
creação dos Cursos Jurídicos; Houve por bem o mesmo 
Senhor declarar acertado aquelle procedimento, e con~ 
forme ao sentido litteral da dita lei. E porque igual
mente pediu deci~ão sobre a questão de precerlencia 
entre eiJe, e o Dr. Balthazar da Silva Lisboa ; Houve 
outro sim por bem resolver que, achando-se ambos 
iguaes em antiguidade, pela data de suas nomeações nos 
termos do~ 2. 0 do cap. 18 dos Estatutos, devia regu
lar-se a dita precedencia, pelo gráo de Bacharel, na 
falta do de Doutor, por argumento de analogia, tirado 
da Carta Regia de 24 de Janeiro de 1791, que assim de-: 
clarou a respeito dos Lentes de Theologia e Medicina da 
Universidade de Coimbra. 

Deus Guarde a V. S.- Palacio do Rio de Janeiro em 
19 de Janeiro de 1829.-José Clemente Pereira.- Sr. 
Director do Curso Jurídico de S. Paulo. 

N. 1:3.- IMP81HO.-Avlso DE lU o~: JANtmw DE 18~U. 

Determina que as gratiOcaçües dos Oiliciacs Engenheiros empre
gados em eomrnissões civis S!~j:.un pagas pela Tllesouraria geral 
das tropas. 

Tendo determinado Sna Magestade o Imperador que 
as gratificações dos Otnciaes Engenheiros empregados em 

· commissões, ainda mesmo civis, sejam pagas pela The
souraria geral das tropa:;;, emquanto a Assembléa Geral 
Legislativa outra cousa não resolver. Assim o participo 
a V. Ex. para que nesta conformidade se expeçam as 
ordens necessarias para se pagarem as de todos os Of
ficiaes que já estiverem empregados em trabalhos de 
plantas e planos de estradas, ou que o forem pat"a o fu~ 
turo, nestes ou n'outros semelhantes, desde as datas das 
suas nomeaçlíes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em i9 de Janeiro de 
1829.- José Clemente Pereira. -Sr. Ministro e Secreta .. 
rio de Estado dos Negocias da Guerra. 

JtECISÔF;S DE !820. 2 
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N. i~.- JUSTIÇA.- EM 21 DE JANEIRO DE 1S29-•. 

Manda estranhar o procedimento illegal e arbitraria de um vi-. 
garlo geral que por provisões suas erigiu duas capellas. 
cu·radas. 

Tendo-se queixado o padre Manoel Antonio de Aze
veJo ~ vigario da freguezia de S. Francisco de Paula 
de Pelotas da província do Rio Grande de S. Pedro do, 
Sul, dos excessos do viga rio geral e provisor daquella 
província, o padre Antonio Vieira da Soledade, prati -
cados contra a sua jurisdicção e aireitos parochiaes, j{t 
na concessão de licenças para casamentos, dispensando
os tres proclamas, e na de livros para assentos destes,. e 
de obitos aos c a pellães de pequenas capellas ; já consen
tindo que se afreguezassem em outra freguezia dous 
individuas que residiam na do supplicant.e, enter-.. 
rando-Re os e StTavo~ destes em cemiterios particulares ;·e 
já finalmente em erigir arbitrariamente duas capellas 
curadas, desmembrando-as da freguczia do mesmo sup
plicante; E havendo a M·esa da C'onsciew~ia e Ordens em 
consulta de 30 de Julho do anno proximo passado offere.;._ 
c ido á alta consideraç_ão de Sua Magestade o Imperador, 
que, sendo do seu dever sustentar- a observancia do Al-
vará de H de Outubro de 1786, analysando os procedi
mentos do vigario geral de quem o supplicante sequei-. 
xava., não podia deixa>~:' de olhar como arbitraria c illegal 
a crecção das duas capellas de Nossa Senhora da,Con
solação do Serro de Buena, e de Nossct Senhora da Con
ceição do Boqueirão, e um procedimento tanto mais 
reprehensível quanto elle era uma rrdncidencia de of
fensa do m8nci<onado Alvará, e de direitos de terceiro, 
{t vista das Provisões da referida Mesa de i7 de Novembro 
de !818 c H> de l\larço de 1820, que annullaram outros 
procedimentos de· igual natureza, com que de seu motu 
proprio aquelle vigario geral alterára e perturbara li
mites e territorius das freguezias de Santo Antonio da 
Patntlhau e do Senhor Bom Jesus do Triumpho daquella 
mesma provincia; que reputava portanto nullas as- Pro· 
visões expedidas pelo mencionado vigario geral nas datas 
de 23 de Novembro de 182~ e ~de Dezembro do mesmo 
anno, por isso q-ue o instituir parochos, como elle o fi
zera nas duas capellas em f!Uestão; estabelecer em cada 
uma dellas pia haptismal, fabrica, livros de receita e des
peza, livros :lc assentos de baptismos, casamentos c obitos; 
regular e prescrever os limites para cada uma dellas, pri-
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vaado o paro.cho proprictario de porções do seu territorio 
com reconhccidà mingua relativamente á dl'sproporção 
dos limites, f)Ue a seu arbítrio partilhou para as ditas 
capellas, sem que se prove a audiencia do mesmo parocho 
subtrahindo o conhecimento de causa ao legitimo e com
petente superior : eram procedimentos tão absurdos em 
toda a sua extensão como exorbitantes das suas faculdades 
e verdadeiros attentados em contravenção do citado al
vani e mencionadas provisões; e que quanto aos mais ar
tigos da queixa, achando-se apenas simplesmente alie
gados, podiam se considerar como praticados pelo vigario 
gcnl em virtude d:a delegação do legitimo Diocesano em 
quem resid'ia jurisdicção ordinaria para dispensar de pto
clama~ ma trimoniaes e quaesquer outras em pontos de 
mera disci.plina ecclesiastica menos porém quanto á de
pendencia das licenças para contrfl h ir matrimonio na 
cnn.formidade do I)ecreto de 3 de Novembro de 1827 : 
O mesmo augusto Senhor, conformando-se pela sua Im
perial Resoluç.ão de 3 de Outubro de 1828 com o pa
recer da sobredita Mesa, ha por bem o1·denar que o 
referido vigario geral seja extranhado pelo meio arbi
traria e i Ilegal, com que.se animou a· erigir por provisões 
suas, sem audiencia do respectivo parocho, as indicadas 
duas capellas ; e que havendo-se por nu lias e de nenhum 
effei to taes erecçõe~, seja restit.uida sem perda de tempo, 
e posta no estado primitivo a parochia do supplicante; 
advirtindo-se ao vigario ge:ual de se abster de taes pFo
cedimentos de erecções de capellas, e de innovar e al
terar limites de freguezias ou de quaesquer desmcm
hroções <JUC possam o~ender e prejudicar a j urisdicção 
e direitos do mesmo supplicante, evjtando assim escan· 
da.los,. que parecem demonstrativos de inimizade, até 
que a. Assembléa Geral tome as medidas convenientes 
sobre a regulação de limites parochiaes; e Manda pela 
Secretaria de Estado dos Nt>gocios da Justiça, assim par
ticipn: ao Bispo C~pcllão-mór para sua intelligencia, e. 
devida execução. 

Palacio do Rio de .Tant~iro em 2L de Janeiro de 1829.
Lur.io Soares Tei.reira de Gouvê:t.- Sr. Bispo C t pellão ... 
mó.r. 
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N. iiJ. -JUSTIÇA.- E;\1 21 DE JAN.P.:lHO DE 1829. 

Manda proceder a lllatrieula das cmbarcaçücs de frete c s~r
viç.o particular cmptTt;"<ll1as na bahia do Rio de Janeiro e 
rios confluentes. 

Sua Magestade o ImpcraJor ,a quem fiz presente com o 
officio de V. S. de H> do corrente o plano que V. S. 
propõe sobre as embarcações de frete e serviço par
ticular empregadas nesta bahia e rios confluentes, como 
medida necessaria para evitar os roubos que ultimamente 
se têm feito em alguns portos de mar, aonde as qua
drilllas tem sido conduzidas em faluas: Houve por bem 
approvar o mesmo plano que a este acompanha, assi
gnado por João C:lrrieiro tle Campos, Omci li-Maior desta 
~ecretaria de Estado dos Negocias da Justiça,a fim de ter 
Já execução, para o que se tem igualmente expedido as 
necessarias participações á repartição ela Marinha para a 
numeração das faluas, e mais declarações exigidas. 

Deus Guarde a V. S. Paco 'em 24. de Janeiro de 1829. 
-Lucio Soares Teixeira rie Gouvêa.- Sr. lntentlt'nle 
Geral da Policia. 

Medidas propost.as sob1•e as embarc~ções de 
f"rete e serviço particular empregadas nesta 
bahia e rios confluentes, a que se ret'ere o 
aviso acima. 

• 1. a Todos os Juizes de Paz apresentarão uma· lista das 
·embarcações pertencentes a pessoas do districto de sua 
jurisdicção, dc~ignando o nome elo dono, tripolação~ 
nome do arraes~ serviço em que se emprega, e se é de 
frete ou particular. 

2. a Todos serão obrigados~ no prr~zo de um mcz destas 
publicadas, a receberem do Juiz de. Paz um bilhete com 
as declarações acima refer ülas,c com elle apresenta rem-se 
no Arsenal da Marinha para alli serem numerados, fazen
do-se um lançamento com as ·sobreditas declarações c 
signaes do arraes~ d'onde cxtrahir-se-ha uma resalva 
que lhe será entregue. O barco terá em letras grandes 
o nome do districto, o numero, e se é de frete ou par-
ticular. 

3.a Que nas rep1rtíções por onde se pagam r,ontri
buições e liçenças ·'e não expeçam se!ls títulos sem que 
sejam munidos de taes resalvas da I nspecção do Arsenal 
da .M.arinha. 
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l~. a Que todas as embarcações que forem encontradas 
sem esta numeração se considerem ~uspei tas e em estado 
de averig-uação. 

~).a Que havendo mudança de serviço, districto, patrão 
e numero de tripolação, deverá immediatamente ser 
~~ciente a Intendencia Geral da Policia, para na respectiva 
lieença se fazerem as notações precisas, e exigirem-se 
as competentes abonações á conducta do arraes. Todo 
aquelle que se encontrar sem estes quesitos se tornará 
su~peito. 

6. a Todos os botes e mais emharcações empregadas no 
serviço de quitandar pelo mar serão obrigadas ás 
mesmas legitimaç.ões a que são obrigados os mascates e 
quitandeiros que sahcm para os districtos. 

Secretaria de Estado dos Negocias da JusUça em 24-
de Janeiro de i828.- João Carneiro de Campos. 

N. l6.- IMPERIO.- E'I 28 DE JA:\!EIRO DE !8:29. 

Sobre a elei~ão de Jniz de Pn.z e suppll'n t:; em urna só apuração. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o officio 
da Camara ela villa de .Maricá; na data de 2! do corrente, 
no qual participa a duvida em que se acha, de dar posse 
ao Juiz de Paz pertencente á freguezia de Saquarema, 
visto terem elle e o seu supplente sido eleitos em uma 
só apuração: manda o mesmo Senhor. pela Secretaria 
de Estado dos Ncgocios do Imperio, declarar á dita 
CamarJ que deve dar posse ao Juiz de Paz, porque a cir
cumstancia de não se ter feito a apuração por via de 
duas listas não é falta essenciaL, por admittir a lei duas 
intelligencias, e por isso um tal defeito na apuração não 
póde tornar nulla a eleição. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 ele Janeiro de 18~9. 
- José Clemente Pereira. 
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N. 17.-lMPERIO.- El\1 29 Dll JANEIRO DÊ t8!9. 

Sobre o provimento das escolas de primeiras letras. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o orn~ 
cio do Vice-Presidente da Província de S. Paulo, na 
data de 3 do corrente, acompanhando a representação 
do Conselho do Governo da mesma Província, constante 
da cópia de um artigo da acta da sessão de 8 de No
vembro elo anno passado, sobre as condições com que 
lhe parece dever proceder-se ao provimento das escolas 
de primeiras letras. em observancia da Lei de 15 de 
Outubro de 1827 ; Ha por bem o mesmo Senhor de
clarar, em resposta ·ao referido officio; que a obrigação 
do Vice-Presidente, em conselho, é executar a lei, 
sem que lhe seja licito interpretai-a, impondo aos pro
fessores providos, ou que se houverem de prover, condi
ções que se não acham declaradas na dita lei, e que 
uma vez que não appareçam oppositores ás cadeiras, 
que pelos seus exames se mostrem instruidos em todas 
~s ma terias especificadas no art. 6. o da citada lei, é da 
sua obrigação não os approvar, sem que lhe possa ser 
permittido prover os oppositores com as clausulas pro
postas na mencionada acta, as quaes muito menos po
dem ser impostas aos professores que se acham já 
providos. E assim o manda, pela Secretaria de Estado 
dos Negocias do lmperio, partic:ipar ao mesmo Vice-Pre
sidente, para sua intelligencia; c execução. 

Palacio Jo Rio de Janeito em 29 de Janeiro de 1829.-. 
Jo8é Clemente Pereira. 

~. 18.--- BtPERI.O.- Eu 29 DE JANEIRo DE 1829. 

Declara que obtendo igual numero de votos dous cidadãoS 
eleitos para o cargo de supplente do Juiz de Paz, deve a sorte 
decidir o que ha de occupar o mesmo cargo. 

Manda Sua Magestade o Imperador pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da lmperio participar~ Camara da 
Villa Real da Praia Grande que lhe foi presente o seu 
officio de 21. do corrente, no qual expõe a duvida em 
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que se acha, sobt·e aquelle que na apuração dos eleitos 
para Juiz de Paz e su pplente da freguezia de~· Sebastião 
de Itaipú, eleve ser preferido para supplente, VIsto appare
cerem elous com igual numero ue votos: e Ha por bem 
que a Camara se' regule neste caso pelo que decidir a 
sorte. 

Palacio do Rio Jc Jancifo em 29 de Janeiro de 182!1.
José Clemente .Pfffeira. 

N. 19.- IMPERIO.- EJU 29 DE JANEIRO DE 1829. 

'Declara nulla a eleição de Juiz de Paz feita para a capella de 
Carapebus, por não ser capella tiliàl curada. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o officio 
de iõ do corrente da Camara da villa de Macahé, acom
.panhando o requerimento do vig-ario Fr. Luiz Eduardo 
de Serqueira, e dos cidadãos José Carneiro da Silva e 
Antonio José de Souza~ os quaes como membros da mesa 
da eleição do Juiz de Paz c supplente ela freguezia de 
N. S. do Desterro de Quissamã, fazem ver a nullidade 
de semelhante eleição, por isso que com manifesta in· 
fracção da Lei de H> de Outubro de 1827, e apezar das 
reclamações dos supplicantes, se nomeou Juiz de Paz 
para a capella de Carapebus, que não está nas circums
tancias da lei, por não ser capella filial curada: Man· 
da o mesmo Senhor pela Secretaria Je Estado dos Ne
gocias do lmpcrio participar ú sobredita Camara para 
sua intelligencia, que, verificando~se não ser curada 
aq uella cape !la, fica de direi to nu lia a eleição, porque 
a citada Lei de Hi de Outubro só manda eleger Juizes 
de Paz para as capellas liliaes curadas, não se devendo 
portanto neste caso dar posse ao Juiz de Paz que, para 
a de Carapebús, elegeu indevidamente a mencionada 
freguezia do Desterro. 

l-'alacio do Rio de Janeiro em 29 de Janeiro de l82H.
,Joilé Clemmte Pereita . 
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N. 20.- JUSTIÇA.- E~I 2D DE JANEIRO DE 1829. 

Providencia, par~t rrue se guarde dccencia c rcspcilo nas pro
cissões. 

Exm. e Revm. Sr.- Sua l\lagestadc o Imperador viu 
com o maior desprazer o modo indrcen te, e irreligioso, 
com que algumas pessoas acompanharam a procüssão de 
S. Sebastião: e não querendo o Mesmo Augusto Senhor, 
que taes actos. tão contra rios ao respeito c veneração 
devida á religião se reproduzam; tem na data deste 
ordenado ao Intendente Geral da Policia, que expeça ag 
mais term inantcs ordens, a fim de que patrulhas de 
policia façam conservar a decencia e respeito, com que 
se deve assistir a estas solemnidadcs religiosas; o que 
manda cornmunicar a V. Ex:. para sua in telligencia, e 
para que V. Ex. ordene a todas as igrejas da capital, 
para que quando tenham ele celebrar procissão, em que 
vá o Santissimo Sacramento dêm com anticipação ao 
Intendente Geral da Policia, parte do dia e hora, em 
que deve celebrar-se tal solemnidade. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Paco em 29 de Janeiro. de 
i829.-Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.-Sr. Bispo' 
Cnpcllão-m<'tr. 

N. :21.- F'AZENDA.- Ku 29 DE JA~Emo DE 1829. 

Sobre :t inspecção e guarda dos naYíos mercantes em descarga no 
porto elo H.io de Janeiro. 

Havendo mostrado a experiencia que a formalidade do 
lacramento c sello das escotilhas dos navios mercantes~ 
em lugar de ser proveitosa á fiscalisação dos direitos 
nacionaes, tem .. se tornado, sobre inutil~ nociva ao com
mercio, e gravosa á Fazenda; encontrando aquelle um 
obstaculo · de mais ao seu expediente, e despendendo 
esta mais de 9006 rs. por mez, manda Sua Magestade o 
Imperador, que~ emquanto pelo novo foral não forem 
dadas, a este respeito, outras e mais efficazes providen
c ias se obscrYe na Alfandega desta Córte o seguinte: 

t. o Fica de nenhum effeito a portaria da Secretaria de 
· Estado dos Negocios da Fazenda de tO de Dezembro de 

J82'•, na parte em que determina, que sejam 1acrada3 e 
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'.:,elladas as ·rscotilhas dos navios, que entrarem com 
mcrradorias neste porto; cessan!lo em consequeneia, 
todas as gratíticações, emolumentos e despez:1s, que se 
faziam, ou tinham lugar por causa desta operação. 

'2. o Cada um navio cte commercio receberá, como 
d 'antes, dous guardas, que permanecerão a seu bordo 
constantemente, ou ainda mesml) nos domingos c dias 
santos ; sendo um pago pc~a Fazenda, c outro pela praça 
sep;undo a lei. 

:3. o Os guardas porém qHc for-em empregados a bord~ 
(Jos nav.ios, serão de boje em diante cuidatlosamen te :no
meados pelo Juiz da Alfandega, que escolherá, .comG 
convem, homens probos, e activos, prestando cada um 
üelles liança idonea, a aprazimento do mesmo Juiz, para 
scguran<:a da Fazenda, quando E"eja lesada. E nestes ter
mos vencerá cada um elos referidos gullrdas, além da 
ÇTa t-ificação·quc o r<~ percebem, mais outl'a de 3ü0 .réis 
ui:t rios . 

.1. o O Juiz -<la Atfanucga procurará vigiar escrupulo
samente o comportamento dos guardas; demittindo ou 
despeuindo aquclles, que lhe for·em ~uspeitos; e fazendo 
processar, segunuo a lei, os que forem convencidos Lle 
abuso ou fraude ; Ira vendo neste caso dos í:iadDres respec
tivos a indemnisação correspondente. Igualmente porá o 
Juiz o maior cuidado em que o guarda-mór cumpra 
exactamente as obrigações do seu cargo, não sómcnte 
rondando sobre o mar, mas tambem guarnecendo os 
navios no momento em que chegarem; c de qualquer 
omissão quo nelle haja depois de o haver ad ver lido, dar{! 
parto ao Governo para occorrcr de prompto com remed i o 
<'fll('az. O que se cumprirá. 

Rio de Janeiro em 29 de Janeiro de i82Q .-Migu.et 
Dalmon du Pin r, Almeida. 

N. 2~.-FAZENDA.-E:\t 30oE.rA:"<Im\o n-E lH2~. 

~Ianth rxigir para o despacho do algodão -e fumo que descem de 
Minas Gcraes c S. Paulo as guias dos respectivos dizimeiros. 

Tendo Sua l\'Iagcstade o Imper~1llor onlenarJo por Sua 
í rmned ia ta Resolução de 2() do corrente, tomada em con
'iiilta do Conselho da Fazenda de i'i do díto mez~ que se 
P-xijam para o despacho do algodão em rama~ ou caroço, 

J}Ef:TSÜES lJE !829. :J 
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e mesmo do fumo em rolo, ou corda, que descem de 
Minas e S. Paulo, as guias do·s respectivos dizimeiros; 
sendo esta exigencia um dos objectos da representação 

· feita em 26 de Julho de 1826, pelo Feitor da Mesa do 
Consulado Antonio José de Souza Neto, sobre que versou 
a dita consulta : o Administrador de diversas rendas 
nacionaes fique na in telligencia de que assim o deverá 
obserrar e cumprir, em virtude da mesma Imperial Re
suluç..ão; visto que, quanto aos mais objeetos da sobredita 
represrntação, já estão dacl(ls as providencias. 

Hio tle Janeiro, 30 de Jan;:i r o tle l82!l .-llfiguel r:almon 
t!n Pin c A lmádl/. 

~ ~~:.- DIPEHIO.-E~r 30 DE L\:mmo DE i820. 

Sobre a elei~<1otlc Verea(lores e Juizes de Paz. 

Sendo presente a Sua l\rfagcstaue o Imperador o officio 
tlo Illm. Senado da Ca mar a desta Côrte na da ta de 28 do 
eorrente, em que expõe que, tendo de entrar no tra
halho da apuração dos votos para os novos Vereadores, 
e da promptiticação c remessa dos diplomas aos Juizes 
de Paz e supplentes, cujo trabalho durará por muito 
tempo, que por isso será necrssario deferir-se a solução 
de mui tos outros negor.ios, lhe oecorrem as seguintes 
duvLtas, q ne ofierece para serem decididas, a fim de pro
ceder neste objecto com o acerto que lhe cumpre: L o Se 
deverá principiar pela apuração dos votos dos Vereadores, 
reservando para a nova Camara a pl'omptifieação dos di
plomas para os Juizes de Paz, sua posse, e juramento; se 
este aclo deverá ser anteposto áquelle, ou :-e deverão pra
ticar-se ambos ao mesmo tempo: 2. o Se principiado o acto 
1la apuração, deverá sobrestar-se em todos os outros ne
gocias, ou se poderá em alguma sessão extraordinaria 
tratar-~e de quaesquer objectos de ponderação que 
possam occorrer: 3. o Estando a sala das sessões do lllm. 
SenaJo occupada dons dias na semana pelo Supremo Tribu
nal de Justiça, e não havendo outra casa propria para as do 
Illm. Senado, qual será o arbi trio a tomar-se para se não 
interromper o trabalho da apuração. O mesmo Senhor_, 
ficando inteirado do conteúdo do dito officio, Manda, 
pela Secretaria d"C Estado dos Negocios do lmperio, de
darar ao Illm. Senado, quanto á sua primeira duvida, 
srr mais con.vrnientr r muito conforme rom o fim elo 
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Decreto ue 27 de Setembro do anno p1SSado, que rn~mdou 
procc:ler ás eleições das CJmaras Municiprles, logo que 
fosse publicado o seu regimento, que se preflra a ulti,. 
mação da eleição dos Vrreadores para a nova Camara a 
todo e qualquer outro trabalho, inclusive o de dar posse 
aos Juizes de Paz, que a podem congruentemente receber 
da nova Camara. Quanto il 2.a que, occorrendo algum 
negocio urgente propriodo seu regimento, podem suspen
der f;C os traJnlhos da eleição, para lhe dar expediente, 
nma vez que se reconhecer que na demora da expedição, 
resulta prejuízo á publica admini~tração a seu cargo. E 
quanto ao objecto da 3. a que póde o lllm. Senado pro
ceder como entender. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Jamliro de 1829. 
Jo'lrf Cfemente Pereira. 

N. 2L-JUSTIÇA.- E:\1 30 DE JANElRO DE !829. 

Trat:1 do conflicto suscitado entre a Relação e o Commandante das 
Armas, a resp·eito da pris;1o de nm Major de Milicias. 

Illm. c Exm. Sr. -Tendo o Conselheiro Chanceller da 
Relação da Bahia Luiz Joaquim Duque-Estrada Furtado 
de Mendonça, dirigido á icJUgusta presença de Sua Ma
gestade o Imperador, com o sen officio de 8 de Feveieiro 
fie 1827, a representação que lhe fizera o Desembargador 
daquella Relação Antonio José de Carvalho Chaves, 
contra a falta de cumprimento ás requisições que havia 
frito ao Com mandante das Armas daquella Província, o 
Brigadeiro José 1\f:moel de Almeida, para ser prrso o 
Majot' de Milicias Manoel Nunes da Silva, em virtude de 
um acórdão da Relação funcl2do no~ 3. o do Alvará de 24 
de Outubro de 1764, por desobediencia e injuria feita ao 
.Juiz de Fóra da villa de Jaguaripe ; e senào presente a 
Sua Ma gesta de por consulta do extincto Tribunal da 
Mesa do Desemhargo do Paço, a que Houve por hem 
mandar proceder~ que o sobredito Commandante militar, 
arvorando-se em Tribunal superior á Relação, affirmára 
de seu proprio punho, que por não estar convencido da 
justiça dos seus acórdãos, não prendia o réo condemnado 
por ser este um official miliciano, vindo por este meio 
em lugar de coadjuvar as Justiças, como era do seu dever, 
a resistir aos seus mandados e decisões, pois que sendo 
o crime do réo classificado de Lesa Magestade, e perdendo 
por elle o privilegio do fôro militar, como é exprP-sso na 

2! ···•'' 
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Oru. Li v. ,rr. 1
' Ti!s. 49 e t:iO r nos A Ivarás de 21 de Outnbro 

de 17G3 ~ 2. 0 e 211 ele Outubro de 17G~~3.0 e outros, que•:. 
julgaram necessario em taes casos, que os· mil i· 
Lares perdessem o privilegio do fôro, e se tornasSêm 
sujeitos á j Liristlicção civil, por se considerarem tac, 
delictos corno os mais funestos ao Estado, por isso que 
tendiam á destruição da sociedade, e daquelles que ·a· 
reprrsen ta vam; não podia nem o devia ignorar ·o sobre
dito Commandante militar para deixar de cumprir com 
manifesta infracção das leis escript:~s a requisição do 
mencionado Ministro, porqul~ ainda no caso de ser vio
lenta ou inju~ta a pena imposta pelosacór!lãosda Relação, 
não era clle a autoridade legitima, a quem competia o 
recurso do réo para a reforma della; e Conformahdo-sc 
o mesmo Scnl)or com o parecer do sobredito T.,ribunal, 
Ha por bem que nesta conformitlade V. Ex. faça expedir 
as ordens, que ferem convPnientes, ao ae1ual Comman
dan te das Armas da sobredita Província não só para 
fazer sentir a manifesta invasão de jurisdicção commet
tida pelo seu antecessor, mas tarnbem para lhe recom
menclar a necessaria harmonia c boa intelligencia, que 
convem guardar entre todas as autoridades, e o devido 
cumprimento á deprecada, ele que se faz menção reco
nhecendo-a como cmanatla de uma autoridade separada 
da sua c inteiramente inclepcnuentc no exercicio e nos 
éffeitos das suas funcções. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço om 30 lle Janeiro 
de 1829.-Lucio SoaJ'cs Tei:-ceira de Gmwêa. -Sr. Ministro 
e Secretario de Estauo t.los Negocios da Gu1'rra. 

N. 2õ.-FAZENDA.-EM 31 DE JANEIRO DE 1829. 

negula a fórma dos despachos e das guias, que se fizerem ou se ex
pedirem pelas Alfandegas. 

Miguel Calmon d u Pin e Almeida, do Conselho de Sua. 
Magestacle o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda· e PJ'esidente do Thesouro 
Nacional. Faço saber á Junta da Faze-nda da Província 
de .... que sendo presente a Sua Magestade o Imperador, 
em consulta do Conselho da Fazenda, a defeituosa pra
tica introduzida nas A1fandegas do Imperio ácerca da 
expedição das guiaE para os gencros r. fazendas, que 
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\kpuis de tkspat:llad~ts, são n~mcttidas de UlJJ;t:; para 
outras Províncias; e cumprindo renwvc·r o grave damno 
que da mesma pratica resulta, á boa liscalis;u:ão e ar
recadação dos direitos na(;ionaes, cmquanto u~ío forem 
adaptadas, em o novo fural, mais amplas e sc~guras me
tlidas sobre tão importante objt•cto: Houve o mesmo 
Au~usto Senhor por lJem, por sua innret1iata e im
perial resolução de 23 do corrente mez llc J:tnoiro, quo 
t•ssa Junta fa~a obst~rvar, c g-uardar inLuiratnente nos 
despachos e guias que se fizerem ou expeüin~m pela 
AlLtlHleg·a lless:1 Província as determinações segui o lcs. 

1. a Que a pesso.J qnc qu izer despachar q naesqUt~r 
mercadorias pela Alfandega, deverá apresentar nm a nota 
cscripta no alto Llc uma folha ue papel, na fJU:d decbre 
com cxaclidào o numero dos volumes qttc c1uizer d!'s
v~lcllar, suas marcas, a qua n tidaue, c (I ua I ilLldcs Jas poças 
c objcctm; que catla um contém, indicando o numero 
das v a r as ou cova dos de cada poça,so fur <lo mocl ida linear, 
ou o n nmr,ro dos quintles, arro!Jas c libras, se forem de 

· haver de peso, ou u numero. das canadas, e quarlilhos! se 
r(lrcm g·ent•ros líquidos; e bem assim o nome Lla om
JJarcaç:lv 'lue tiver importado taes mercadorias, o dia 
da sua entrada no porto, o nome (lo clesp:tchan te, c o 
di:-~ em qnc tizer a nota para de.-,paL'llO. 

2. a Que nesta mesma nota, e ao pé llella para maior 
hrevhlailc, bncem o~ OfTieiacs colllpdentcs os dcspad10s 
llt\S di r c i tos q ltC se devam pagar, dcdaratHlo D dia em q nc 
l:\cs d(·spacllos lizerem, tudo conforme o modelo junto, 
que comrJrcllenJc assim a nota de que trata o artig·o 
prececlenlc, como o uespacho em questão. 

3.a Que e~te bilhete, quo contém a nola e despacho 
como dito fica, seja registrado em livro proprio por um 
ou dous Olllciacs intcllig-entcs o probos~ a escolha tlo 
Juiz ou Provedor tla Alfandega; conservando-se no n~
gistro a mesma fórma c metlwdo guardado no refl'rido 
hilhet8; e deixando-se á margem do mesmo livro o ne
ecssario esp:l~O rnra ncllu se lan~ar <1ualquer assento 
ulterior. 

!.t:. a Que as gnia.s que forem dadas para a export.açüu 
de mercallorias, já despachadas, e que uevam :-;er reexpor
tadas para outras Províncias, (kVl~r;lo conter nccc~;sa
ríamcnte as declarações que tkam exigidas para a nota 
c despacho das mesmas mcreadorias, de sorte~ tjllC st~ 
tledarc expressamcnlc nas diLls g-uias o numct·o Jus 
YoltllllCS, suas marcas, q uantidadl~ ·c q u;didade du s;•u 
l·ontt~t·ldo, Jlomc do navio <pte o.; importou, di:1 da 3U.l 
1-'!llrad:t na Atraw leg;1, e IlfJille ck: q nem :JS LlL'Sp.ac l!o.u" 



E além dhsa, o preço sobre o qual foram pagos os di~ 
reitos das fazendas contidas em taes volumes; nome de 
quem rtquer a guia para as reexportar; lugar ou Alfan
dega para onde as quer mandar, e nome do navio, que 
as deva tran~port-ar. 

ti. a Que das guias expedidas, nos termos do artigo 
precedente, tomar-se-ha nota no livro do registro, e na 
margem da pagina onde se achar registrado o bilhet.e da 
nota e despacho, das mesmas identicas mercadorias, para 
que conste a todo tempo quaes das então despachadas 
tiveram guia, para serem remettidas a outra Província, 
ou Alfandega. E nenhuma guia será assignada pelo Juiz. 
ou Provedo1·, sem que tenha no seu verso um assento do 
Official e11carregado de escripturar o dito livro de 
registro, declarando ter notado á margem da pagina 
do mencionado livro a guia em questão. 

6. a Que sempre se expedirão as guias, as~:im feitas, 
por duas vias, devendo ser a primeira entregue á parte 
que a requereu, e a segunda reme! tida pelo Correio, 
dentro do offirio do Juiz ou Provedor da Alfandega, que 
a expediu, ao Juiz ou Provedor daquella a que se destinar 
a fazenda guiada. E em nenhum caso dar-se-l1a uma 
terceira via de guia para o mesmo genero, ou merca
doria que ti ver obtido a primeira, seja qual fór a causa 
ou pretexto que possa ser aJlegado. 

7. a Que nenhum Juiz ou Provedor faça cumprir ou 
dê fé e valor a guia alguma que lbe seja apresentada 
(depois de passado o tempo que julgar razoado para que 
esta provisão esteja publicada .. c em vigor na Alfandega 
que a tiver expedido), se ella não contiver as declara
ções, e não fór feita com as formalidades exigidas pelos 
artigos antecedentes. 

8. a, Que, flnal mpn te, pelo que respeita ás guias para 
as chamadas miudezas q!J.e se renieltam de· umas para 
outras Províncias, além do jur::tmento que por lei deve 
prestar a part~ que ás :equerer, deverá a mesma .parte· 
apresentar certilicado JUrado do mercador em CUJO ar
mazem ou loja ti ver comptado taes miudezas~ e assignar 
termo de responder por qualquer fraude que possa ~er 
descoberta sobre o mesmo objecto. O que a referida 
Junta fará observar, e cumprir, empregando todo o 
esmero e vigilancia para evitar qualquer abuso ou Je
leixo, que possa haver da parte dos Officiaes da-Alfan
dega respectiva, e ficando responsavel pela menor falta. 
João Rodrigues da Silva a fez no Rio de Janeiro em 3i 
de Janeiro de 1.829.- João Carlos Corrêa Lemos a fez 
~screYer.- .Miguel Calmon du Pin e Almeida. 
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1\lodelo n que se ref'er·e a P••o,·il!!iio achua. 

BILHETES DE DESPACHO. 

Nota. 

Rio de Janeiro, 7 de Junho de 1828. 

Despacha (Fu.lo) as fazendas seguintes vindas do Malabar no 
navio (tal), entrado neste porto no dia do mez de 

D Fardos n. 
0 !~· :gg ( 300 Peças de zuartes ordinarios du 

13:wo ~ 20 covados. 

U.080} 
16

•080 i60 Naguenas..................... ~o 

i~ J~ l 200 Chilas e coro mandeis ordinarios. 2i 

L :1.00 Cadiás inglezes.. . • . • . . .. • .. • .. H 
~~.~00 Pannos de gentio ..............• 
M>.oOO Longueus azues............... 5 
46.24.0 Cafres ........•.•.............. 
43.300 Cobertas de paly.............. )) 

A Fardo n. o 2.100 Cadiás ordinarios de........... li 

(Assignatlo o Dcspacllaulc.) 
Despaclw. 

Rio:. 7 Jc Junho de 1828. 

Despacho úe (Fuào) .Malabar (navio tal) 

D Fardos n. 

13, !4, !6, !7, 7, 
44, 4.5, 4.6, 43, 
A. Fardo n. 0 2. 

9!0 180 peças de zuartes ordi· 
narios de 20 b ..•...•.•.. 

i, i60 naguenas de 20 b .•••.. 
200 coro mandeis de 21 b .•• 
100 cadiás de 14 b •.•••.••• 

400 pannos de gentio ...... . 
500 longuens de 5 ......... . 
24.0 cafres .••..........•.. 
300 cobertas de paly ......• 
!00 p. cadiás ordinarios ... 

(Assignado Fuão~ Feitot·.) 

2.000 
1.600 
!.680 
1.220 

600 
400 
600 
610 

1.120 

360fJOOO 
236$000 
3368000 
U2~000 
2~0$000 
200$000 
144~000 
192$000 
H2~000 

i :952t-iOOO 
15 

97600()0 
19~)2 

292Ssoo(oo 

Deve pagar 292S800. (Fuão; Escrivão da .Mesa Grande.)- Joâo 
Carlos Con·éa Lemos. 
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Dt~clara o numero das rações de fonagem e ela p;t •1uc devem per~ 
celler os Governadores c Com mandantes elas Armas que tôm 
patente de Coroneis cffectivos. 

~ligncl Cahnon du Pin c Almeida, do Conselho de Sua 
l\lagcstadc o Imperauor, l\ii'nistro c Secretario de Est:l(lo 
dos Negocios da Fazewl? c Presidente doThcsouro Nacio~ 
na I. Faço saber á Junta da Fazcnd'a da Província de .... 
'1 uc Sua Magestade o Imperador em consctJliCneia da& 
duvidas suscitadas em algumas Provincias do lmpcrio, 
solJre o numero das· rações de forragem, c etapa que 
devem perceber os Governadores, c Conuuandantes das 
Armas, que têm patente de Coroncis ctrecti Yos; H ou v o pnr 
IJem Determinar, em Al-"iso da Secretaria de Estado dos 
Negocias da Guern, datado em 10 de Janeiro corrcBtc, 
q uc o n umcro de semelhan Les rações fosse o que pela 
Ta IJCll:t de 28 de Março de 1825, compete aos CoroncÜ} 
eommandando eorpo, c não brigada. E outrosim ordena 
o mesmo- Augw~to Senhor, que essa Junta cumpra todas 
as requisições do Presidente da Provincia áccrea d0 
ohjcctos militares , dimanauos de ordem da mesma 
8ücretaria da Guerra, sem dependcneia de ordem deste 
Thcsouro. O que a Junta tC'rá entendido, c executará. 

Candido l~'ernandes da Costa Guimat·;les a fez no lHo
de Janeiro em 3l de Janeiro de 182\J.-Jo:lo C:1rlos Corrê;~ 
de Lemos, a fez escrever.- 1lfiguel Calmon du l'in e 
:t lmeid.a. 

Deelara que os Juizes de Paz não podem arrecadar o sello dos
papeis processados nos seus Juizos. 

Illm. c Ex.m. Sr.- Sua Magcstadc o Im-perador 1\landa. 
declarar á V. Ex. para seu governo .. deeidinrlo sohre o 
omcío ll. 0 i de 7 de Janciroantccctlcnte, (fUC não SCIIUO da 
attrilmiçào dos Juizes de Pn arrecadarem o imposlo do 
sello dos papeb processados nos seus Juizos, Illal (' inde-



\"illaHwrrk alguns se Wm arrogado c.•·sa Junsdtc(~O dei
x.arulo de cntrc.!.!,'ar na est:ção competente a impurt;1uri:t 
ai'ICcadada (Inando só lhes cumpre zelar sobre opa
gam<'nto que se ucYc fazer aos ditos ~ellos pela verba 
nos papeis dosru Juizo, c que em conformidade V. Ex. 
expeça as ordens preeisas p:na qun infalliveluterile 
enlre para a repartit:ão rcspectiv:l o que alguns dos ditos 
Juizes tle Paz tiverem arrecadado do mencionado im
posto, f.1zendo constar a todos, que sú é do seu dever 
vigiar solwc a arrcradação d!'st:l taxa, c nunca a rrecad:tt~ 
positiv:unente eom o abuso de• :mtoríd:l(le, como rc
pt·esrntou o lksemhargador Intendente dos diamantes 
t.'m s ·u oflicio tle i l dn llt'zembro tlo anno p1ssa<lo, qut~ 
aeompanl10u aquelle de V. Ex. 

D1•ns Guarde a V. EL-Pa brio elo Rio tlf• J:ltteiro l~IH ;) 

dt~ F't•Vt>rciro de 1)·)20.-: M:qtlr~l Callflon du Pin e Almeúf.! 
- S1·. Presidente tb Pruviucia de .Mtnas GtT:le . .::. 

Manda que Hào sul,a ao Governo Imperial rrqucrimcutu ;1!;:.;-uw 
1:om documentos JHlr st'llar. 

lllm. e Ex.m. Sr. -Sua 1\Iagestadc o Impcrauor Ha 
porlwmquc V. Ex. não remelta, para subir á Sua 
Augusta Prcscnt)a, requerimento algum com tlocu
uwn tos que não estejam sclbdos na fú r ma da lei. 

O que participo. a V. Ex. p:1ra tJUC assim o execute. 
Dt•tJs Guarde a V. Ex . - Palacio do Hio de Janriro 

em 7 de Fevereiro de t82!J . - Jose Clemente Pereim. 
- Sr. Presiden le úa Provincia úc ...... . 



2ü DECISÕES 

N. 2ü .- MARL'HIA.- E~l fO DE FEVEREIIW DE 1829. 

Crêa o livro de matricula geral dos navios da Armada. 

Sendo conveniente e quasi de absoluta necessid.1dc 
que na Intendencia da Marinha desta capital haja um 
livro de matrieula geral dos navios de que se compõe a 
Armad1 do Imperio, onde além da qualidade, e nome 
de cada navio, se notem as circumstancias mais nota
veis que lhe são relativas : ordena Sua Magestade o Im
perador que Vm. faça proceder, sem perda do tempo, 
ao estabelecimento de um tal livro que deverá ser de 
duzentas folhas em folio grande, e para norma da ma
ueira por que ha de ser riscad·o, se remette o modelo 
incluso. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em lO de Fevereiro de 
1829.-Miguel de Souza ·Mello e Alvim.- Sr. Intendente 
da .M~rinha elo Rio de Janeini, 
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DECIS<iES 

N. 30.- JUSTH,:A .- E:u fl IJE FJ~VEUEIH'I DE {!:)~U. 

Manda passar para o Juizo dos Feitos da Corô:t c Fazcnd:t h:los os 
papeis rclalivos aos scr1ucstros das propricdaucs dos suiHlitos 
porluguezcs. 

I!lm. c Exm. Sr.-Não sendo rornp:1tivel ~~om o cxt'r<·i
(~io em flllC V. Ex. se acha de 1\Iinistro do Sn[H'<'lllo Tri
bunal de Justiça o de n:•nhumn outr:1 r:ommis-;:lo ~ llouve 
Sua .Ma~cstadc o Imperador por bem Hn:-:oln•r, á vista do_ 
qtw V. Ex. ponderon no seu o meio de i'1- do mcz :m t<·:·p
dnllc, que todos os p:-~peis rrlativos aos ~wqnestros (bs 
propriedades dos subdilos portu'!UCZI~S tlt' qne V. Ex. foi 
t•ncarrpgauo, Llepois de rompctent1•mcntc inventari:tdos 
passl'm para o Juiz dos Feitos da Gorô:1 c Faz,•mla, por 
onde d'ora em diante deverão correr todas as deflcnden
cias relativas aos mesmos sequestras. 
Deu~ Guarde a V. Ex - P;l(:o ('nl H de F'1~\'I'I'CÍ r· o 

de :18~0.- Lncio Soares Tcixeirâ de Gonvéa.- Sr. Jo~o 
Jo~é da Yciga, Enearn'g-ado da com missão dos seques
tros das proprieuades uos subditos portuguczes. 

N. 31.- JUSTIÇA.- EM u DI<: FEvEnEmo nc iS~n. 

Dedara o que se tlcve entender por capellas filiat'S curail.:ts. 

lllm. c Exm. Sr.- Sua M:•gcstade o Impi'rador,a qu('lll 
foi presente o o meio Je V. Ex. ele 20 de Março elo anno 
p:1ssaJo expondo as duvidas em que entrára o Ouvidor in
krino dessa comarca ácerca da execucão da Lei da crea
çJo dos Juizes de Paz, Me ordena rêsponda a V. Ex., 
que pela Lei do L o d8 Outubro de 1828, cuja litt!'r.:i 
ohscrva ncia rceom menda, em combinação com a de _'H) 
de Outubro de 1827, j:1 foram resolvidas a 2.a e 3. 8 duvida 
sobre a maneira das eleições elas Camara" .Municipaes c 
dos mesmos Juizes de Paz, c tempo que hão de Si~rvír; e 
quanto á La que se devem haver por c:1pcllas filiaes 
curadas, t()(bsaquellasquetiverem Applicados, c em que 
se admin istrarcm os Sacramentos regular c constante
mente, ainda que os Capcllãcs sejam unicamente pust(ls 
pelos Parochos ou pelos mesmos Applicados com sua li
rcnça; llâo só. porque esta in tcllig·cngia se conforma com 
a Constituiç5o crclcsi:l~tica do Arrcbispadn da J?.lllia pur 
que se rc::;·em todus os Bi;;Jntlus elo lmpcri o, ~~ :n, :m~ Ul::l. 
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';:_l~'J~ ~f\\ r)'l:l 1.' ())7; lll:JS t:nH])!'m~ C pl'ÍJlCÍp:tlmente, por
que tle c•utr<~ sorte ~·c1'ia inutil,c ociosa a pro\idcncia da 
!ri em crear os Juizes de Paz nas capei las tiliacs curadas; 
estando talvez tod~1s, as capelbs illiae:-; do Brazil, que taes 
se não podem dizer no sentido rigoroso, nas circumstail
eias mencionadas de serem administradas pol' si1:1plrs 
C:-~ p<'lli'i·o. 

Deus Gu;1rde a V. Ex.- P:llacio do H.io de Janeiro em 
l L de Fcv<~rl'iro de 18:2~}.-Lucio Soafl's 1'ei.rcira de Gou
Vt;'a- Sr. Prl'Si:lentn da Província da Paralty!Ja. 

~L :5?. -· l\1Pf•~Hl0.- E:n t:l D~ FE\'EllElnO DE 1S'!n. 

Dt•clara qHe é mais conforme á lei que a apuração dos votos para 
Jnizcs dr Paz e supplr•ntcs se faça em duas listas, mas llUe não 
!Ia mtllidadc em se fazer em urna só. 

Foi presente n Sua Magestade o Imperador o oftlcio da 
Camara da cidade de Cabo-Frio de 31 de Janeiro proximo 
p:lssatlo, em que expõe a di vergencia que ho'uve entre 
as mesas eleitoracs das freguezias do seu districto na 
apuração dos votos pa rn Juizes de Paz c supplentes, por 
cn tenderem as de S. Sebastião c Senhora da Lapa qun a 
di ta apuração se devia fazer em uma só lista, e as da Se
nhora ela Assumpção c S. Pedro da Aldêa em listas sopa
radas :c Manda o mesmo Senhor pela Secretaria de Esta
do dos Negoeios do lmpcrio responder-lhe, que as mesas 
<las (luas ultimas fregurzias entenderam e guardaram 
melhor a Lei e Instrucçõcs, mas que, apezar de ser nota
velmente irregular o procedimento das outras_, não 
est~io por isso nullas as eleições respectiva~, porque a Lei 
do i. 0 de Outubro de 1.828 admitte a intellig<mcía que 
estas lhe quizeram dar, e seguiram nas suas operações. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Fnren'iro de 
t 8~U.- .Jost: Clemente Pereira. 



DECISf:tt;;, 

N. 33.- DIPERIO.- E~l 13 DE FEYEREtRO DE 1829. 

D:lclara legitima a escusa do cargo de Jnlz de Pn (}O Cura da 
freguezia de ~;. Sebastião da Barra :,~ ansa. 

Sua ~IJ;:u~stacle o imperador, sendo-lhe prrsente o 
officio d:1 Camara de Rezende de :t do corrente com a., 
represcnt.açõrs do Cura de S. Sêbastião da Barra Mansa, 
que se julga dispensado por ser Paroelw de servir o em· 
prego de Juiz de Paz, para que fóra eleito: Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio declar<Jr á 
sobredita c~1mara que tem aquel!e Juiz eleito escusa 
legitima no art. 4. 0 da Lei de H5de Outubro ele i827, 
porque dispensa os empregados civis, em cujo numero. 
entra o representante pelo seu emprego de Cura de alm1s, 
que apezar de ser ecclesiastico, nos termos da citada te i 
é considerado civil em relação aos militare.;;, devendo a 
mesma Camara conceder ao sobredito ParodlO a isencão 
que solicita. · 

Palacio do Rio dr Janeiro em f:l de Fevereiro de 
!829.- José Clf'mentrJ PPJ'tira. 

N. 34.- F'AZE~DA.- EM iG o:<: FEVRRinno DE 1829. 

Manda executar na Alfandegada Côrle o disposto na Provisão de 
31 do mez passado ácerca das guias dos generos despachados de 
umas para outras Provincias. 

Sua Magestacle o Imperador, Ha por bem que na 
Alfandega desta Côrte se execute mui escrupulosam~ntc 
o disposto na Provisão de 31 do mez passado ácerca das 
guias, que devem ser dadas ás mercadorias e generos, 
que forem depois despachadas e exportadas de umas 
para outras Provincias, devendo ser notadas as 
mesmas guias depois de pa~sadas no livro mestr·e dessa 
Alfandega e na mesma pagina em que se achar lançado 
o despacho destas mercadorias. ..,.. 

Deus Guarde a Vm. -Paço, 16 de Fevereiro de !829 . 
... _Miguel Calmon du Pin e Almeida.- Sr. Juiz da Alfan• 
dega interino. 
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N. 3r5.- FAZE~DA.- E~l 1ô DE FEVEREIRO DE !82!). 

Sobre a inscrip~ão da divida publica. 

Devendo-se na inscripção ua divida publica d.CCU

mular ao capital os juros vencidos e não pagos até o 
ultimo de Dezembro de !826, em observancia da Cart:-~ 
de Lei de H> de Novembro de !827, e conforme o despa
cho desta data: o Contador do emprestimo antigo assim 
o observe, c immcdiatamente faça a conta dos do
cumentos constantes da inclusa .relação, para ter lugar a 
sobredita inscripção. 

Rio, H> de Fevereiro uc 1829.-Miguel CalmonduPine 
Almeida. 

N. 36.-JUSTIÇA.-E:.l 18 DI~ FErEREmo m: 1829. 

~obre o abuso de liberdade de imprensa. 

Sendo presente a Sua l\fagcstauc o lmper'<Hlor o officio 
de 20 de Janeiro elo anno eorronte, em que Vm. 
expõe as duvidas que lhe occorrrm, como Juiz de Direito 
nas causas de abuso de liberdade de imprens1, a tim de 
pôr em obse:rvancia o projerto de lei úe 2 do Outubro 
de 1823, que em virtude do Decreto de 22 de Novembro 
do mesmo anno re~·ulou esta ma teria ; Ha por bem 
Mandar declarar & Vm. para sua intelligcncia: Que a 
primeira clu vida é infundada por ser bem expressa 
e terminante a dispos1ção do art. 2i do sobredito 
projecto, e quanto ás listas d:1s eleições dos Juizes 
de facto, que os coUegios clcitora~s erraclamen te 
enviaram a Vm., as deverá remetter á Camarada capital 
da Província para alli se fazer a apuração, como a dos 
Deputados, e bem assim a respeito da segunda duvida, 
porque os arts. G, 7, 8 e 9 do mesmo projedo offerecem 
uma facil intelligcneia, sendo manifesto, que o degredo, 
de que tratam os arts. 7, 8 e 9 é o mesmo de que trata o 
art. 6 na primeira e segunda parte, pois que fazendo 
objecto da disposição de todos esses artigos consecutivos, 
crimes de uma mesma classe, isto é, crimes, que atacam 
a subsistencia política do Imperio, necessario era, que a 
todos se impozesse pena da mesma qualidade, variando
se sómente na q_uan tidade para accommodar-se aos gráos 
de gravirlarlr, rom quf' são considerados, e niio RC 



f:lllando em todo o refçrido projecto de outra qnalid:ldc 
de degredo, senão do especificado no art. O, é claro, q11r~ 
nos di tos arts. 7, 8 e 9, em que se impõe a mencionada 
pr-na de degredo sem designação, é para a Província mais 
rt~mola. E finalmente, que sobre :1 terceira duvida n:1 
disposiç~io do art. 5 do Decreto de ·12 de Setembro de 1828 
tem Vm. os esclarecimentos sumeientcs a tal rcsprilo, 
porque na conformidade da prcd i ta disposição o 1. 0 e 2. o 

conselho dos Juizes do facto de que tratam os arts. 20 
e 3G do mencionado projecto, e que se hão do formar r,om 
os Juizes que se aeharom c1Jecti vam:ente presen tcs, com o 
se dcprelwnde dos arts. t~, e 8, devem logo, o sem 
intcrmodio concluir o acto, para que foram chamados~ 
não podendo por tanto jâmais vcritlcar-sc o caso, que 
Vm. ílgtua, de deixarem elo comparo~cr alguns dos 
sorteados. 

DeusGuanlnaVrn.-Palaciodo 11io do Janeiro em 
18 de Fcrcreiro de 1829. - Lucia Snol'es Tf'i.reirrt de 
Gouréa.- Sr. Ouvidor interino da comarca do Hio d;1s 
.Mortes. 

N. 37.- JU~TIÇA.·- E.\1 2~~ DE FEVEHElHO DE J 82:L 

Snl1rP a suhstiluir,;to rlGs Ouvidores r Juizes de Fóra. 

Sua l\lagcstade o Ia~prrador, a quem foi presente a 
representação do Juiz pela Lei dessa villa Manoel Gomes 
Braga em data de 12 do rorrcnte ~ em que expõe 
continuar a oecup:n· a sobredita vara pela divrrgen~ia 
que houve de opiniões na Camara da mc•sma villa: Ha 
por bem o mesmo Senhor Mandar participar a Vm., para 
sna inte!ligeneia. em quanto pelo Corpo Legislativo não 
fôr· dada outra providencia, que, nos impedimentos dos 
Jnizcs de Fóra deve a vara passar aos primeiros 
Vereadores das Camara~ na conformidade das Leis 
rxistentrs, que determinam esta substituição, e que não 
foram ainda revogadas, nem são incompatíveis com a 
disposição da Lei do L o de Outubro de 1828, porque sendo 
os primeiros Vereadores das actuaes Camaras, os Presi
dentes drllas, são estes os que dcv~m substituir os Juizes 
de Fór::~, ;linda que não sejam os mais velhos na idade, 
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visto quo a Constituição o a mesma lei mencionada têm 
constí tuirlo na ma i o ria elos votos a regra das precedoncias~ 
c que o Vereador Presidente da Camara, que occupar a 
vara de Juiz pela Jci, não deixa por isso vaga a Presiden
ciJ, pois as obrigações de um e outro emprego não 
são incompa tiveis ele se exercerem cu mula ti vamente. E 
1inalmente, que estando ímp9didos ao mesmo tempo o 
Juiz de Fóra e Ouvidor residentes na cabeca da comarca 
servirá de Ou viclor' o Presidente da Camara,· e de Juiz ele 
Fóra o immediato em votos. 

Deus Guarde a Vm. -Palacío elo Rio do Janeiro em 
2~ de Fevereiro de 182\J.- LtfJcio Soares Teixeira de 
Gow.'é1t.- Sr. Presidente da C:unara da villa de Maca h é. 

N. 38.- BlPERIO.- Av1so DE 23 DE FEVEREIRO DE 1829. 

l\lamla exigir attestados de estudos nos exames preparatorios. 

St~ndo presente a Sua Magestade o Imperador o officio de 
27 de Janeiro pr-oximo passado, em que V. S. participa 
ter resolvido não exigir dos estudantes attestaçõcs dos 
Professores Publicas dos estudos que frequentaram, e 
em que pretendem examinar-se, como se determina no 
Cap. 2. o~ L o dos estatutos, visto não serem por todos 
apresou ta das as ditas atlestações, e parecer a V. S. o 
dito paragrapho dos est::ttutos surperfluo, si não difficil 
de praticar-se. O mesmo Senhor, tomando em considera
ção o ponderado, Manda declarar a V. S. que não é 
licito dispensar nos estatutos, e por isso não póde nem 
tlcvc admittir a exames os estudantes que não apresen
tarem as certidões de frequencia que os mesmos exigem. 

Deus Guarde a V. S.-Pala cio do Rio de Janeiro em 
2~3 de Fevereiro de 1829.- José Clenwnte Pe-reira.- Sr. 
Director do Gurso Juridieo de S. Paulo. 



DECISÕES 

N. 39.- FAZENDA.- E:u ~ô DE FEVEREIRO DE -182\J. 

Regula o despacho diario da Alfanílega da Côrtc. 

Convindo remover as difficulcladcs que são ainua ex
perimentadas em damno do commercio, no despacho 
d iario da Alfanclega desta Córte, depois do metltodo es
tabelecido pelas Portarias de 3 de Janeiro e ele 25 de Fe
vereiro do anno proximo passado, e aperfeiçoar, como 
é mister, a escripturação do livro mestre, cuja uti
lidade vai sendo demonstrada pela rxperiencia: ordena 
Sua Magestade o Imperador que o Desembargador Juiz 
interino da mesma Alfandega faça executar o seguinte. 

Lo Logo que o bilhete do despacho fór expedido, e pa
gos os direitos, e depois de conferido e averbado pelos 
Fieis dos armazens competentes, poder-se-ha dar sahida 
aos generos, e mercadorias despac!Jadas, sem dependen
cia de prévio lançamento do mesmo billlete, ou de se 
lhe dar sabida aos generos, no livro mestre; ficando 
assim alterado, e nesta parte sómentc, o art. 5. o da re
ferida Portaria de 3 de Janeiro. 

2.0 O Porteiro da AlfHmlega e o Official que servir de 
Porteiro na Estiva, antes de distribuírem os bilhetes 
de despacho pelos Conferentes respectivos, assentarão 
em um caderno o numero de cada bilhete. e a inicial da 
mesa que o tiver expedido, e o nome do 'conferente a 
quem fór entregue para fazer o despacho. E cada um 
Conferente restituirá no fim d21 semana, impreterivel
mente, todos os bilhetes recebidos, quando os seus des
pachos estejam concluídos, aos referidos Porteiros, QS 

quaes, depois de verificarem, á vista dos seus cadernos, a 
restituição feita, remettel-os-hão de officio na segunda 
feira seguinte ao Juiz da Alfandega, que os fará entre
gar ao Guarda-livros. 

3. o O Guarda-Jívros irá lançando no livro mestre, 
pela fórma que se acha determinada, todos os bilhetes 
que lhe forem entregues, submettendo ao Juiz quaesquer 
duvidas, irregularidades, ou erros que nelles possa 
encontrar, para que sejam reparados, e se façam as 
declarações necessürias, de modo que fique perfeita c 
clara a escripturação do mesmo livro. '· 

4. o Os manifestos dos navios serão lanchdos no livro 
mestre, depois de conferidos com as descargas dos 
mesmos navios na Alfandega c Estiva; devendo esta 
conferencia ser feita pelo Guarda-livros, e seu Aju
dante, á vista das relações das descargas, que lhe serão 
remettidas no fim de cada semana, pelos Escrivães res-
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pcctivos, c dos manifestos originacs; c tlcsta mane_ira se 
t•ntemlerá o que dispõe 'O art. 2. 0 da citada Portana de 
~~de Janeiro. 

~.o Na escripturação do livro mestre reduzir-se-ha a 
uma só casa ou columna, as tres que se destinam ao as~ 
scn tamen to das mesas da abertura, balança e estiva; 
usando-se da inicial de cada uma dellas antes do n:u~ 
mero das folhas, que fór neccssario indicar; como, por 
exemplo, A. fl. 71, B. fl. 72, E. fl. 73. E ao mesmo 
tempo abrir-se-ha, depois da columna destinada ás 
observações, uma nova casa para o abreviado regiQtro, 
on averbamento das guias, que se derem ás mercadorias, 
e fazendas, quando sejam exportadas para outras Pro
v incias, conforme a Provisão de 3·1 do mez passado, 
11cando assim modificado o referido art. 2. o ela mesma 
Portaria de 3 de Janeiro. 

Palacio do Hio de Jancim em 2() 111~ Frvcreiro tl1• 
iS':!.U.-Mi:;nc! (;([[mon riu Pin e Almeülrt. 

N 1.0.-- ~L\lU~fL\.- EM ':W l>E FEYEREmo m: i~':!.\l. 

Manda p~tssar a cargo da Intendencia de .Marinha o serviço do 
pharol da barra de Pernambuco. 

Hect>bi c levei á presença de Sua Mages t~Hte o 
Imperador o officin que Vm. me dirigiu com data de ,10 
do corrente sob n. 0 lO, e o mesmo Augusto Senhor~ in te i~ 
rado de tudo o que Vm. expõe no dito officio~ Manda 
signitlcar-lhe para a sua inteUigencia e ~~xecução~ qun 
posto merecesse a Sua Imperial Approvação a medida d1~ 
ficar a cargo dessa Intendencia a din~cção, e arranjo do 
pharol da barra desse 11orto, antes confiada a uma com
missão composta de negociantes, todavia não sendo a des
peza com semelhantes objectos contcmplada'

1

no orçanwn
to da repartição, mas sim provida pelo producto de um 
imposto para iss8 especialmente applicado, ô mister que 
as respectivas contas sejam inteiramente separadas das 
da mencionada Repartição, devendo conseqnentemente 
dPixar clt~ ser apontados na folha do Arsen:1l, os~ervrntt•s 

L 
Z· 
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do pharol, que aliás poderão contemplar-se em relac:to 
particul::~r, a bem de facilitar em todo o tempo a classifi
cação das despezas, e a prestação das rcspecti vas contas 
pela repartição a que competir o seu conhecimcn to. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de .Janeiro em 
2t) de Fevereiro de i829 .- Miquel de Souza 1l1elln c Al·· 
vim.- Sr. Intendente da lllarinha de Pernambuco. 

N. f!l.- JUSTIÇA.- E:\I 27 DE FEVEREIHO DG 18';n. 

Jlauda executar o 1lef'rcto que suspende na Provincia de Pcr
namlmco as formalidades que garantem a libt~rclade indiYi
dual. 

Illm. c Exm. Sr.-Levei á Augusta Presença de Sna 
Magestade o Imperador o officio tle V. Ex. em que d{t 
parte de ter apparccido nessa província uma rebellião 
de facciosos, que tem por fim mudar a fórma do Governo 
Monarchico Constitucional estabelecido c jurado neste 
lmperio; e senrlo de recciar que esta rebolli;lo, apczar 
da nenhuma importancia das pessoas nella involvi<las, 
tome algum corpo, que incommode a tranquillidade dos 
habitantes pacíficos c fieis da mesma província, a fim de 
oecorrcr com remedio efficaz ao perigo imminente, que 
possa ameaçar a segurança elo Esta elo: H a o mesmo 
Senhor por bem Mandar remetter a V. Ex. a cópia 
inclusa do decreto da data deste, que suspende as 
formalidades, que garantem a liberdade individual~ para 
que V. Ex. o faça executar nessa província. Sua l\lages
tade o Imperador, Ordenando o emprego desta medida 
extraordinaria, rl3commenda a V. Ex. que ponha todas 
as cautelas, que a sua· prudcncia e zelo lhe suggerirem, 
para que clella se não abuse com sacri fi cio da innocencia, 
porque é ele Sua Impr:~rial Vontade que sirva sómente 
para mais prompta c inevítavel punição dos rebeldes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
27 de Fevereiro de 182m.- Lncio Soares Teixeirrt de 
Gouvêa.- Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco. 
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N. !J:~. -- FAZENDA. - .li:u 5 DE l\IAHÇO DE 182W. 

Sc1br.-> o moclo da cobrança ~ arrecadação dos dizimoi do gado 
va1~eum, cavallar c miutH,;as, c serventia de um clcrigo no lugar 
de Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
l\lagestade o Imperador~ :Ministro~ Secretario de Estado 
uo.s Negoeios ela Fazenda e Prcsidcn te do Thesouro Na
cional: Faco sahcr á Junta da Fazenda da Província do 
Hio Grande· do Norte : que Sua 1\lagcstade o Imperador 
em consequencia dos o11lcios dessa Junta , do seu Es
crivão Deputadc, c do Presiucntc da Província datados 
em 23 de Dezembro de !825~ 2G de Janeiro, e f8 de Abril 
lle 1826 ácerca dos procedimentos que ahi tiveram 
lugar ~obre o mouo da cobran1;a c arrecadação dos dí
zimos do gado va(;eum, cavallar, c iniunças, c serveu tia 
de um clerigo no lugar de Procurador da Corôa, Sohc
ran ia, c ];'azcnda Nacional: li ouve por bem H.esolver, por 
Sua lrnmcdiata Besolue<"ío ele 7 de Janeiro deste anno to
mada em Consulta do C mselho da Fazenda, que sendo 
em parte contrarias ! Legislação em vigór, e excedentes 
por isso da autoridade do Presidente e Junta as In~· 
truc,;ões feitas por aquellc, c emendadas por esta, as 
quaes tleveriam ter chegado antes de cxecut:-tda~., a Im
perial Presença para serem approvadas ou desapprovatlas ~ 
dnv(~ a Junta seguir em tac.•; 0.rrecaclações o Gostume e 
mdllollo precedente ao Decreto <le 1ü de Abril de 1821, 
de conformidade com o determinado nas Provisões qm~ 
"~~ lhe expediram em 21 ele Junho, e(:) de Agosto de 182~) 
de qnc faz parte o Aviso de H. de Fevereiro ele f82G di
rigido ao Presidente dessa mesma Província: resolvendo 
otllrosim ser irregular exercer um clerigo o lugar de 
Pro,~urado:' <1:1 Corô:1, Soberania~ c Fazenda Nacioual por 
éOllllJetir au Juiz dt~ Fóq da eiLLllle, c na sua falia po
dd-o occupar qualquer aLlvogado da dita cidade na 
fórma tla Carta H.é.~ia de f2 ele Fevereiro de i8::W. O que 
a Junta terá entendido n observar;\.- AI hino Nunes de 
A~·uiar a fez no Rio de .Janeiro em 5 de .Marco de 182U . 
.João Carlos Corrêa de Lemos a fez esc revel-.- Miqnel 
Calmr;u dn J>in c Almeida. < 

L 
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N·. 4a. -IMPEHIO.-E:u 6 DE l\IM~~:u DE 1R~~r. 

Sobre a opção dos cargos de Juiz de Paz e Vereadores e supplcn
tes de Juiz de Paz. 

Manda Sua Magostade o lmperauor pela Secretaria de 
Estado dos N egocios do Imperio participar á Camara Mu
nicrpal da villa de S. Salvador dos Campos que lhe foi 
presente o seu officio de 20 de Fevereiro proximo pas
sado, em que dá conta das duvidas que se suscitaram 
por terem siuo eleitos para Vereadores José Vieira de· 
Matto~ e Antonio José de Serqueira e Silva, quando na 
apurac:ão das eleições para Juizes ue Paz, o L o tinha já ser
h ido eleito supplente da freguezia da dita villa, c o 2. 0 

Juiz de Paz da freguezia de Santo Antonio dosGuarulhos. 
e que não tendo a Lei declarado qual das su;:~s eleições 
prefere sobre a ou trq ~ entra em duvida se devem ou não 
servir ambos os cargos : E Ha. por bem o mesmo Senhor 
Resolver que se deve deixar aos eleitos para os dous 
cargos o arbítrio na rscolha, devendo pnr isso a Camara 
deferir juramento a AntonioJosédoSerqucira e Silva na 
fúrma por clle requerida, tlcando sem effeito a posso de 
Vereador que contra sua vontacle foi obrigado a tomar 
em cumpnmonto das ordens da Camara, que não 
a t tendeu á sua escusa, e dando-~e-lhe a de Juiz do Paz, 
para que se acha habilitado. Que uão está porém no 
mesmo caso José Pereira de Mattos~ pois que o lugar de 
supplente, para que foi nomeado, não podendo veritica r
se senão por impedimento do Juiz de Paz~ que pí'lde não 
acontecer, não o dispensa de ser Vereador, por se L' cs te um 
emprego que se voriiica immcdiatamentc em qncm está 
desimpedido. · 

Pala cio do Rio de Janeiro em ü Llc .Março de iS~U.
José Clemente Pereira. 

N. 1:í.-JUSTIÇA.- Eu 7 DE l\1.\Lit_,:o oE J~~u. 

Sobre; a altrilmiç:lo de Tahclli:le de Notas conferida aos Eserivãe-s 
dos Juizes de Paz, funcçües c provimento dos Alcaides e 
l\lcirinhos. 

Tendo sido prcsf~J1Lc a Sua Magestadc o l1npcr·adot~ as 
<.luvidas r1ue têm occorriclo ú C;.~mara .Municipal da v !lia 
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1le Paraty que em officio de 31 de Janeiro do anno cor
rente fez subir á Sua Augusta Presença pela Secretaria 
de Estado do~ Negocias Jo lmperio, reduzidas a tres 
artigos; Manda peb Secretaria de Estado dos Ne
g·ucios da Justiça responder á sobredita Camara para 
sua intelligencia: quanto ao !. 0 artigo, que o Escrivão 
do Juiz de Paz é revestido da qualidade de Tabellião de 
Notas na conformidade da Lei deUS de Outubro de 
1827, para unicamente fazer e approvar testamentos 
deu tro do seu districto, não podendo ser esla: singular 
a t tribuição do tabellionado, que lhe foi conferida, nem 
privativa, nem iujeita ao rigor da distribuíção; porque 
tendo a lei em vista o bem e commodídade dos povos, 
são clles a quem em taeg casos compete a livre escolha, 
podendo chamar para fazer seu~ testamento~, ou o Es
cdvão do Juiz de Paz do distrirto, em que residirem, 
ou qualquer dos Tabelliães do respectivo termo da ci
dade, villa ou julgado, a que pertencerem : quanto ao 
2. 0 que dependendo de resolução da Assembléa Geral 
Legislativa em tempo opportuno se responderá : e 
tln:1lmente a respeito do 3. 0

, que os Alcaides e Mei
rinhos actualmente existentes devem continuar a exer .. 
cer suas funcções, na conformidade das leis, e dos seus 
regimentos, na parte em que não ti verem sido revo
gadas, e no caso de vacancia dev·erão ser providos estes 
officios pelas mesmas autoridades, e do mesmo modo, 
que por direito se acha determinado. exceptuando a 
Camara l\Iun icipal, a quem a disposição do art. 90 da 
Lei do L o de Outubro de f8i8 vedou a attribuição que 
tinha de nomear seus Alcaides, porque não se achando 
extinctos expressamente os referidos otllcios, da creação 
lcg·al, deverão elles subsisti r e serem providos na 
conformidade das Leis de i l de Outubro de 1827 e 22 
de Setembro de 1828. 

P:1 lado rlo H in do Janeiro, 7 de Março de !829.- Lu
cio Sortres Teixeira de Gonvêa. 

N. 15.- .JUSTH,.,~:\.- ~l\I H DE l\IARÇO [)E i82B. 

SolJrc o provimento d:)s lug.ucs de Juizes de Orphãos e Ordinarios. 

Ill m. c Exm. Sr.- Tendo-se suscita do duvidas em al
gumas Proviw~ias {)!H' oceasíão ela ereação das actuaes. 
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Camaras .1\lunicipacs, sobre o provimento dos lugares de 
Juizes de Orphãos e Ordinarios, bem como da autoridade 
que deva substituir os Juizes de Fóra e Ouvidores quando 
possam estar impedidos, e querendo Sua Magestade o 
Imperador que em todo o Imperio se observe com uni for~ 
midade a decisão que se tem dado, até que a Assem
bléa Geral Legisla ti v a haja de regular este objccto_, 
Manda declarar a V. Ex., para o fazer constar e obser
var nessa Província, que os Juizes Ordinarios e de 
Orphãos deverão continuar a ser eleitos como até agora, 
porque,não havendo ainda lei que extinguisse estes luga
res, e nem lhes tirasse a natureza de electivos, nenlmma 
tambem · ha que, estabelecendo nova fórma de eleição 
dclles, fizesse cessar as disposições da Ord., liv. LO, tit. 
67, e Alvará de 12 de Novembro de 1611 as quaes, pela 
Carta de Lei do 1. 0 de Outubro de 18~8, só foram alte
radas quanto sómente aos Officiacs das Camaras, isto é, 
Vereadores e Procuradores dos Conselhos. Que nos impe
dimentos dos Juizes de Fóra dererá passar a vara ao 
primeiro Vereador da Camara respectiva, na confor
midade da lei existente, a qual, não estando revog;1da, 
não é incompativrl com as disposi~õcs da sobredita 
Lei do 1.0 de Outubro ele 1828. E porque cs primeiros 
Vereadores das Camaras actuaes são os Presidcn ~es del
las, são estes os que devem substituir os Juizes de Fóra, 
ainda que não i'ejam os mais velhos em idade, visto 
que a Constituição e a mesma Lei do Lo de Outubro têm 
constituído na maioria elos votos a regra das prccellcn
cias; e finalmente, que o V creador Presidente da Camara 
que occupar a vara de Juiz de Fóra não deixa por isso 
vaga a Presidencia da Camara, por não serem as obri
gações ele ambos os lugares incompatíveis de se servi
rem simultaneamente, e quo acontecendo faltarem ou 
serem impedidos ao mesmo tempo o Juiz de Fóra e 
Ouvidor residentes na cabrça da comarca, servirá de 
Ouvidor o Presidente da Camara, e de Juiz de Fúra o 
immediato em votos. 

Dons Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de .Janeiro 
em 11 d c .Março do 1829.- Luci o Soares Tei:r;eirrt dl' 
Gonvc'a.- Sr. Prcsiden te da Província de ... 
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N. -'!:li.- i\IAHlNHA.- E!H 12 DE l\IAn~;o DE 1829. 

Dcelara que o Decreto de 27 de Setembro ultimo concede gra
í1na~ücs militares unicamente aos empregados civis das rcpar
ti~ücs de Fazenda de .Marinha, creados por Lei. 

Illm. e Exm. Sr.-Em deferimento á inclusa supplica 
do Escrivão dos armazens nacionaes dessa Província 
Manoel dos Passos Ferreira: Orclcna Sua Magestade o 
Imperador que V. Ex. haja de declarar ao supplicante 
que o Decreto de 27 de Setembro ultimo concede unica
men to graduações mili lares aos empregados civis das 
repartições de Fazenda de Marinha creados por Lei; e 
que não se achando establ'Jecido In tendencia de Marinha 
nessa Província., é cviclen te que lhe não púdc competir 
graduação alguma das designadas no citado Decreto, 
embora tenha clle a seu cargo como pondera a cscriptu
ra<;Jo Jas poucas Jespezas que alli se fazem com objeetos 
propriamente do- .Marinha. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala do do Hio de JanPiro 
em 12 de .Março de 1820.- Migtwl de Souzn llfello e 
.A..lrim.- Sr. Presidente da Proviu~ia do Espiri to Santo. 

Declara crnc o Ycreador maior em votos compete soro Presidente 
<la C:linara,, apczar de ser menor em idade. 

~;rndo pre;;cnte a Sua l\lagestadc o Imperador o o1Hcio 
de 2 deste mez, no qual o Presidente da Camara Constitu
cional da villa de l\Iacahé, .Joaquim Alvares de Brito, 
participa as cluviuas em que se acha, não só de exercer 
o referido lugar de Presidente, porque, tendo a maioria 
de votos, 6 o menor em iclacle, mas tam bem de exercer 
o de Juiz pela lei, como exige o Ouvidor da comarca, 
por est:lr servindo illcgalmcn te :Manoel Gomes Braga: 
,\landa o mesmo Aug·usto Senhor peJa Secretaria de 
Estado dos Negocios do lmperio, responder-lhe llUe, por 
'-'Cr maior em votos, lhe compete ser Presidente da Ca
rn:Jra, apczar dt' ser IJ mc·nur em idade, no~ trrrnos d<l 

DECISÚES DE jS~!~i L' 
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Constituição, art. 168; e que, quanto :10 exercício de 
Juiz pela lei, lhe será communicada a competente de
cisão pela repartição da Justiça, á qual compete o co
nhecimento deste objecto. 

Palacio elo Rio de Janeiro em 13 de Março de 1829.
José Clemente Pereira. 

N. ~8. -MARINHA.- El\1 1'1, DE JUARÇO DE 182~. 

SolJrc a prohilJiç:lo do córte de madeiras de construcção naval. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua 1\bgestatle o Imperador, to
mando em ronsideração o que lhe represcntára o Chefe 
de Divisão Pedro Freire de Andrade no seu officio de ·10 
do mcz proximo preterito , relativamente ao abusivo 
córte de madeiras feito por particulares nas matas na
cionaes do districto de Paranaguá, como consta da cor
respondencia havida entre aquelle Official, e essa Presi
dencia, que acompanhou o eitado oílicio; e desejando 
eonr~iliar a franqnez;l do commercio com a utilidade da 
Marinha de guerra, H ou v e pot' bem Determinar que a 
prohibição de cortarem os particulares madeiras pro .. 
prias para construcção naval subsista em todo o seu vigor 
em quanto ás ma tas nos terrenos pertencentes ao Es
tado; ficando porém li vrc o seu córte (á excepção dasex
pressamente prohibidas por Lei) aos particulares nas 
matas situadas em terrenos seus, ou de outros particu
lares, com quem se convencionem. O que participo 
:1 V. Ex. para s:m devido conhecimento e governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
1~ de Março de 182D.-.Miguel de Souza .Mello e Alvim.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 1:D.- IMPERIO.- El\1 1G DE J\IAfiÇO DE i82D. 

Deelar:t que a elciçào para Juiz de Paz e supplente só póde 
recahir em cidadãos domiciliados nas respectivas freguezias. 

Sendo presente a·su:J l\lagcstade o Imperador o offi
cio da Camara Municipal da villa de Valr'n<:a, na data de 
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18 de Fevereiro passado, em que participa ter-se o Ca
pitão Anastacio Leite Ribeiro escusado de prestar jura
mento, e tomar posse do lugar de supplente do Juiz de 
Paz da capella tilial curada de Santo Antonio da Con
serva to ria, cura to das Dores, por pertencer á fre
guezia de V:-~lcnça: l\landa o mesmo Senhor, pela Se
cretaria de Estauo dos Negocias do lmperio, participar 
á dita Camara, que a escusa do referido Capitão. Anas
tacio Leite Ribeiro é legal, porque a eleição tanto para 
Juizes de Paz, como para supplcnte, só póde rccahir 
em ciuadãos domiciliados nas freguezias respectivas, o 
que se não verifica com o sobreui to, que não é vizinho 
da referida capdla filial curada: e que neste caso deve 
a Camara admittir a sua escusa chamando o immcuiato, 
que ti ver as qua liclarles requeridas na Lei. 

Palacio do Hio de Janeiro em iG ue Março de i829.
José Clenu!ntc Pereira. 

N. nO.-DlPELUO.-E:u 18 t>E :'!IAnço Ill~ 1~::?~. 

Declara que os Juizes tll~ Paz, que se acharem em grande dis
tancia da séde das CamaraB, poucm prestar juramento por pro
eurador. 

ll!m. e Ex.m. Sr.-Sua l\la2,·rstade o ImpcraJor, 
to manJo em consideração o que V. Ex. lhe representou 
em seu oficio da data de 2G de Janeiro do corrente 
anno_, sobre a grande distancia em que se acham as 
freguezias pertencentes ás duas comarcas dessa Provín
cia, pelo grande territorio que occupam, e sobre os 
grandes incommodos que terão alguns Juizes de Paz e 
supplentes de fazerem viagens mui longas, para irem ás 
Camaras~ a que pertencem, prestar juramento, r tomar 
posse de seus cargos: I-Ia por bem Declarar a V. Ex. 
flUe o.;; .Juizes de Paz, que se acharem nessas grandes 
distancia~, podem prestar juramento por procura:! o r nas 
Camaras respectivas. 

Deus Guarde a V. E'".- Palacio do Rio de Janeiro em 
!8 de Março de i81D.- José Clemente J>ereira.-Sr. 
Presidente da Provinda ele Goyaz. 



N. ril.-Dll'E!UO.- EM 20 DI~ :\L\H~:o DE 18'iU. 
\ 

Sobre esclarecimentos relativamente a nlguns ponto;; da lei da 
crcar,ão das Camaras 1\lunicipacs. 

Sendo presente a Sua l\Iagestade o Imperador o officío 
da Camara Municipal da villa de Valença~ na data de 17 
do mez proximo passado? em que solicita esclarecimen
tos sobre alguns pontos da Lei da creação das Camaras 
JUunicipaes~ reduzindo os seus quesitos aos artigos 
seguintes: L o A necessidade do se nomear pelo menos 
dons mestres de primei r as letras, um na sobrcdi ta vil! a, 
c outro no cur·ato das Dores, por haver entre a mocidade 
muitos indivilluos sem saber ler, nem escrever; 2. o Se 
deve pagar ao Escrivão ela Camara transacta, e ao Por
teiro dos Auditorias, que tamlJem serviu na mesma 
C·nnara, o que lhes competir pelo seu trabalho, visto 
não haver rcgimen to marcado, nem clles terem servido 
com provünento do Descmbargo do Paço, mas sim com 
portarias dos Juizes Ordinarios; 3. o Que peE'soas devem 
ser occupadas no expediente do serviço da Camara, 
entrega de ofllcios, c em anixar ed i taes; 4. o Que penas, 
ou multas devem recahir nn pessoas, que sentlo nomea
das para servirem tlifferen tes cargos, sem percebei' 
emolumentos, recusam aceitai-os, visto não lhe terem 
sido impostos pela Lei; t;.o Se a Camara está autorizada 
a passar provisões aos Juizes Ventenarios, e seus res
pectivos Escrivães, aos Pr, curadores de causas dos 
Auditorios, e mais Officiacs de Justiç::~, e mesmo aos 
Tabelliães, em quanto todos estes não forem providos 
pelo competente Tribunal; 6. o Se os novos di rei tos das 
Provisões, que a Camara passar a estes Officiaes, per
tencem a e lia para suas urgen tcs :Jespczas; 7. o Se a 
Camara póde proceder a eleições para Juiz de Barrete 
na fórma antiga, havendo impedimentos justos, nos 
Juizes Ordinarios, e de Orphãos; 8. 0 Se póde por ora 
deixar de exigir, e cobrar o imposto de cinco réis elos 
que vendem carne nos açougues, e alguns outros di
rcitos, que pertencem ás Camaras Munieipacs, a fim de 
animar os especuladores a que estabeleçam córtcs de 
carne~ c 0utros ramos de eommercio. E o mesmo Au
gusto Senhor, ficando inteirado do conteúdo do referido 
oflicio, l\Ianda pela Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio declarar á dita Camara, que o ohjecto elo pri
meiro artigo do seu officio, será tomado em proü1pta 
considcraf;ão; e quanto ao segundo deve a Camara 
prupôr com inJividuac:ão a natureza da dividJ doEs-



no GOn:nNo, 

r.TiYão r Porteiro? enviando cópi~ dos seus prorimenlos, 
c:om declaração do tempo, por que serviram: quanto ao 
meio de fazer conduzir os seus oflicios para esta Côrtc, 
que pertence ao objecto do 3." artigo, estão dadas as 
<'ompetentes providencias no regulamento da Adminis
traç<Io Geral dos Correios~ que vai publicar-se, e quanto 
ús outras circumstancias do mesmo artigo serão levad:1s 
ú consideração da Assembléa Geral. Que o objecto tlo 
!1:. o artigo será decidido pela mesma Assembléa Geral, 
a quem pertence o seu conhecimento; assim como o dos 
artigos 5. o e 7. o compete á repartição dos Negocias da 
Justip, d'onde a Camara receberú a conveniente decisão; 
pelo que pertence ao G. o artigo, deve a Camara ficar na 
intelligencia ele que em nenhum caso pódc fazer seus 
os direitos que são nacionaes. E pelo que pertence ao 
8. 0 , não póde o imposto de cinco réis aos que vendem 
carne nos açougues ser dispensado_, como a Camara 
propõe,. c participa ter-se vencido; porque, sendo um 
dos direitos lla Fazenda Nacional, acha-se decretado por 
uma Lei; nem igualmente póde deixar de cobrar-se 
qualquer outro direito, que pertença ús rendas da Ca
mara; porque sendo dellas uma simples administraclor;1, 
não tem faculdade para impor, ou para tirar direi
tos. Finalmente o mesmo Senhor Manda advertir á 
dita Camara í[Ue na conformidatle ela Lei ele 29 de Janeiro 
de 1739 ~ L o, deve pôr no alto das cartas, que dirigir 
:J os seus Ministros c Secreta rios de Estado os tr<1 tamentos 
d1~ Illm. c Exm. Sr.- que lhos compete, para não 
continuar a incorrer n'uma falta, que se observa no seu 
mencionado ullicio. 

Palacio do Bio ele Janeiro em 20 de Março tle 182!). 
--.José cz,·mcnte Pereira. 

N. 52.-IMPERlO.-E:u21 DE 1\IARÇO DE 1829. 

Declara que a Camara de S. João d'El-Rei procedeu hem em n;1o 
suspender a apuração dos votos para .Juizes dP- Paz pela de~ 
nuncia de suborno que lhe foi dad;J. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua .Magcstadc o 
Imperallor o o meio de V. Ex. de 10 do corrente acom
panhando outro ofíicio da Camara da villa de S. João 
d'El-Hri com a l>':tjia da acta :t que proccdnn f~m S(~para(~O, 

L. 
? ., ., 
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por lhe hav(•rem sido remettidos na occasião de se fazc 4 

rem as eleições de Juizes de Paz e supplentes para as frc
guezias e capellas curadas do termo da referida villa dons 
requerimentos relativos ao suborno que então se suppõc 
existente= E o mesmo Senhor, ficando inteirado elo 
conteúdo dos ditos officios e mais papeis inclusos, Ha 
por bem que V. Ex. faça declarar á di ta C amara, qnn 
procedeu bem em não suspender a eleição como lhe foi 
requerido por algumas pessoas do povo, allegando 
existir o mencionado suborno, porque, si este existia, 
deviam as mesmas pessoas fazer a competente denuncia 
perante a mesa da Assembléa Parochial, para esta tomar 
Llo caso conhecimento summario, verbal e publico, de
cidindo term!nan temente sobre a denuncia na fórma 
do art. 26 das Instruc<iões do i. o de Dezembro de 1828: 
como poróm os representantes desprezaram este meio, 
recorrendo a outro incompetente , Ordena o mesmo 
Senhor que a Camara dê immeuiatamcnte posse aos 
eleitos, no caso de se lhes não ter dado ainda. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 21 de 1\f::Jr~o de 182fl.-Jo . .;;e' Clem.ente Pereira.-Sr. 
l'rcshl rntc da Província de l\Iinas Gera os. 

N. :l:L-JUSTriJA.- E.)l Sl DE ~IAHÇO TlE 182H. 

Hrsol v c duvitlas sobre atll'i!Juiçõcs dos Juizes de Paz c seus Es
criY:lcs. 

Pelo officio de Vm. de 22 de Fevereiro passado ficou 
Sua Magestade o Imperador inteirado das duvidas que se 
lhe têm offerecido na execução pratica do exercício das 
funcções a seu cargo, as qua~s, sendo reduzidas a cinco 
artigos, o mesmo Senhor foi servido resolver quanto aos 
tres primeiros, que, precisando de deliberação da As
sembléa Geral Legislativa , será presente á mesma 
Assembléa na proxima sessão ; sobre o quarto, que 
deverá Vm. ter em vista a lei de Portugal datada de 
14 de Outubro de 1822, que foi mandada observar pela 
Lei deste Imperio de 20 de Outubro de 1823, e a Lei de 
;30 de Agosto de 1828~ quando tiver de exercer as attri
buições dos ss 8. o e 9. o do art. 5. o da Lei de 15 de Outu
bro de 1.827, ficando certo de que lhe não compete ad
mittir fianças aos réos, por não ser Juiz Criminal: e 
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que a respeito do quinto e ultimo dcvcrú Vm. fiear 
na intclligcncia ele que as attrihuit.:Õ('S do fazer autos 
ele corpo ele delicto e ele fazer c approvar testamcrJtos 
não são privativas dos Juizes ele Paz: porque os autos 
de corpo ele delicto só serão esc ri ptos por estes Escrivães 
quando os mesmos .Juizes de Paz prot'l)dercm a ellrs e 
não quando procederem os .Juizos rrirninaes tlos respe
ctivos termos, que ainda para ~~ssr ;1dn conservam a sua 
jurisdieção e a deverão exercitar todas as vczns que lhes 
não fôr prevento pelos Juizes de Paz ; e so1Jrc a factura 
e approvação dos tcslamentos eleve ser inteiramente 
livre a escolha aos povos; podendo recorrer e cllamvr 
para taes actos ou os Escrivães do .Juiz de Paz tlo dis
tricto respeetivo, ou alguns dos 'fabclliãcs do termo a 
quepertencerem. 

Deus Guarde a Vm.-Pabeio do Hio de~ .Jarlf'iro r~m 21 
dell'larçode182D.-Lttcio Soares 'l'ei:reira de Gouvêa.
Sr. JuizelcPazdafrcgueziadcS. Salvadordus Ca111pus. 

N. :;1. - GUERPtA. - PnonsÃo no co~~ELIIO sm•nFMO 

:\liLITA.n. DE 21 DE MARÇO DE IS2\). 

Declara a maneira de serem soccorridos os militares sentenciados. 

Dom Pedro, pela Graça de Deus, e unanime acclamação 
uos Povos, Imr1erador Constitucional e Defensor Per
petuo do Brazil. Faço saber a vós Conde do Rio Pardo, 
Govern:1clor das Armas da Córte, e Província do Rio de 
Janeiro Que sendo-me pres&nte a Consulta do Conselho 
Supren o Militar, a que '1\Iandei proceder em con
sequencia do vosso officio de 5 de Janeiro deste anno, 
em qv .~ me pedi eis resolução sobre os vencimentos dos 
soldad ·s sentenciados, a respeito dos quaes não ha 
regularidade determinada, Hei por bem, Conforman
do-me inteiramente com o parecer do mesmo Conselho, 
Determinar por Minha Immediata, e Imperial Resolução 
de 19 ele Fevereiro do presente anno, que com os ditos 
sentenciados se observe o seguinte: 

t. o Que os réos militares sentenciados a trabalhos de 
fortificação por tempo menor de seis annos, sej:1m for-

L. z '{ 



nccidos pelos corpos a qur, pertencerem: rom o~ venci
meu tos que lhes concede a C H ta Rógia de 19 de Fevereiro 
de 1807, c Aviso de 25 elo mesmo mez, canno, v.isto terem 
do voltar a servir nos ditos corpos, depois do cumprirem 
suas sen tencas. 

2. o Que os ré o., militares sentenciados a trabalhos dr 
fortificação por tempo maior de 6 annos, sejam excluídos 
do serviço elos corpos, a que pertencerem, desde o dia 
da publicação de suas sentenças, c immecliatamontc 
remettidos., com guia, aos Governadores das Fortalezas" 
·em que tiverem ele cumprir os ditos trabalhos, cujos 
Governadores lhes abonarão para a Thesoutaria Geral 
das Tropas, por via elos Almoxarifes das Fortalezas, e 
igualmente para o Commissariado, os alimentos cari
tativos, quo são de pratica, bem como o vcstuario pre· 
ciso, o qual de ne~hum modo deve ter a a pparencia 
militar, que, além de indecorosa com ferros, já lhes não 
pertence. 

3. o Que da mesma fórma sejam excluídos elo serviço 
dos corpos, os ré os militares sentencia dos á pena de 
'ter'ceira deser"ção, segundo a disposição elo Decreto ele 
13 de Outubro de 1827, que sanccionou a resolução da 
Assembléa Geral Legisla ti v a ; mas que a estes ré os 
abonem os Governadores das Fortalezas, pela fórma que 
fica indicada, os vencimentos que lhes concede a Carta 
Régia de 19 de Fevereiro de 1807, cuja disposição não 
deroga nesta parto o mencionado Decreto. 
',j· ~.o Finalmente, que aos réos militares, que forem 
excluidos do serviço d0s corpos, em consoquencia de 
sentença, que os condemne a trabalhos publicas, lhes 
sejam abonados os alimentos caritativos, e preciso ves
tuario pelas repartições,a que forem entregues, confor'me 
o uso em pratica com os mais presos nellas empregados. 

·Cumpri-o assim, Sua Magestade o Imperador o mandou 
pelos Conselheiros de Guerra abaixo assignados, ambos 
do seu Conselho. João Jacgueg da Silva Lisboa a fez 
nesta cidade do Rio ele Jarfeiro aos 21 dias elo mez de 
Março do anuo d<"> Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1829. No impedimento do Conselheiro 
Secretario de Guerra, Antonio Raphael da Cunha Cabral, 
Official-maior, a fiz escrevRr, e subscrevi.- Alexandre 
Eloy Portf'lli. -- Franrisr0 JJfarüt Telles. 
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:\1. r>~.- GUERHA. - PnonsÃo no ·CONSELHO SUPREMO 

MILITAR DE 21 DE l\lARÇO DE 1829. 

Declara que vrncimentos competem aos Sargentos-móres e Aju
dantes dos corpos de milicias. 

Dom Pedro, pela Graç6l. de Deus e unànime acclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Per
petuo do Brazil. Faço sabet· a vós Presidente da Pro
vincia do Ceará; que sendo-me presente uma con
sulta do Conselho Supremo Militar, a que mandei 
proceder, sobre o requerimento de João da Guerra 
Passos, Sargento-mór do batalhão n.o 7'-l:. de caçador~s da 
2. a linha do Exercito, em que pede o pagamento da for
ragem do dito posto, que a Junta da Fazenda PulJlica 
da dita Província lhe nega, não óustante a estar pa
gando ao Ajudante do mesmo batalhão lgnacio Joaquim 
Guedes; c Conformando-se inteil'amente com o parecer 
do Conselho, no qual clara, e especificadamente mostra, 
á face da Legislação existente, tanto a falta de direito 
do Sargento-mór João da Guerra Passos, no pagamento 
que requer, como a do Ajudante lgnacio Joaquim Gue
des? á percepção da forragem" e etapa, que tem rece
bido por manifesta culpa da Junta da· Fazenda, que 
c·om abuso" e contra a intelligencia da lei, accedeu a 
tal pagamento, em prejuízo da Fazenda Nacional, a 
quem a Junta é responsavel por seus actos illegaes : 
Hei por bem, por Minha Immediata, e Imperial Reso
lução de dezenove de Dezembro do anno proxímo findo, 
indeferindo á pretenção do sobredito Sargento- mó r, 
Determinar-vos, que logo mandeis suspend.er ao Aju
dante lgnacio Joaquim Guedes o pagamento de forra
gem, e etapa, que indevidamente está percebendo, e 
façais indemnizar a Fazenda Nacional de todos estes 
vencimentos, pagos ao dito Ajudante. pelo-; membros 
da Junta da Fazenda, que em i6 de Julho de 1825 de
terminaram tal pagamento, como responsaveis pela 
falta de intelligencia no cumprimento de seus deveres, 
e má applicação dos fundos nacionaes, que lhes foram 
confiados, remettendo ao Thesouro Publico documento 
authentico de o haverdes assim cumprido; e para de 
uma vez pôr termo aos abusos, que, sobre os venci
mentos que competem aos Sargentos-móres, e Ajudantes 
dos corpos da 2. a linha, possam existir tanto nessa Pro
víncia, como em todas as outras do lmperio em pro
juizo da Fazenda Nacional; Hei igualmente por bem, 
tirmando regra, Determinar o seguinte, que Mando 

L 
) 

DECISÕES DE Hl29. 7 



.10 DF.C.ISÜES 

st~ja oliSPrYatlo <'lll todas as Províncias do Imperio, com 
•~xrrpção nn i1~:nnen te dos c:1sos partícula rcs determ i
nados por ex pressas ordens minl1as: 

Lo Que aos Sargentos-móres, c Ajudantes dos corpos 
de milícias promovidos na conrormidnde das lnstrucçôes 
rrne bai x.ara m com o Decreto de 4 de Dezembro de 1822, 
bem como aos Ajudantes pl'omovidos para os ditos cor
pos, segundo o Decreto de ~; rle Março de 18':23, compe
tem o~ mesmo~ vencimrn tos, que percebem nestrs postos 
os Officiaes de igual graduação elos corpos da La linh<t, 
regulando-lhes o soldo pela Tabclla de 28 de l\l:uço de 
1825; e os mais vencimentos pela Tabclla de ::W de Abril 
de 18~3. 

2.ó Qun aos Sargcntos-mórcs, c A.tmlantcs dos corpos 
de milícias, jú Pxistentes nestes posto;;, quando baixou 
o Dt~creto c Tahell:\ de 7 de Março de ,18~1, tão só
mente lhes compete o soldo arbitrado nesta Tabella, 
nor assim o havct· determinado na Minha Imperial 
Resolução de ::a de Janeiro de 1822, em q uc Ih 'a fiz ex
tensiva, por não estarem comprehendillos na disposição 
do dito Decreto, nem na do Decreto de 8 de Maio sc
guinl e, mas não tem direito a nenhum outro venci
mento. 

3.° Finalmente, que aos Sar.~cntos-móres, e Ajudantes 
dos corpos de milkias, que tenham sido, ou forem dó 
futuro promovidos a estes postos; de outras classes fóra 
1las designadas nos Decretos de 8 de Maio de 1'821, 4 d~ 
Dezembro de 1822, c 5 de .Março de 1823, unicamente 
lhes compete o soldo da Tarifa antecedente á Tabella de 
7 de Março de :1821, não havendo positiva dcterminac,ão 
minha em contrario. Sua Magestadc o Imperador o man
tlou pelos Conselheiros de Guerra abaixo a:;signados, 
ambos do seu Conselho. João .Jacqucs da Silva Lisboa a 
fez, I'lcsta cidade do Rio de Janeiro, aos 21 dias do mcz 
1h-: Marco, do anno do Nas!~imento de Nos~o Senhor Jesus. 
C h r isto· tle 1829. No impedimento do Conselheiro Secre
tario de Guerra, Antrnio Raphael da Cnnlla Cabral~ 
Ofllcial-maior. a fiz c•scrcvc•· ~~ snhscreyi,.-.A/e.xnnrlrr 
ltJtoy Po1'tdli.- Frandsco Mrrrin Tellcs. 
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N 56.- I·MPERIO.- E .• 23 DE l\IARÇO DE l82H. 

SLlbrc a apuraç~o de votos n.\s eleições para Juizes de Facto, Pro
motor, e Vereadores. 

Sendo presente a Sua l\lagestade o Imperador o ofiicio 
llo Illm. Senado <la Camara destCl Côrtc, na tlata de 14 
do corrente, em que participan<lo ter ultimado a apu
ração tlos votos para Juize~ de Facto, Promotor, e en
trado na dos votos para V cr·cadores; expõe a difficul
dade de terminar semelhante em preza, antes do mez de 
Julho, attento o numero de ccdulas, c natureza do 
trabalho; pareccndo·lhc accl'lada, para o abreviar, a 
mcd ida de serem alguns Vereadores tr·a nsac los, que 
sirvar!l de Escrutadores na apuração das cedulas. Maneia 
o mesmo Senhor, pela Secretaria dt; Estado tios Negocias 
do Irnperio, dcclar.ar ao llln1. Senado, que, scmlo 
este um caso omisso na lei, o Po<lcr Executivo não pódc 
approvar, nem impedir a medida proposta; compclin<lo 
ao· 111m. Senado, con<luzir-se a este respeito como 
julgar mais ;1rertado. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 2:3 d(~ l\farço tlc 18':W.
José Clemente Prrcira. 

N. ~i7.--FAZENDA.-E:u :n llE 1\IAn~;u l>E t82H. 

itt~;:11la n despacho de mercadorias conduzidas dos portos do Im
i'' rin por Pmharca~ücs de guerra c paquetes. 

:·';)li no Ir!·:-;trc da Alfandcga far-se-ha o lançamrnto 
~· ·s a d:1 n·[~~oo da descarga~ sem depcmlencia de ma
n i':·-..;, o .:,rs n• ~~rcadorias, que forem conduzidas dos 
p· "L·.~ dn Bt·;1zil por embarcação de guerra brazileira, 
t' i',,, ;·,·iP :h llthia, providcnciantlo-sc assim o trans-
!; · !Lt L t da apresentação 1lo tacs manifestos, como 
\. d!" 11t·, t:m seu ofllcio de l9 do corrente, que acom-
i1;l · 11 :: lL'!.t·escntação elo respectivo Guarda-livros . 

.~~ Gu1rJe aVm.-Pa~o,23 cle.Marçolle1829.
.H '~'l Cu{o,on dzt Pin e Almeida. -Sr. Desembargador 
.i' 1•1!.·r;no da Alfandcgadesta Côrte. 
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N. 58.- FAZENDA.- Eli 2~ DE MARÇO DE 1829. 

Sobre o pagamento da congrua ao Bispo do Maranhão. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro 
Nacional. Faço saber á Junta de Fazenda da Provincia 
do Maranhão, que Sua Magestade o Imperador por Aviso 
da Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça datado 
em 7 de Novembro ultimo: Houve por bem Ordenar, que 
pelos cofres dessa Junta se pague ao reverendo Bispo 
D. Marcos as congruas que como tal tiver vencido, e as 
que fdr vencendo, contadas desde 3 de Maio de 182~ dia 
em que pela confirmação em Roma de D. Frei Joaquim 
de Nossa Senhora de Nazareth para Bispo de Coimbra se 
reputou vago o Bispado dessa Provincia, na confor· 
midade do qne e~tá uruenado em Provisão do Conselho 
Ultramarino de H. de Agosto de 1682, c bem assim· as 
que tiver vencido (lesde 25 de Junho de 1827, dia em 
que foi o reverendo Bispo supplicante confirmado em 
Roma Bispo dessa Província, e das prestações que a 
Fazenda Publica costuma fazer para esmolas, e oftlciaes 
da Mitra, descontando-se o tempo que este Prelado tem 
servido na Camara dos Duputados, sobre o que o mesmo 
Augusto Senhor por outro Aviso da sobredita Secretaria 
de Estado datado em 7 do corrente Manda declarar á 
Junta que as sessões do Corpo Legislativo duraram no 
anno de 1827 desde 3 de Maio a 16 de Novembro, e no 
anno de 1828 de igual dia de Maio até 20 de Setembro, a 
fim de que a referida Junta faça destes tempos o desconto 
respectivo, independente de ser o mesmo reverendo 
Bispo obrigado a apresentar documento algum para esse 
fim. O que tudo se participa á Junta para que assim o 
execute sem duvida. Candido Fernandes da Costa Gui
marães a fez no Rio de Janeiro em 2~ de Marco de 1829. 
-João Carlos Corn~a Lemos a fez escrever: - Miguel 
Calmon du. Pín e Almeida. 
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N. mL - IMPERIO.- E'1 21. m.: MAnço nE t829. 

Declara que lla incompatibilid-ade nos exercicios de Vereador e 
ao mesmo tempo de Juiz de Paz. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei á Augusta Presença de Sua 
Magestade o Imperador o ofiicio de V. Ex. de 2 do cor
rente~ no qual, entre as d uviclas, que occorrera m na 
apuração das eleições das Camaras Municipaes e Juizos 
de Paz, participa ter appareeiclo com maior numero 
ele votos para Vereador da Cama r a o mesmo individuo, 
que fôra ele i to para Juiz de Paz da freguezia da villa 
fla Laguna~ e o seu supplente igualmente eleito Verea· 
dor, suscitando·se o embaraço de se lhes dever, ou não 
aceita r suas escusas: e o mesmo Augusto Senhor, ponde
rando este objecto como exige a sua importancia, Ha 
por bem Declarar a V. Ex. que ha incompatibilidade 
em ser Vereador e ao mesmo tempo Juiz de Paz; não 
só porque estes dous lugares não podem ser servidoscon· 
junctamente, mas muito mais porque estes são os Juizes, 
perante os quaes os procuradores elas Camaras .devem 
demandar a execução das posturas~ e das multas., con· 
vindo por isso que não façam parte elas mesmas Cama
ras: e que não podendo ninguem ser compellido a ser
vir dous lugares. deve deixar-se aos eleitos o arbítrio 
na sua escolha. Quanto porém á questão suscitada pela 
Camara da villa de S. Francisco em suspender a apura
ção dos votos, porque a capella da Penha, filial da 
ma triz daquella villa, situada em ter ri to rio do termo 
da capital, havia enviado as suas cedulas para a Ca
marada mesma capital, onde entrou na apuração dos 
votos de seu termo, Sua Mag-estade o Imperador Ha por 
bem Approvar a decisão ele V. Ex. fazendo ultimar as 
eleições em cumprimento da Lei; visto que uma sim
ples falta de fórma não podi;i invalidar um acto legal 
por sua natureza. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
2'~ de Março de 1829.-José Clemente Pereira.- Sr. 
Pre~iclente da Provinci::t de Santa C a tharina. 

<>'\:P.:P~:I\:.AA:J""" 
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N. 60.-IMPEHlO.- E~1 28 nE :\IAn~o oE 18~W. 

Sobre a denuncia de suborno dada contra a clci1~ãode um Senador. 

Illm. e Ex:m. Sr. -Participo a V. Ex.~ para ser pre
sente á Camara dos Srs. Senadores, qug. Sua Magestade 
o Imperador Houve por hem Nomear o Conde de Lages 
Senador do Imperio por Carta Imperial de 21 de Feve
reiro do corrente anno, e inclusos remctto a V. Ex. as 
a eLas da sua eleição: e Ordrna o mesmo Senhor que eu 
communique igualmente a V. Ex. para o levar ao conhe
cimento da referida Camara, que não mandou tomar 
conhecimento do suborno denunciado na petição do 
Deputado Joaquim José Barbosa, como a mesma Carnara 
recommcndou em officio do l. o de Setembro de 1828, 
porque achando-se eslabclccida no cap. 2. o~ 4.0 das 
Instrucções de 26 de }larço de 18i.í a fórma de conl1eccr 
c julgar os subornos que puderem occoiTCr nas eleições 
d0s membros do Corpo Legislativo~ parece querer a lei 
(JÚe não possa ter lugar ou t.ro frocedi mento subsequen te. 

Além desta razão que é lega , c por isso sulliciente, teve 
o mesmo Senhor em consitleração que, ::c fôr uma vez 
admittido o principio de mettcr em questão a validade 
das eleições por denuncias de suborno, dadas~ depois de 
ultimadas, ás Camaras Leg·islativas, por meras petições 
nuas de toda a prova, nada virá a ser tão fatil aos inimigos 
da ~onsLituição como impcclil' a installação da Camara 
dos Oepulados na primeira sessão ele cada legislatura, e as 
nomeações dos Senadores~ pela repetição ele denuncias 
semelhantes em todas as eleições. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 28 de Março de 182!J.
.lm;é Clemente Vereira. -Sl'. Luiz Joaquim Duque- Estrada 
F'u rtado de .Mendonça, 1. o Sccret:trio elo Senado. 

N. G1.- HJl>ERIO.-Elu ;31 DE MARÇO DE 18':.?9. 

l)t~dara que a reeleição de que falla o art. tS da Lei do L" llc 
Outubro de :1828 se deve entender relativamente aos \'0re:uJo
rcs das novas Camar~ l\luuicipaes c rtão a respeito dos que 
srrviram nas transaetn~. 

Senclo presente ;t Sua Magcstade o Imperador o rrquc~ 
nmento de Antonio F'r~ncíc;ro de Figucirt'do e Franf·iscc 
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JIJ.St~ CocliJO, no qu;ll fazem ver a insubsistt·nr·it~ das razlk~, 
por que a Camara da villa de S .. João de ~l:w:.dlt~ os con
vocára p;tra tomar posse dos carg·o:-; de Vereadorrs da 
JIOYa Camara Municipal, em lugar dt> .Joaqui111 .Jo"ó Nune;) 
Pereir:t, e Francisco José do Couto, Vereadores da Cama r a 
actua t: l\Ianda o mesmo Augusto Senhor, pela Seen•ta ria 
<ln Estado dos Negocios do lmperio, dcdarar á referida 
CHn:~ra :lo .Macahé que a cscu--a uc Vereadores da1b por 
ella a csLcs em [H'I'.iuizo uaquellcs, nªo é lega I ; porque a 
reeleição de que falia o art. 18 da Lei de i de Ontuhro 
de 1828 se dt~ve entender relativamente aos Vereadores 
das novas Camaras .Munidpaes, c não a respeito dos que 
serviram nas transacl:ls; c que sendo nestes termos hem 
fundada a quei:<a dos supplieantes, tleve a dita Camara 
t•s,:usal-os, c cita mar os mencionados Joaquim Josú Nuues 
l'ereira e Franeiseo José do Couto á posse dos rcspecti vos 
rargos, para que foram eleitos. 

Palado do Hio de Janeiro em :H de Man:o de l82H.-
José Clemente Pereira. • 

N. 0~.-FAZENDA.-E.u ou~ .\nn11. nE lc~n. 

Sobre a arrecadaç:lo do imposto de lojas. 

l\líguel Ctlmon dn Pin e Almeida, tlo Conselho de Sua 
Mag·cstadc o lmp.H·atlor, l\linistro c s~crclario dn E~Lado 
dos Ne~:odos da Fazenda c Presiucntc do Titc:->ouro 
Nacion<il. Faro saber á Junta da Fazenda (\a Província 
de ..•.. que sendo presente a Sua l\lagestadc o Imperador, 
que em algumas Provin(~iasdo [mpcrio se t('lJl suscitado 
duvidas, pelo mo ti v o de pretcmlcrcm os propriel.ario:; 
de pequenas lojas, ou tabernas, pagar menor impo . .;lo ao 
delcrmiuado no Alvará de 20 de Outubro de 1812. Houve 
o mesmo Augusto Senhor por bem Ordenar, por Sua lm
n~cdiata e Imperial Hesolução de 23 de Fevereiro pro
Xlmo passado tomada em consulta uo Conselho da Fa
zenda sobre este assum p to: i. o q uc se reme l ta a essa 
Junta cópia da Provisão authenticada pelo Cont:.1dor 
Gt~ral respectivo, que em 24 de Novembro de 1813, por 
1g·ual motivo se dirigiu á Junta da Fazenda da Bahia., 
para que seg-nn1In a RnsoluçJo interpretativa do dito 
Alvará ronteútla na mesma provisão" se possa essa Junta 

;r ' 
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dirigir na eobran1;a dos impostos estaúelccitios no refe
rido Alvará; z. G qne a Junta faça proceder pelo Juizo 
competente ao lançamento annual das lojas, que hão 
de pagar o respectivo imposto, isentando depois de 
competentes informações, e audiencia do Juiz do Iançad 
mento, aquellas que no parecer da mesma Junta não 
puderem por sua pobreza supportar semelhante onus, 
como se acha declarado no § 2. o da resolução conteúda 
na citada provisão, que se dirigiu á supradita Junta da 
Fazenda da Bahia, com o que se cumpre por sua parte 
a Lei, alliviando por outra os povos de vexames. O que 
tudo se participa a essa Junta para sua intelligencia, em 
iguaes circumstancias , e para que religiosamente 
cumpra o que por esta se determina ao dito respeito. 
João Rodrigues da Silva a fez no Rio de Janeiro aos 6 
de Abril de 1829. - João Carlos Corrêa Lemos tl fez 
escrever.- lrliquel Cal,mon du Pin g Almeida. 

N. 63.-IMPEIHO .-EM 7 D& ABRIL IJE 182Y. 

Sobre a concessão do habito de A viz aos, Officiaes de milicias. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Magestade 
o Imperador o officio de V. Ex. na data de 23 de Feve
reiro do corrente anno, em que informa sobre o reque
rimento de José Antonio Neves Horta, Coronel Com
mandante do regimento de cavallaria ligeira de 2. :r 
linha do Exercito n. o q,~, que pediu o habito de Aviz em 
remuneração dos seus serviços. Não se dignou o mesmo 
Senhor annuir á dita pretenção, porque pelo Decreto 
de !8 de Novembro de i822 está declarado que só têm 
direito á mercê do habito de Aviz os Majores de Milícias, 
que tendo sabido da 1. a linha, contarem 20 annos de 
serviços prestados em uma c outra linha. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
7 de Abril de !829.- José Clemente Pereira.- Sr. 
Presidente da Província de Sergipe. 
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N. ()4,.-IMPERIO.- El\1 7 DE ABRIL DE iH29. 

Sobre a desobediencia dos Religiosos que deixaram de ir á villa 
de .Macacú prestar os soccorros espirituaes aos doentes. 

Foi presente a Sua Magestacle o Imperador o officio 
de 6 do Ctlrrente, em que V. P. R v ma. participa ter 
accr·escido á punível desobediencia do Religioso Fr. 
José da Natividade, sobre a sua prompta partida para a 
villa de Macacú, a fim de soccorrer as pessoas que alli se 
acham doentes, outra não menos escandalosa falta do 
Religioso Fr. Lucio de Santa Leocadia, que depois de 
uma solemne promessa, frustrou as esperanças que nelle 
se tinham posto, por uma decidida negativa: e ficando 
o mesmo Senhor inteirado destes inesperados proce
dimentos, que sobremaneira estranha. Ha por bem 
Declarar que a V. P. R v ma. compete fazer-se obedecer 
pelos seus subditos, obrigando-os pelos meios, que os 
Estatutos da Ordem tiverem prescripto; e que V. P. 
Rvma. esteja na certeza de ser indispensavel, que faça 
acudir aos clamores do~ infelizes doentes de 1\lacacú, 
que estão implorando os soccorros da Religião; c que 
sendo de e~perar que deste singular acontecimento os 
inimigos do claustro tirem motivo hem fundado para 
declararem-se contra estabelecimentos, que vivendo do 
publico, nenhum serviço querem prestar ao mesmo 
publico nas oceasiões, em que o seu ministerio se torna 
mais necessario; crescerá muito mais o motivo da queixa, 
vendo-se que os seculares apez~r do perigo em que ahi 
tanto se declama, não se tem,recusado a prestar todos 
os serviços, que dclles se tem exigido. 

DeusGuarde aV. P. Hvma.-PacodoRiode Janeiro 
em 7 de Abril de 1829.-José Clernente Percira.-Sr. 
Provincial dos R2ligiosos Franciscanos. 

N. tKL-IMPEHIO.- Eu 7 DE ABHIL DE l8~U. 

Sobre exames tios estudos preparalorios nos Cursos Juridicos. 

Sendo prcscn u~ a Sua Magestadc o Imperador o officio 
de V. S. ~lo 1. o de l\Iarço pro:ümo passado a respeito. de 
alg·uns estudanU~s fitW, tendo sido reprovados nos exames 
dos estudos prcparaturius, allegam todavia motivos, pelos 

m:1;ISÔES li E {l':J[l, );\ 
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quaes se julg;~lll nas eireumst;mcias dn L1zert~m seg-unda 
vt>z os mesmos exames; c rcfcrind0 V. S. o que sohrc 
isto aconteceu com o estudante .Manorl Francisco Lopes, 
que, reprovado no primeiro exame de fr<Jnccz, -não foi 
;tdmittido a segundo pelo lente José l\laria de AvPllar 
Brotero, em opposição ao despacho de V. S., que st~ 
queixa deste procedimento: Ordena o mesmo Augusto 
Senhor se responda a V. S. que os estudantes, que 
forem reprovados, não podem entrar em segundos exa
mes, sem que tenha mediado tempo sufficienle para 
nova applicação, e junt(lrem pélra aquclle 11m as compc
ientcs attcstações dos respectivos professores, exigidas 
no cap. 2. o ~ I. o dos estatutos. 

Deus Guarde a V. S.- P;Jl;H~io do Hio de Janeiro 
('lll 7 de Ahril de 182U.-José Clcm~·nte Pacira.- Sr. 
Director do Curso J uridico de S. Paulo. 

:N. Oü. -FAZENDA. -E:u U DE ABHIL m: 18~U. 

MauJa que os rendilllcntos de uma casa ilowla, por conccssaa 
regia, em S. Paulo, s-ejam considerados como rendas do Estado. 

~liguei Calmon du Pin c Almeida, do Conselho de Sua 
.Magc:-;tallc o Impcr:ulor, 1\lini~tro e Secretario de Estado 
dos Ncgodos da Fazenda c Presidente tlo Thcsouro Na
dona!: Faço saber á Junt'l da Fazenda de S. Paulo: que 
d ig-nanclo-sc Sua 1\lagc;-;tacle o Impera dor tomar em con
sideração os esclarecimentos que subiram á Sua Imperial 
Presença em ofiicio de 9 de Março deste anno, sobre a 
natureza c administração dos rendimentos, que consti
tuem a casa doada, existenle nc:::sa Província por Graça 
lle Juro c Herdade, que El-Rci D. José I fôra servido 
fazer a Tllomé Joaquim da Costa Côrtc Real, em 18 de 
Fcvcrei r o ele 1760_, c desejando o mesmo Augusto ScnhoL· 
fazer oiJ3crvar, a respeito ela referida Graça, as !eis em 
vigor neste Impedo, c diminui1·, como é mister, a des
pcza que ora se faz com a mesma administração, sc!n 
utilidade alguma: Ha por bem Ordenar: Lo Que O'S 
mencionados rencliutentos pertencenles {t dita easa, c 
proveniente da metiide dos direitos, que no registro de 
Coritiba pagam por entrada para S. Paulo os gados, e 
t:aval~aduras que ao dito registro dtegam das partes do 
Hiu lirawlc do SuL sejam t·onsiderado~ rumo renda~ 
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naeion:Jc~,, log-o que não conste haYer o aetual snccessor 
do Llonatario obtido as nen'ssarias mnlirmaçõcs de que 
trata a Ord. <lo Liv. 2. o Til. 38 ~ l. o c Titulo H~~~ 1, 
2 c Hi. E 2. o qut~ tique Jesdc já sem efieito a disposiçJo 
d:t Provisão de 10 dn Dezembro de 1823, contlrmada pela 
da U de .Março de 182'1, cstabeleecntlo a administração que 
:H·tna lmcnte ha para a mencionada casa, cleYendo essa 
Junta arrecadar immelliatamente os rendimentos dclla 
pelos exactorc~, que nomearú d'ora em diante, e que são 
o Administrador e Escrivão do registro da Coritilw, c o 
Hccchedor cl~1 vil la de Sorocaba, aos quaes abonarú as 
gratilicaçücs que devam vencer pelo seu trabalho. O que 
tudo ~1ssim terá entendido c eumprirá.-Joaquim de Al
mPida Sampaio a fez no Hio tln Janeiro em H de Abril de 
1829.- .loão José Hodrigues Varciro a fez cscrevcr.
Jhgll~'l Calmon du Pin f' Almeida. 

N. G7. -GUERH.A .-E~l 11 DE ABRIL DE 1820. 

~!anda abonar gratil1caçõcs mcnsacs para c:1sa,;; aos Ofllciacs tlos 
corpos tlo Exercito destacados fóra de suas Provincias. 

IllnL c Ex.m. Sl'.-Tendo Sua l\lagestadc o Impera
dor rc~olYido, em quanto a Assemllll2a Geral não toma 
deliberação 1inal sobre quartei:~ aos O!llciaes dos corpos 
do Exerci to destacad0s fóra de sua Provincia, que na
tiUdla em qnc estiverem os di tos corpos destacados, e 
t~ujos qnarteis não ofTereçam commodidade para os Oili
riaes, se abonem as gratit1eaçõcs mcnsacs para casas_, da 
maneira seguinte : iOt)OOO aos Cornmandantes c aos 
l\!ê!.iorcs llos corpos, G,SOOO aos Capitães Comm:Jndantes 
de companhias~ c ,'1,.)000 aos demais Ofliciaes ; me onlc
nou o mesmo Augusto Senhor, que participasse a V. E'\. 
para seu conhecimento, e c.xccuçãopcla parte que lhe 
eompctc, esta Sua lm{JCrial Hesolução: o que assim 
cumpro, rcmettentlo a V. Ex.. para sua intl'lligcncia a 
inclusa eópia da Portaria hoje expedida ao Governador 
das Armas dessa Provinda sobre o mesmo objccto. 

D~u..; Gua rdc a V. Ex .-Pa Jacio do H i o dn Janeiro, 1t 
!e Aln·il de I82U.-Joaqnim de Oliveira Alvares.-Sr, 

1'residcnte da Pruviru:ia de Pernllm!Juro. 

L 
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· N. 68.-IMPERIO.- Ku fi DE ABRIL DE !829. 

Declara que os cidadãos pronunciados podem ser eleitos Verea
dores, e entrar no exercício do cargo, uma vez que não es· 
tejam presos. 

Sendo presente a Sua l\Iagestade o Imperador o officio 
de 2L de Fevereiro ultimo da Cama r a ela vi !la de S. Pedro 
de Can tagallo, no qua 1 expõe a d nv ida em que se acha 
de dar ou não dar posse do cargo de Vereador da nova 
Camara a dous cidadãos dos que foram eleitos, por 
estarem estes pronunciados na correcção do Ouvidor da 
Cama r a : Manda o mesmo Senhor pela Secretaria de Es
tado dos Negocias do Imperio declarar á referida Ca
mara, para sua intelligencia, que podendo ser Vereadores 
todos os que pedem votar nás Assembléas Parochiaes, 
na fórma do art. 4. 0 ela Lei do L 0 cle Outubro de !828, 
c não sendo excluídos de votar nestas Assembléas, 
art. Hl da Constituição, os criminosos pronunciados, 
porque só pela pronuncia se não perdem os direitos 
políticos, nem se suspende o exercício delles, art. 7. o 

da mesma Constituição, cl:lro é que nenhum impedi
mento se oppõe a que os dous eleitos, de que se trata, 
apezar de pronunciados, tomem posse e exercitem os 
seus empregos de Vereadores, se não estiverem presos. 

Palacio do Rio de Janeiro em il de Abril de 1829.
José Clemente Pereira. 

N. GU -I MP ERIO. -Ku 1:J DI<: ABRIL DE 182U. 

Dcclar:t que a areadas rendas da Munieipalitlade deve ser guar· 
daria ua casa das suas sessões. 

Em resposta ao officio de 3 do corrente da Camara 
Municipal da villa de S. Salvador dos Campos de Goila
cazes, em que pede se llw designe a pessoa em cujo 
poder di;verú estar a arca forte com tres chaves, onde 
na fórrna do art. 48 da Lei do i. o ele Outubro de f828 se 
lJào de arrecadar as rendas da .Munif~ipalidade : Manda 
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Sua Magestade o Imperador pela Secretaria de Estado 
dos Negocias do Imperio declarar á sobredita Camara, 
que a mencionada arca, de que falla a citada lei, 
deve ser guardada na casa da respectiva Camara. 

Palacio elo Rio de Janeiro em 13 de Abril de 1829.
José Clemente Pereira. 

N. 70.-MARINHA.-EM 13 DE ABRIL DE i829. 

Remette a tabella dos vencimentos dos Officiaes e mais praças 
da Armada, e corpo de artilharia da Marinha. 

Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao officio, que 
V. Ex. me dirigiu com data de 17 de Fevereiro ultimo 
sob n. o 2, tenho de significar a V. Ex., que as gratifica
ções de embarcado que se mandaram abonar ao Capitão 
de fragata D. Justo Yedros, quando fosse por V.lEx. ahi 
activamente empregado, comprehendem tão sómente o 
soldo, maioria, e as comedorias correspondentes á sua 
patenle, não commandando, sendo estes os vencimen
tos, que em geral se devem entender pelos de simples· 
mente embarcado, pois que a gratificação para quartel 
só tem lugar quando positivamente se ordena a sua 
abonação, e os outros vencimentos de criados, e-rações 
pertencem unicamente aos que se acham effectiva
mente servindo a bordo elos navios da Armada : E sa~ 
tisfazendo á requisição de V. Ex. transmitto a V. Ex. 
a tabella junta de todos os ven~imentos, que competem 
aos Officiaes, e mais praças daArmada, e corpo da arti
lharia da Marinha ; quér em terra, quér embarcados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
13 ele Abril de 1829.-Miguel de Souza Mello e Alvim. 
-Sr. Presidente da Província do Rio Grande. 
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·rabeJia dos ''~nchnento!lll a~t.uues do8 OfH<>:fae~ 
da Arnuula Nru~iounl e Inapet•ial, e lllUi!i!il c.~u ... 
prc~·:ulns das dUlerent.es eln""se""~ Ptnhnt•cado!!l., 
(~ del!ilenahnrc:ulos~ •~ da nuu•inlua~·("IH., a •tnc !iii4• 

rerere o aviso nchua. 

SOLDOS. COMEDOUIAS. 

~-~- ~~- ~-~~- ~~~ 

o o o ;:j ~ 
~ ~. 

~~~ DESlG~:\ÇAO. ~ ;:::: .::,g c: C:C"!l u C"'j ~--
~ 

I.. "0~'-< 

2~ ~o'O I.. ~ ;::::~ C:;.<>=: 
;.... ~ ~g C: I- Í::'@ ~ ~=:c: 2 3 =o- -..o ~~ê Cif.J :=:c 
C) 2 

c;<l) Õ2; Sr-o õ 
>=l u u ~ u 

--·--- ------·----------
--~'- --- --,=-- --====-

Corpo militm· e gradua-
çues. 

Almirante tem por mcz 200,~000 400(!000 9$600178300 
Vice-Almirante ......•. i40}1000 280$000 7,n200 4~800 
Chefe de Esquadra .•.. HONOOO 220,'~000 45800 4f}UOO 
Chefe de Divisão ••..•. 80NOOO i60l)OOO 4~~ooo 3S2on i,~200 
Capitão de Mar c Guerra 70/tOOO i0u 1~000 3$200\ 2rl'IOO i/)000 
Capitão de Fragata ..... 60,~00J no.~ooo ....• ·12%000 ~800 
Capitão-Tenente ....... fi0 1~000 751~00!1 ...... i~liOO ./)600 
Primeiro Tenente .•.... 30NOOO 4i5J)OOO ...... 1{1200 .rHon 
Segundo Tenente •..... 25$000 37i)i)00 

:::::y~~~~ fH,OO 
Guarda-~Jarinha .....•• 22NOOO 33~000 i~40i) 
Aspir:mte ............. 3~000 . ........... MOO 
Voluntario •••......•.. ········ i01~DOO ............ WiOO 

Officiaes das ottlras 
! classes c nw1·inhagem. 

CapciW.o-mór ..•..•...• 37~000 I 
Capcllães .....•.••..... 2~>~000 37~t>OO ...... 1 ...... 1~cÍ00 
l' h ysico-mó r ........... 1G8:)333 
Cirurgião-mór ...... : . • H4,)000 
Primeiros Cirurgiões .. 25,')000 37.~uoo ...... ······ J)'tOO 
Segundos ditos .....•.. 22{):000 33~000 ...... ...... 54 \lO 
Boticarios ....•....•... ··Cl····· 12NOOO ...... ...... ~400 
Comrnissarios de IH!-

mero de uáo: ....... 3~l1~0JO ltu1~000 ...... ...... .r-;400 
Comrnissarios de llU-

mero de fragata .••.. 20;~000 37~~000 . .... ······ ;)400 
Escrivães rlc numero 

de uáo ...........•.. 2:5,~000 37Nuoo . ..... ...... b!J,OO 
Ditos de numero de 

fragata •.•••....•... 22nooo 33,~000 ...... . .. ~ .. ~i OO 
Fieis ••.•....••........ 8f)OOO 
Primeiros Pilotos ..•.•. H51~ooo 20/)000 quando ob-

I 

tem comer. f}iOO 
Segundos ditos ........ 12J'JOOO iMOOO 
Mestres de náo •••.••... 20,)000 26,)000 

I Ditos dr fragata ... ... 17NOOO 22NOOO 
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SOLDOS. CO:\IEDORIAS. 

Contramestres......... H~~ooo 
t:uardiães............. 12NOuo 
Primeiros carpinteiro~ 

vencem a Lurdo ...•. Inccrlo. 
Segundos ditos .•...•. 
Terceiros ditos .•.•.... 
Quartos ditos ......... . 
Primeiros calafatC's ... . 
Segundos dit<'ls ..•••.•. 
Terceiros ditos •...•.•. 
Quartos ditos ......... . 
Tanoeirvs . . . . . . . • • . . . . n 
Serralheiros .......... . 
Cozinheiros .•••••.••••• 
(;ageiros •..•.••••••.•. 
Cabos de marinhriros .. 
Primeiros marinheiros. 
Segundos ditos ....... . 
Primeiros grumctes •. 
~Pgundos ditos .•...••• 
Pagens .•••.•••.••..... 

Criados. 

1~4$000 
Hif.IOOO 

18,~000 
13,~000 
i01~0ci0 
!\)000 
181~000 
1:1rooo 
iOi)OOO 
!1$000 
Hi~OOO 
15(1000 

8J}OOO 
tr>~~ooo 
15,1000 
i0/$000 
8,1000 
4,~800 
31)500 
~~~200 

o 

d~ 
'0"-< 
>=:'O 
d~ 

92. 
;:::;z 
~C:..' u 

A!mirant~s. · · · · · · · • l3 se~undos marinheiros c i "Tumetr. \·lce-Alnllrantcs .... ~ t> ' ~ 

Chefes de Es_q~a~lra. l 2 seo-undos marinheiros c i arumete. Chefes de DlVls~ro •• ~ - o ' o 

Capitão de l\Iar c Guerra -i ~cgundo marinhcim c i grumPie, 

C a p~ tães ~c Fraga ta ( i scrrundo marinheiro. 
Capttães renentes .. J " 

Primeiros T_cHentcs. lt segundo grumete. 
SPguncJos dttos ••.•• J 

Raçâo. 

Carla uma pra~a VPm~c uma rar;ão de porão. que fui ealculatb 
pelos prec;o~ mr'~1ltos do.; gPnrrns dP rfUI' "P eoiJI[Jür, para o" 
nayius arttJados Ptll 260 rr'•is, P para os naYio~ drsat'IJJ~H.los Pm 
~70 n"•is. 
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Cêm. 

A~rnirant~ · · · · · · · · · <. 6: velas por dia. 
VIce-Almirante .... S 

Chefe de E~q~ad m · · } 3 di tas idem. 
Chefe de Dtvtsão ...• 

Maior General e Commandantes de náos ou fragatas- 2 ditas 
por dia. . . 

Capitães de Mar e Guerra em nav_ws de bandeira. c_ a qualq~er 
Official com mandando bergantim, ou cuter- i dita por dia. 

Cap~t~es de Fragata. } Meia vela por dia. 
Capitaes-Tenentes .. 

Primeiros T_enentes. } l vela de sebo por dia. 
Segundos ditos •.... 

/V. B. E' reputado o equivalente da cêra, para ser paga a 
dinheiro ao Offi.cial, á razão de 80 réis por vela, ou de 480 por 
libra; e o sebo a razão de 20 réis por vela, ou de 240 réis por libra. 
Em todos os navios pertence ao Commandante uma luz de azeite 
que,é reputada no valor de iOO réis. 

Os Offi.ciaes do corpo de artilharia de Marinha de igual gradua
ção .aos acima referidos, têm os mesmos vencimentos de soldo, 
e comedorias, e mais gratificações concedidas pelo Decreto de 
2õ de Março de 182õ, quando commandam. 

Os generos de que se compõe a ração de uma praca de mari
nhagem a. bordo dos navios de guerra, e suas quantidades são as 
seguintes: 

Um alqueire de farinha de páo, medida do Rio de Janeiro, é 
para 42 praças, ou um arratel de biscouto, ou bolacha para uma 
praça. 

Um alqueire de legume para iH praças. 
Uma medida de aguardente para 24 ditas. 
Uma dita de azette do.ce para 120 ditas. 
Uma dita de vinagre para 60 ditas. 
Um alqueire de sal para i90 ditas. 
Uma libra de vacca salgada com osso, ou tre~ quartas de dita 

sem osso, ou tres quartas de porco do Norte, ou seis onças de 
arroz e duas de toucinho para uma praça. 

Em dias de jejum, meia libra de arroz, ou de bacalháo, ou tres 
quartas de peiXe salgado para uma praça. E para o almoço uma 
oitava de chá, e duas onças de assucat· para uma praça; ou uma 
libra de café, e duas de assucar para 24 praças. E lenha a que se 
faz necessaria. 

Havendo a bordo pagens, vencem a mesma ração, com excepção 
de aguardente. 
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N. 71.-IMPERIO.- EM H) DE ABRIL DE 1829. 

Destina doze embarcações para o serviço de paquetes. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo Sua Magestade o Imperador 
determinado que para o serviço dos paquetes sejam des ... 
tinadas doze embarcações que tenham para esse fim a 
capacidade nccessaria, e que a despeza do seu forneci· 
mrnto seja paga pela Administração Geral dos Correios: 
assim o participo a V. Ex. para sua intelligencia e 
expedição das ordens nccessarias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em Hi de Abril de 1829. 
-José Clemente Pereira.- Sr. Ministro e Sccret:1rio de 
Estado dos Negcios da Marinha. 

N. 7~ .- ll\IPEHIO.- EM 22 DE ABRIL DE -18'29. 

Declar;~ que com a publicação Jo novo regulamento dos Correios 
fica sem effei to Loda a legislação anterior a respeito. 

Sua Magestadc o Imperador Manda declarar a V. S. 
que, pelo regulamento ela Administração Geral dos Cor
reios, tem ficado sem effei to todas e quaesquer Leis, Ins
trucções, ou Ordens anteriores áquelle respeito: E Ha 
11or bem que V. S. assim o faça constar aos Adminis
tradores de todos os Correias deste Imperio. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 22 de Abril de 1829. 
-José Clemente Pereir(t.- Sr. Dircctor Geral dos Cor
reios. 

Manda adiliiltir :1 Jn:i!rkul·~. 11 I'Slllrl:llll!~ IJUI' por mnUv(l de 
l!lU[C:Slia llfi.O ptH]C (;OllllJal'l'CI'l' llO lelllpO eOlllpCtClllC. 

Levei á presenç~ ele Sua Mag-estarle o Imperador o 
ofiicio de V. S. de 2U de Março drst<~ anno, em que com~ 
rnunica ter :tdmittido á matrieula elo 2. o anno, depois tle 
abertas as aulas, o ~~studautu l\iauuel .Eufrazio tle Aze
vedo MariJues, por se ter mostrado impossiiJili ta do por 
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molcstias de comparecer no tempo competente : E o 
mesmo Senhor, Havendo por bem Approvar o que V. S. 
praticou, 1\fanda declarar-lhe para sua intelligencia ego
verno,que poderá sempre em casos semelhantes admittir 
matriculas até o fim de .Março, por ser este o sentido do 
:-trt. 1. o, cap. 9. o dos esta tu tos, entendido pelo que se 
pratica na Universidade lle Coimbra., na conformidade 
dos que a regem. 

Deus Guarde a V. S.-Palacio do Rio tle Janeiro em 23 
de Abril tlc 1829.- José Clemente Pereira.- Sr. Di
rector do Curso Jurídico de S. Paulo. 

N. 7lf.- IMPERIO.- El\I 23 DE ABRIL DE 1.829. 

Manda que nos requerimentos pedindo graças se declarem não 
só o estado, profissão e possibilidade dos pretendentes, mas 
tambetu a sua conducta, tanto civil, como política. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua l\lagestatleolmperadorHapor 
bem que V. Ex. nas informações que der sobre requc
rimen tos, em que se pe<,;am graças, comprehenda não só 
o estado, profissão, e possibilidades dos supplicantes, mas 
tambcm a sua conclue ta, tanto civil, como politica. O que 
participo a V. Ex. para que assim se execute. 

Deus Guanle a V. Ex. -Palaeio do Hio de Janeiro em 
23 de Abril de 1829.- José Clemente Pereira.- Sr. Pre
sidente da Província tle .••..• 

N. 75.-FAZENDA.-EM 23 DE ABRIL DE 1.829. 

Manda cessar o uso de foguetes do ar nas festividades em toda 
a parte desta capital, denominada cidade velha. 

Havendo Sua Magesladc o Imperador prohibido o uso 
dos foguetes do ar nas festividades da Sua Imperial Ca
pella, e do Paço da Cidade, em attcnção ao prejuizo que 
póde correr a Alfandega desta capital e os Arsenaes de 
Marinha, c do Exercito. Ha por bem que pela Inten
dencia Geral da Policia da Côrte e Imperio, sejam expe
didas as ordens, e dadas as providencias necessarias, para 
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qrw cesse o referido uso, em toda a parte desta capi_ta1, 
denominada cidade velha, podendo ser tolerado umca
mente na parte denominada cidade nova e nos su
burbios. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, 23 de Abril de 1829.
Migztel Culm:m dn Pinc Almcida.-Sr. Intenllcntc Geral 
da Policia. 

N. 76.- GUElU\A.- El\t 23 DE ABRIL DE 1829. 

Dá providencias sobre o abono de forragens para as cavalga
duras que competem aos Officiaes superiores e Ajudantes dos 
corpos. 

Sua Magest::Hle o Imperador Onlcna que pelo Com
missariado Geral do Exercito se faca constar aos Officiaes 
superiores c Ajudantes dos corpos, a quem se abonam 
forragens para as cavalgaduras, que legitimamente lhes 
competem, que não se abonarão as que vencerem no 
mez de Maio proximo futuro sem que mostrem authen
ticamente haverem matriculado as respectivas cavalga
duras, com os competentes arreios do uniforme na The
souraria Geral das Trop:1s da Côrte; e que igualmente 
nos mezes subsequentes não serão abonadas taes rações, 
sem que façam constar que as cavalgaduras arreiadas 
foram apresentadas em acto de mostra ; ou aos Com
mandantes respectivos, quando pertencerem a corpos de 
2. a linha. O que participo a V. S. para seu conhecimento 
e execução. 

Deus Guar(le a V. S.- Paço em 23 de Abril ele 1829.
Joaquún de Olivl'ira Alvares.- Sr. Commissario Geral do 
Exercito. 

N. 77.- IMPERIO.- El\I 21 DE ABJ,UL DE 1.829. 

D0clara não poder continuar o estylo de haverem mestres de 
obras da Fazenda Publica com vencimento de ordenado e 
emolumentos. 

Sendo presente a Sua Magestaclc o Imperador o officio 
do Vice-Presidente da Provincia elo f;eará na data de li 

L 
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do mcz p:1ssatlo, em que informa sobre o requerimento 
de Antonio Simões Ferreira e Faria, que pede ser 
mestre das obras a cargo da Fazenda Nacional: O mesmo 
Srnhor, não se dignando annuir áquella prctenção, 
1\Ianfla pela Secretaria de Estado dos Negocios do Jm .. 
perio participar ao referido Vice-Presidente que não 
póde continuar o estylo de haver mestres das obras da 
Fazenda Publica, com vencimento ele ordenado c emo
lumentos, porque taes obras, só devem ser feitas por 
em prezas ou por arrematação, na fórma da lei; e 
quando se fizerem a jornal, por não poder ter lugar 
nenhum dos dous primeiros meios, se devem encarregar 
a um mestre que se escolher para isso. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de ALril de 1829.
José Clf.mentl' Pereira. 

N. ~8.-GUERRA.-Eu 28 DE ABRiL DE 1829. 

Sobrr a instaura~ão dos conselhos de administração para fundo 
de fardamentos. 

Determinando Sua Magestade o Imperador, que se 
instaure no 3. o batalhão de caçadores de L a linha, o 
respectivo conselho de administração para fundo de 
fardamentos, Ordena que do 1. o de Janeiro do presente 
anno Vm. lhe abone, na conformidade da lei, os vinte 
réis diarios para oitocentas praças, observando esta 
Imperial Ordem com os demais corpos de i. a linha que 
forem chegando do Sul. 

Deus Guarde a Vm.- P:1ço~ 28 de ALril de 1829.
Joaquim de Oliveira Alvares.- Sr. Thrsourciro Geral das 
Tropas da Côrtc 

N. 79.- FAZENDA.- El\I 28 nE ABRIL m: 182~). 

Sobre o despacho de pmeros m1o comprelJOndidos na nova pauta. 

Fique Vm. na inlelligcnda, que os gcneros ainda 
nf.o comprchendidos na nova pauta devem ser despa ... 
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chados pela aval i ação da antiga, que existe ainda, e que 
só no caso de haver omissão nesta se recorre ao des
pacho por factura. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 28 de Abril de i829. 
-Miguel Calmon du Pin e Almeida.- Sr. Desembar
gador Juiz interino da Alfandega desta Côrte. 

N. 80.- JUSTIÇA. - EM 28 DE ABRIL DE f829. 

Declara que os Conselhos Geraes uc Províncias não têm auto
ridade para dar por acabado a qualquer Juiz o tGmpo tle exer
cício ue seu lugar. 

111m. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o ofllcio de V. Ex. de 28 do mez antecedente, 
servindo de informação ao requerimento_, que Antonio 
José Pinheiro, Juiz das sesmarias do termo da villa de 
Caeté, havia dirigido á Sua Augusta Presença, quei
xanuo-se de haver sido suspenso das funcções proprias 
deste lugar por deliberação do Conselho do Governo 
dessa Província, e reconhecendo o mesmo Senhor pelas 
cópias das actas das sessões do referido Conselho, que 
este resolvêea se déssc por acabado áquellc Juiz o tempo 
de seu exercício por haver clle procedido á medição de 
terras sem apresentação da competente carta de ses
maria passada pelo Governo da Província_, e por não o 
reputar comprehendido nos arts. H>5 da Constituição, c 
3í da Lei de 20 de Outubro de i823: Manda declarar 
a V. Ex., que o Conselho exorbitou das suas attribuições, 
pois nenhuma autoridade Linha, nem tem, p.Ha dar por 
acabado a qualquer Juiz o tempo do exercício dos seus 
lugares; e que por tanto, ainda mesmo no caso de ve
rificar-se, que o supplicante por erros, ou quaesquer 
outros factos se havia tornado pouco digno de continuar 
naquellc exercício, ao Conselho cumpria sim mandar 
contra clle proceder na fórma da lei; mas não dar-lhe 
por acabado o tempo de um lugar, do qual só podia ser 
privado por sentença dada em Juizo competente; e 
ordena, que V. Ex. assim o faça constar ao mesmo 
Conselho para sua devida in telligencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 28 de Abril tie l82U. - Lucio Soares 1'cixcirn de 
Gouvêtt. -Sr. Presidente da Província ele Minas Gentes. 

L. 
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N. 81.- JUSTIÇt\. - Eu ~u DE ABRIL DE 18~9'. 

Sobre os Commandantes gcraes e parciaes da Polícia. 

Sendo presente a Sua .Magcstade o Imperador o offieio 
do Vice-Presidente da Província do Ceará de 2(i de Ja
neiro proximo preteri to pedindo csclaroeimontos sobre 
os Commandantes geracs c parciaes ela Policia dos di
versos districtos da sobredita Província, cujo exercício 
lhe parece incompatível com a cxistencia dos Juizes de 
Paz, creados pela Lei do H) do Outubro de 1827 : Manda 
o mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Estado elos 
Negocios da Justiça declarar ao referido Vice-Presiclen te 
para sua intelligencia e execução quo devem cessar (]c 
uma vez taes Commamlantes, cuja instituição é uiamc
tralmen te opposta ú mencionada lei, e ao systema cons
titucional. 

Palacio do Rio ele Janeiro em 29 de ALril de 1829. 
- Luci o Soares Teixeira de Gouvêa. 

N. 82.- IMPERIO.- El\I 30 DE ABRIL DE i82U. 

Autoriza o Inspector da Capella Imperial para prover c admlttir 
os empregados subalternos da mesma Capclla. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Magcst:ulc o Imperador. Ha 
por bem Autorizar a V. Ex. para prover todos os lu
gares de empreg:1dos da Capclla Imperial que têm a 
natureza de serventes, sacristas, prestes, masseiros, 
taquinos, sineiros c andador, e Jcspedir os mesmos em
pregt~dos sem dependcncia de superior approvação, com 
tanto que pelos provimentos nunca se exceda o numero 
dos que actualmente servem. O que pal'ticipo a V. Ex. 
para sua intelligencia e governo .. 

Deus Gu:1nle a V. Ex.- Paco em 30 de Abril Jo !82D. 
-José Clemente Pereira.-- Sr. Inspector (la Capella 
Imperial. 
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N. ~~:L-- DU"i:HIO.- El\1 11 DE 1\IAIU DE 1829. 

l\Ianda pn•ru"·"·lr 11 l respectiva Secretaria de Estado as contas 
de dl'.·!i ·za~ *' i, •llL:s dos empn:gados das repartições na Côrte 
subonJ i nada~ a este 1\linistcrio. 

Illm. ~.~ E.\\!1 .. Si .-Reconhecendo-se por muito clifficil 
o fazer1:\lH-il' n:t Thesouraria Geral, c Pagadoria do 
Thcsouro PtJdilo, os exames neeessarios para a lisca
lisação das c.on tas ~ folhas, que das repartições subal
tern:r~ v:i:o :lírectamcnte remcttidas ao Ministro da 
Fazenda: Onkn;~, Sua .M:agcstadc o Imperauor que V. Ex. 
em lugar ue continuar a dirigir ao dito 1\linbtro as 
que pertencem á repartição a seu cargo, as rcmetla a 
esta Secretaria de Estauo vara passarem ao seu com
petente destino. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paco em i l de 1\Iaio de 182B. 
-José Clemente 11ereira.- Aos chefes das repartições 
da Côrtcsubordinadasa este Ministcrio. 

N. 8í.-GUERHi\.-PROVlSÃO DO CONSELHO SUPHEl\10 

lUILITAH DE H DE l\L\10 DE 182!). 

Dá esclarecimentos sobre as attrlbuições dos Presidentes de 
Provincia e Commandantes de Armas. 

Dom Pedro, pela Gnça de Deus, c unanime acclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpe
tuo do Brazil: Faço saber a totlos os que esta Provisão 
virem, c a cuja execução, !por sua ma teria, forem obri
gados; que tendo chegado á Minha Imperial Presença um 
o1llcio do Presiuen te da Província do Pará, em que me 
pede esclarecimentos tendcn tes ú linha de limite entre 
a sua autoridade, c a elo Commandante das Armas, sobre 
dilrerentes objectos, de que trata o mesmo ofllcio; c 
conhecendo em conseq ucncia deste, e outros mais que 
me têm sido prescn tes de igual na lu reza, que as provi
dencias, dadas na Provisão do Conselho Supremo Militar 
Je t 7 de Novembro de 182f), CXJ1t~d ida em cumprimento 
da Minha Imperial Hesolu<,;ão du seis de Outubro do dito 
anuo, sobre J intelligeneia, que deve d:ti'-·Se ao art. 28 
d~ Carta de Lei de ~O de Outubro de l8i:~5, nao sao . 
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bastantes para fazer conter no circulo dtJ suas respec
tivas attribuições assim os Presidentes, como os Com
mandantes da§ Armas, que com prejuízo manifesto do 
serviço, e da boa ordem publica, lutam em contestação, 
mais por ambição de poder~ do que por zelo sincero 
de bem servirem; l\Iandei consultar o Conselho Supremo 
l\Hlitar, a fim do pôr termo a tão perniciosas contesta
ções; com cujo parecer Conformando-mo inteiramente: 
Hei por bom, para utilidade do serviço, interesse do 
Imperio, e segurança tranquilla das Provincias, Deter
minar o seguinte, que .Mando se observe em todas as 
Províncias do Imperio : 

Que é da compctencia dos Presidentes das Províncias 
como primeira autoridade da:; mesmas constituída por 
Lei, c como taes responsavois pela sua segurança, c 
Jefesa: 1. 0 O poderem inspeccionar pessoalmente as For
talezas, c Fortificações elas suas respccti v as Províncias; 
2. 0 O assistirem aos exercícios Lla tropa quando quizcrem 
conhecer o seu estado de instrucção, e disciplina, preve
nindo para esse fim os Commantlantes das Armas para 
estes os mandarem fazer na sua presença; 3. 0 O approva
rem, ou clesapprovarem as nomeações, que os Comman
dantes das Armas fizerem para os empregos ele Comman
dantes de fortalezas, districtos, e outros pontos militares, 
devendo, em caso de desapprovação, officiar aos mesmos 
Commandantes das Armas, com os motivos, que se oppõe 
á sua nomeação, a fim de fazerem outra em pessoa, 
em quem não concorram taes motivos. Finalmente, os 
Presidentes das Províncias devem considerar os Comman
clantes das Armas como uma autoridade importante, 
o respeitavel, a quem são obrigados a trata r com tanta 
circumspecção, e delicadeza, qu::~nto é o respeito, e 
obediencia que os mesmos Commandantes das Annas 
devem tributar aos Presidentes, observando cn tre sí 
reciprocamcn te, o que dispõe a Provisão de 17 de Novem
bro de !825, em tudo quanto nella se contém. 

Que igualmente compete aos Com mandantes dasArmas: 
1.0 O regular, dirigir_, e inspcccionar a economia, e clisci
plina,e instrucção de toda a tropa da primeira e segunda 
linha ; 2. 0 Nomear os Commandantcs das fortalezas, 
districtos, e outros pontos militares com approvação dos 
Presidente:3; 3. a Remetter aos Presidentes, com informa
ção sua, todos os requerimentos, e representações de 
militares, bem como propostas, ofHcios, c tudo quanto 
houver de subir á Minha Imperial Presença ; não só 
porque este é o espírito da Pro v i são de 17 de Novembro de 
!825, mas porque os Presidentes devem estar ao facto de 
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todos os ncgocios ofliciacs da sua respectiva Província; 
4. o Cuidar no provisionamento da tropa, em todos os 
objectos que lhe são relativos, e no de guerra em rrual
quer parte que se faça neccssario, requisitando aos Presi
dentes o que se precisar, a ílm de darem as providencias, 
pela Estação competente, para o necessario fornecimento: 
marcha esta, que ponclo os Presidentes ao alcance de todos 
os objectos de que depende em grande parte, a segurança 
das Províncias, firma o accôrclo, com quo os Comman
dantes dns Armas de concerto, e com respeito ás ordens 
dos Presidentes, devem tomar a parte que lhes compete 
nas direcções a dar, c medidas a applicar em caso de 
aggressão inimiga, ou perturbação interna. Sua Mages
tadc o Imperador o mandou pelos Conselheiros de Guerra 
abaixo assignados, ambos do seu Conselho . .João Jacques 
tla Silva Lisboa a fez nesta cidade do llio de Janeiro, aos 
H. dias do mcz de 1\bio, do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de 18z9. No impedimento elo 
Conselheiro Secretario ele Guerra, Antonio Raphacl da 
Cunha Cabral, Oilicial-maior, a fiz escrever, e subscrevi. 
-José de Oliveira Barboza.- Francisco Maria TeUes. 

Por immcdiata llesolução de Sua Magcstade o Impe
rador de 2~ de ALril de 182U, tomada so1Jrc consulta 
de 6 de Fevereiro do mesmo anno. 

N. S~i.- 3L\!U:\UA.-EM 12 DI~ l\L\{(l llE 18~!}. 

Sol.Jre u furnc.(~imcnlo de fartlarncnto ao UlJ'llll de arlilllaria de 
.l\Iarintw. 

Sua .Magestade o Imperador~ tomando em conside
ração o que no officio, da cópia indusa, reprcscn t.ára o 
Coronel Commandante Geral do corpo de artilharia 
ue Marinha; Ha por bem, approvando o methodo, que 
aquellc Commandan te propõe, para se verificar o for
necimento dos fardamentos do dito corpo da mesma 
maneira, que se pratica no Exercito, c como já teve 
lugar com o batalhão de artilharia da l\Iarinh:1. do Hio 
de .Janeiro, ~m virtude do Aviso de 9 ôe Agosto de 
1821, Dctcnnmar, que por essa Intendcneia se adiante 
a eada batalhão do mesmo Gorpo, para fundo do res
pectivo cofre, dom; contos de réis, e que o faruamcnlo 
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q u~ ora se deve ás praças do corpo, Jiq ue, até o ultimo 
de Junho do corrente anno, em que finaliza o 5. o bien
nio, á cargo dessa Intendencia, para os credores rece
berem tal divida da mesma sorte, que se está satisfa
zendo a que ainda se eleve a algumas praças da antiga 
brigada real da Marinha; reputando-se porém estas 
disposições provisorias até que a experiencia mostre se 
ellas convêm mais á Fazenda Nacional, que as exaradas 
nos avisos desta Secretaria de Estado com datas de 
23 de Junho. e 22 de Dezembro de i82G, cuja execucão 
Hca suspensa : O que participa a Vm. para assim o fazer 
cumprir na parte que ll1e toca. 

Deus Guarde a Vm.-P:1co em 12 do Maio de 1829.
llligud de Sonzrt Ne!lo c Alu.im.- Sr. In tendeu te ela Ma
rinha do Rio de Janeiro. 

N. 8ü.- .MAIHNHA.-Eu 1::2 m: lUAIO DE l8':W. 

Dá providencias sobre a conserva1;ão c seguranr;a dos navios 
desarmados e acêrca das respectivas guarnições. 

Sua 1\Iagestadc o Imperador dando o devido peso á re
presentação, que V. S. fez subir á Sua Augusta Presença 
em (!;)ta de 6 do corre h te sobre a necessidade de reme
diar os alms.Js, e inconvenientes, que resultam ao servi
ço, c aO's interesses lia .F'azenda Publica, em se proscg-uir 
pela mant~ira até agora em pratica, de estar o asseio, 
conservação, e segurança dos navios dcsGrmados, assim 
como a escripturação e fiscalisação dos vencimentos de 
suas guarnições entregues ao privativo cuiuado do 
Patrão-mór, que por suas muitas oceupações, e outros 
motivos mais não póde desempenhar exaetamcntc tão 
complicados deveres: Ha por bem Determinar o seguinte: 

i. o Que em cada uma das fraga ~as_, corvetas, e brigues 
de 1. a ordem, em estado de dc:-armamen to, embarque 
um 2. o Tcnen te da Armada; c nas embarcações de menor 
força, um mestre, os quaes llcarão rrsponsaveis pela 
conservação , asseio, c segurança dos seus respectivos 
navios. 

2. o Oue a bordo na náo desarmada Pedro I cm
bilrque 1un l. o Tenente, o qual além de l h c in~:umhirem 
as mesmas olJrigaçôc,-: pelo que respeita a nào, Jlcará 
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responsavd pela vigia~ c fiscalisação sobre todos os mais 
navios desarmados, cujos Commandantes lhe ficarão 
sujeitos. 

3. o Que a guarnição da náo será composta de um 
escrivão, um clespenseiro, um mestre, um guardião, 
vinte praças de marinhagem, um inferior, e seis sol
dados de artilharia de Marinha; além das praças inva
lidas, ou quaesquer outras que por tleposito lhe forem 
mandadas conservar a bordo. 

4. o Que as guarnições das fragatas de primeira ordem 
serão compostas de um mestre, um guardião e doze 
praças de marinhagem; as da segunda on1om do um 
mestre, e dez praças ele ma ruja ~ as das corvetas e bri-

.gués grandes de um mestre, e oito praças; o as da~ em
barcações de menor força de um mestre, que sirva de 
Commandante, e seis pr·aças de ma ruja; advertindo, que 
nunca se admittirão negros escravos no numero das 
praças do marinhagcm sem expressa licença do Inspector 
do Arsenal. 

5. o Que todos estes Officiacs ~ c mestres comman
dantes, além da subordinação geral , em quo ficam, 
elo Inspector do Arsenal, ficarão debaixo das ordens im
media tas do i. o Tencn te emb;-Jrcado a bordo da náo ; ao 
qual entregarão todas as terças-feiras e sabbaclos a parte 
do estado das suas guarnições, o dos navios, por que são 
responsaveis. 

6. o Que as guias para as rações diarias ele tmlos os 
navios desarmados, as relações mcnsacs de paga mcntos 
ás guarnições dos mesmos navios, e linalmcnto qualquer 
cscripturação de contabilidade relattva a cllcs serão 
feiti:ls pelo Esc ri vão da náo Pedro I debaixo da fls
calisação do 1. o Tenente Com mandante da mesma núo, 
que assignará com o Esc ri vão nas mesmas guias c rcl;-J
ções de pagamentos, para serem depois rubricatlas pelo 
Inspector, antes de ser apresentadas na Intendcncia de 
Marinha. 

7. 0 Quo o L o Tenente Commamlante da w1o üca 
debaixo das ordens immed ia tas do lnspector do Arse
nal, e obrigado a apresentar-lhe as partc·s determinadas 
no art. 5." nos cl ias indicados no mesmo artigo. 

8. 0 Que os 2. 08 Tenentes assim cmpr<:g·ados vencerão as 
comedorias singelas (la sua patente e ração; o 1. o Tenente 
Commanclante da náo vencerá mais a maioria de meio 
soldo, segundo o Decreto de 2 de A IJr il de 182J, em a L
tenção ao excesso de trabalho c responsaiJili(ladr, que 
lhe incumbe. 

OrdniJa pur lanto Su;1 _)Ja.~·t·st;ule c• IIU[Jet·ndor, que 

L 
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V. S. en vi c a esta Secretaria ele Estado uma relaç;.io 
de todas as embarcações actualmen te desarmadas, 
com a declaração daquellas, a que compete um 2. o Te
ne!lte, para se proceder ás nomeações necessarias, cum
prmdo a V. S. como autoridade, a cujo cargo estão 
todas as embarcações desarmadas, fazer observar pontual
mente assim o exarado nos oi to artigos acima, como 
quaesquer outras disposições, que o seu zêlo haja de sug
gerir-lhe no limite de suas nttribuições, tendentes a 
conseguir o objecto em vista, isto é, vantagem do ser
viço, c economia da Fazenda Publica. Devo finalmerüu 
declarar a V. S., que, posto que com as presentes dis
posições se altere o mcthodo até aqui seguido, a respeito 
dos nevios desarmados, com tudo a sua aclopção c eum
primon to não isenta de modo algum ao Patrão-mór da' 
responsabilidade, que o seu regimento lhe incumbe, 
sobre a segurança dos navios no esta<lo de desarmamento. 

Deus Guarde a V. s.-Paço em i2 do Maio de t82H. 
- J.}figucl de Sonza .Mello e Alvim. -Sr. Inspector do 
.Arsenal de MJriul1a do llio de Janeiro. 

N. 't37. - FAZENDA.- E:u 1:.i DE J\1.\10 llE lS~~. 

Hccommewla a remessa <la 1 elaç;1n dos prdprios naci,lnaes exi
güla pela Provisão de 4 de Setembro de !813. 

Miguel Calmon Llu Pin c Almeida, do Conselho de Sua 
.Magestado o Imperador, Ministro c SecrctJrio de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente elo Thesour.o 
Nacional. Faço saber á Junta de Fazenda da Província 
de .... , que constando a Saa l\fagestadc o Imperador, 
pela Consulta do Conselho de FazcndJ, de 2 de Junho 
do anno proximo passado, ser a razão de não ter já dado 
cumprimento ás porta rias, que se lhe expediram em 20 
de Março, e i8 de Abril do dito anno, o não haver a 
mesma Junta cumprido tambcm até agora a Provisão 
do dito Conselho de 4 de Setembro de 1813, para lhe 
ser enviada, como muito convinha, uma relação em 
fórma de todos os proprios nacionaes, com os seus res
pectivos tombos: Houve o mesmo Augusto Senhor por 
bem Determinar, que som mais demora alguma_, cn v ic 
ao dito Thesouro a relação ordenada nacruolla provisão, 
com os seus competentes tombos. E outrosim que a 
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referida Junta expeça ns mais terminantes ordens, a 
todos os Provpdores de Capellas, para que cumpram a 
provisão do dito Conselh_o, extranh~~do-lhes igual~ente 
a omissão que tem hav1do na rellgwsa observancw do 
que lhe foi ordenado por aquelle Tribunal em assumpto 
de toda :1 importancia a bem da Fazenda, sendo elles 
obrigados a darem á dita Junta a solução do que lhes 
incumbe, para tudo ser presente ao 1:nesmo Augusto 
Senhor pelo dito Thesouro, pena de responsabilidade. O 
que assim terá entendido, e cxecut:-~r{t a mesma Junta.
João Hollrigues da· Silva a fez em o Rio de Janeiro aos 
Hi de .Maio de '182m.- João Carlos Corrêa Lemos a fez 
escrever.- ~Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 88.- JMPEHIO.- El\1 t;) DE 1\IAlO DE t82U. 

Prollibe que os estudantes (los Cursos Juridicos deem represen
tações nos thcatros puhlicos, c mesmo em parti cu lares em 
t.cmpo lectiYo. 

Sendo prosen te a Sua 1\lageslado o Imperador o officio 
de V. S. de 29 do mez passado, em qne participa terem 
os estudantes do i. o o 2. o anno elo Curso Jurídico 
representado a peça -Philantropo- no theatro publico 
dessa cidade, em um dos dias de ferias de Paschoa: O 
mesmo Senhor Ha por bem que V. S. prohiba aos 
estudantes as representações no theatro publico, que 
são improprias do seu caracter, e nunca consinta que 
durante o tempo lectivo o possam fazer mesmo em 
theatro particular. 

Deus Guarde a V. S.- Palacio do Rio de Janeiro em 
H> de l\Iaio de t8:W.- José Clemente Pereira.- Sr. Di
rectordo Curso Jurídico de S. Paulo. 

N. 89.- IMPElUO.- Ku 18 DE IIL\IO DE 1829. 

Declara incornprttivcl o emprego de Administrador do Correio 
com o cargo de Vereauor da Camara l\Iunicipal. 

Manda Sua 1\lagestade o Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Ncgocios do Imperio, participar á Camara 
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Municipal (la villa de. Angra dos Reis da Ilha Grande 
que, tomanrl o em consideração o que lhe representou 
Antonio José B1rboza sobre a impossiuilidaJc de exercer 
o cargo de Presidente da dita C1mara, para que foi 
e lei to_, por lhe obstarem as obrigações que tem a cumprir 
como Administrador do Correio da referida villa: Ha 
por bem Declarar que o emprego elo supplicante está 
na classe tlaql.J.elles, quo a Lei elo 1. o de Outubro do 
1828 art. 19 ~nanda attenLler como motivo justo de 
escusa, por ser o exercício elas suas funcçõcs incom
patível com o elas Camar:-~s Mnnicipaes. 

Pal:-~cio do Rio de Janeiro em 18 ele Maio de 1829.
.Tos <f Clemente Perein<'. 

N. 90.- IMPERIO.-El\1 !9 DE MAIO DE 1829. 

Declara que a principal autoridade ecclesiastica, de que trata o 
art. 6ü s 2 o da Lei do 1. o de Outubro de 1828, é o Vigario da 
vara. 

Subiu ú presença de Sua Magestade o Imperador o offi
cio ela Camarada villa de Paraty de 4, do corrente, em que 
pede se declare, si a principal autoridade ccclesiastica, 
de que falia a Lei do 1.. o de Outubro do anno passado no 
art. 66 ~ 2 .o, é o respccti v o Parocho, ou o Viga rio da 
vara: E Manda o mesmo Senhor pela Secretaria de Es
tado dos Negocias elo Imperio declarar á respectiva Ca
mara que a principal autoriuade ecclesiastica, de que 
falia o citado artigo, é o Vigario da vara como delegado 
do Vigario Geral. 

Pala cio tlo Rio de Janeiro em i9 de Maio de !829.
Josl> Clemente Perâra. 

N. Hl.-1\iAHINHA.- E.u lU DE l\IAlO DE !829. 

Manda estalJeleecr uo Arsenal de Marinha da Bahia uma offictna 
de fundição. 

Sua 1\Iagcstaue o Imperador, julgando de absoluta ne
ccssidalle <JlW uo Arsenal de Marinha dessa capital se 
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estabeleça uma officün de fundição, attentas as eircum
stancias do mesmo Arsenal, tem nesta occasião ordenado 
que o mestre ferreiro, fundidor e funileiro que foi do 
Arsenal de Marinha de Montevidéo José Canctido Duarte 
passe a formar ahi estabelecimento daquella olficina, 
na qual, continuará a servir de mestre, percebendo por 
tal motivo o mesmo jornal de tanoo que aqui se 
abona ao mestre de fundidores. O que participo a V. Ex. 
para sua in telligencia, e governo, prevenindo-o de que 
o referido mestre segue ora viagem a bordo de um dos 
navios, que vão conduzindo tropa. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro em 
19 de Maio de 1829.- Jiiguél de Sozt:.a .IWello e Alvim.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 92.- IMPERIO.- EM 20 DE MAIO DE 1829. 

Declara quacs são as obras publicas em que deve ser empregada 
a importancia das multas provenientes das eleições de Verea
dores e Juizes de Paz. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o officio 
da Camara da cidade de Cabo Frio na da ta de 6 do cor
rente, em que procura saber quaes são as obras publicas 
em que deve ser empregada a importancia das multas 
provenientes das eleições de Vereadores, e Juizes de Paz 
e seu& supplentes na conformidade do art. 9. o da Lei do 
L o de OuLubro de 1.828: Manda o mesmo Senhor pela 
Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio declarar á 
t:lita Camara, que o referido artigo dá a entender por 
obras publicas todas as que estão debaixo da inspecção 
elas Camaras, e commettidas á sua administração, como 
são todas as que ella propõe no sobredito seu officio, 
podendo por isso dar-lhe applicação para qualquer das 
mesmas obras, que fôr mais conveniente. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Maio de 1829.
José Clemente Pereira. 

L 
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N. U3.-IMPERIO.-EJU 20 DE l'tlAIO DE 182Ç1. 

Declara que as Camaras Municipaes nos negocios relativos a 
Juh:es de Paz se devem dirigir á Secretaria da Justiça. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador Ha 
por hem que V. Ex. faça saber sem perda de tempo a 
todas as Camaras dessa Provincia, que nos negocios re
lativos a Juizes de Paz se devem dirigir á Secretaria Jc 
Estado dos Negocios da Justiça e não-a e·sta do Imperío, 
como até agora tem-se feito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio llc Janeiro em 
2(J de M·aio de 1829. -José Clernente Pereira. -Sr. Prr..si~ 
dente da Provinria de ... 

N. Wt.. -GUERHA.- PnovrsÃo no coNSELHo suPUF.l\to 

l\IIUTAll DE 22 DE JUAIO DE 182D. 

Sobre as ajudas de custo de transporte que competem aos Com., 
mandantes de Armas. 

Dom Pedro, pela Graça de Deus, e unanime acclama
ção dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor 
Perpetuo do Brazil. Faço saber a todos os que a presente 
virem, e a sua execução pertencer ; que tendo subido ú 
Minha Imperial Presença dous officios, um da Junta de 
Fazenda da Província do Ceará, e o outro do Comman
dan te das Armas da Província das Alagôas, ambos pe .. 
tlindo declarações sobre as ajudas de custo de transporte, 
que competem aos Commandantes das Armas, quér á 
entrada, quér á sabida de seus respectivos exercícios, 
Mandei consultar, a este respeito, o Conselho Supremo 
Militar, e Conformando-me com o parecer rlo mesmo 
Conselho, Hei por bem Declarar, que a gratificação de
signada aos Commandantes das Armas das Províncias, 
tanto da i. a como ela S~. a ordem~ pelo Decreto, e tabella 
de 17 de Fevereiro dtl !82~), é destin::1da para todas as. 
despez::1s annexas aos Slms empregos, c por isso, não tem 
direito a outro alg·um vencimento. Cumpri-o assim. 
Sua 1\IagcstaLle o Jm pcrador o Mandou, pr~los Conse
lheiros de Guerra abaixo assignados, ambos do Seu Con
selho . .João Jar·rJues da Silva Lishnêl a fez, nesta cicladc 
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do R.io ue Janeiro aos 22 dia:::. elo mez de Maio~ do anno 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, ele 1829. 
-No impedimento do Conselheiro Seeret3rio de Guerra~ 
Antonio Rapha-el da Cunha C:1hral, OlTicial-maior a fez 
-escrever c subscrevi. -José dC' Oliveira Barbosa .-Fran
·cisco Maria TeUes. 

Por lQunediata e Imperial Resoluç~o de iO ele Abril 
~lo 1829 tomada em Consulta do Conselho Supremo Mi
litar d.e 30 (}.c Janeiro cio mesmo anno. 

N. 9;}.-GUERRA .- PROVIS:\0 DO CONSELHO SUPREl\IO 

MILITAR, DE 23 DE l\L\10 DE 1829. 

Declara que a força de 2. 3 linha, substituindo a de :La linha no 
serviço qu.c a esta eorrcspondc, tcrn direito aos rBspcetivos 
vendmentos. 

Dom Pedro, pela Graça de 11eus, e unanime acclarna
ção dos povos, Imperador Const.i tucional e Defensor 
Perpetuo do Brazil: Faço saber a vós Presidente Ja Pro
vincia do Piaully; que sendo-me presente o vosso officio 
datado ele 14 de .Janeiro do presente anno, bem como 
o do Commandante das Armas dessa Provincia, com 
data de Hi do mesmo mez, ambos relativos á duvi
da proposta pelo V cdor das Tropas, ao paga n;cnto da 
fon;a da segunda linha, que nessa Província t'iC acha effcc
tivamente fazendo o serviço diario Lia Praça de Oeiras, 
em lugar da primeira linha destacada fóra da Província; 
Hei por bem conformando-me com o parecer do Conselho 
Supremo Militar, a quem mandei consultar a este res
peito, declarar-vos, que a duvida do Vcdor das Tropas 
é iúfundada, e insubsistente~ porque o serviço que fnem 
os 1nilicianos na Praça de Oeiras, c·stá comprelwndiJo 
na letr::J da provisão ue "2.7 de Agosto de 182~, visto quo 
dos sollretlitos officios manifestamente se conhece, que 
~~ força empregada na referida Praça, não se póde con
siderar senão em serviço tão extraonlinario, que é fóra 
da regra geral, por ser serviço de substituição á 1." 
linha, no qual os milicianos, ainda no caso Je poderem 
~allir, c recolher-se ás suas casasem um dia~ têm direito 
a serem pagos por ser um serviço ciJectivo, e indispen-

nEcrsü~<:~ n,; !82~. H 



savrl; e por tanto ficando sem rffeito a duvida do Vedar 
das Tropas; Hei igualmente por bem determinar-vos, 
que fac;acs continuar a força de nlilicias dessa Provin~ 
cia os Ycncímcntos que lhe competem, emquanto estiver 
substituindo a de L a linha no serviço que a esta corrcs
ponde, pagos nos seus tempos respectivos; recommen:
dando-vos porém, que neste serviço empregueis tão 
sómente as praçai para clle indispensaveis, preferindo 
os solteiros aos casados, porque assim se combina a 
economia da Fazenda com o bem dos povos, sem pre
juízo do serviço. Cumpri-o, e fazei-o assim exceu ta r.. 
Sua Magestade o Imperador o mandou pelos Con.selhai
ros de Guerra abaixo assignados, ambos do seu Con
selho.- João Jacques da Silva Lisboa a fez nest;J. Cidade_, 
aos 23 dias do mez de :Maio do anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 1829.-No impedimento 
do Conselheiro Sacretario <le Guerra rAntoriio Raphacl da 
Cunha Cabral, Official-maior a fiz escrever c subscrevi. 
~ José de Oliveira Barboza. - Francisco Maria Telle8. 

Por immcd ia ta rcs'-llução de Sua Magcstadc~· o Impcra
oor de 22 de Abril de 1829. 

N. 96.-IMPERIO.- El\I 25 DE l\IAIO J)E 1829. 

Deelara que os diarios da Assembléa geral são isentos do porte do 
correio. 

Constando a Sua Magestade o Imperador que nas Admi
nistrações do correio de algumas Provincias deste Im
perio se recebem portes dos Dia rios da Assembléa Geral 
rcmettidos aos assignantes e ás Camaras das mesmas 
Províncias, contra ó que se acha determinado na Por
taria de 12 de Junho de 1823, e não tendo o regulamento 
da Administração Geral dos Correios revogado aquella 
disposição que por isso está em seu pleno rigor. Ha por 
bem o mesmo Senhor que V. S. faça expedir as conve
nientes ordens para que se dê cumprimento á di ta Por
taria não se recebendo mais semelhantes portes. 

Deus Guarde a V. S. Paço em 25 de Maio de 1829.
Jasé Clemente Pereira.- Sr. Director Geral dos Correios. 
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N. 97.- IMPERIO. -EM 27 DE MAIO DE !829. 

~obre a remes~a da corrcspondeneia dos Presidentes de Proviu· 
cia com o Governo Imperial. 

lllrn. c Exm. Sr.-Sua Magestadc o Imperador Ha por 
hem que V. Ex. remetta sempre pelos Paqaetes Brazi
!eiros as primeiras vias dos officios, que dirigir ao Gover
no) podendo enviar as segundas por qualquer outro na
v o. O que participo a V. Ex. para que assim o execute; 
ficando na intelligencia de que lhe cumpre manclar, em 
todo o caso, scguncbs vias, e communicar ás autoridades 
da Província o tJue neste Aviso se determina para que 
igualmente lhe dêm o devido cumprimento. 

Deus Gnar1le a V. Ex.-Palacio do Rio de Jarroiro em 
27 de Maio de ~.829.-Jósd Clemente Pereira.- Sr. Pre
-sid(~n te da Provinc!a do ... 

N. 98. -GUEHRA.- PROV,~SÃO DO CONSELHO SUPREMO 

:MILITAR DE 27 DE 1\IAIO DB !829. 

DAclara que aos Com mandantes das Armas incumbe o assentarem 
praça aos voluntarios, sem intervenção dos Presidentes de 
Provincia. 

D. Pedro, pela Graça ele Deu&, o unanime acclamação 
dos povos, Imperador Constituciona1 e Defensor Per
petuo elo Brazil: Faço saber a vós Presidente da Pco
vincia do Pará; que tendo chegado á minha Imperial 
presença a vossa representação datada ele dez de Janeiro 
do corrente anno, em que me peclis declaração, á cerca de 
pmler, ou não, o Governador das Armas dessa Província, 
mandar assentar praça a qualquer individuo voluntario, 
sem que nisso intrevenha o Presidente ; Mandei Con
sultar a est~ respeito o Conselho Supremo Militar; c . 
eonformando-mc inteiramente com o parecer elo mesmo 
Conselho; Hei por bem declarar· vos, que o Alvará de 
20 de Outubro d-e 1823~ incumbe aos Presidentes o recru
tamento das Tropas, sem intervenção das autoridades 
militares, assim eomo o Decreto de 1-í de Julho de 1828 
incumbe ás autoridades militares o assentarem praça 
aos voluntarios, c o passar-lhes suas cautelas com as 



condições expressas no§ 2. o do dito Decreto, sem outr,~ 
i ntervcnção da parte dos Presidentes, do que <1 de con
firmarem tacs cautelas, logo que lhes forem apresenta ... 
das pelos referidos voluntarios, p~1ra seu titulo; e que por 
tanto) ó do vosso ele ver, assim como tambem do Go,'er
n;-HJor das Armas o cumprir, o que a cada um legitima
mente compete, com aquelle accôrdo, c boa intelligcncia, 
qne requerem o bem do serviço e a utilidade publica. 
Cumpri-o assim. Sua 1\fagcstade o Imperador o mandou 
pelos Conselheiros abaixo assignados, ambos do seu Con
selho. João Jacques da Silva Lisboa a fez nesta cidade elo 
Rie de Janeiro, aos 27 elo mez Je l\Iaio, do anno do Nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Cluisto, de 1829.- No 
impedimento do Conselheiro Secretario Je Guerra, An
tonio R61.phacl Ja Cunha Cabral, Official-maior a fiz es
(~rever, c subscrevi.- José de Oliveira Barboza.- Fran
cisco Maria Telles. 

Por Immcdiala Hcsolução de Sua Magcstadc o Impe
rador, tlc 2;) de :Maio de 1829, tomada em Consulta do 
Conselho Supremo .Militar de 4- do mesmo mez e annoo 

N. ü9.- !MPERIO.- EM 30 DE l\IAIO DE 182U. 

Dá regulamento para a Bihliotlleca publica da cidade da Bahia. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua .Magestade o 
Imperador o officio. de V. Ex. de 22 de Abril proximo 
passauo, em que cxpôz a necessidade de dar á Biblio
theca publica ela cidade da Bahia um rcgulamrnto, c os 
empregados surficicntes para o serviço della: E o .Mesmo 
Augusto Senhor approvando a proposta que V. Ex. faz de 
um Bibliothccario, um Oflicial ajuchm te,um Amanuense c 
dou:; serventes, vencendo o t. o a gratificação annual de 
40045000, e sendo provido no lu~·ar o vigario Vicente 
Ferreira de Oliveira,o2. 0 a de 300~000,o 3. 0 a de2õ0,5, 
e os dons ultimos o sala rio de 2001)000, cada um; manda 

' remetter a V. Ex. o regulamento incluso, assignado 
pelo Oílicial-maior desta Secretaria de Estado, para o 
regimen da Bibliotheca. 

Deus Gu;1rde a V. Ex. - Palac:io do Rio de Janeiro 
Bm :w tl.e l\Ia i o de i82H. -José Clemente Penlirrr. - Sr. 
Prcshlrn te da Província da B:1 h i:l. 
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l\Cf;Uiatnento da Dlbliotheca da cidade da 
Bahia. 

CAPITULO I. 

DO SERVIÇO PUBLICO. 

A Bibliotheca estará todos os dias aberta, desde as 9 
~wras da munhã até ai da tarde, á excepçãD dos domin
gos, dias santos, e de grande gala. 

Serão admittidas todas as pessoas que se apresentarem 
deren temente vesf.idas. 

Franquear-se-ha indistinctamente qualquer livro que 
se pedir.,_ e papel,_pennas e tinta para se fazerem apon
tamentos. 

A ninguem se emprestará livro algum para fóra da 
Bibliotheca, sem licença do Presidente da Província por 
escripto,para jus ti ficar o Ribliothecario,e au torizal-o para 
a reclamacão. 

Não poâerão as pessoas admittiuas tirar das estante~ 
os livros, nem restituit-os a ellas. Em ambos os casos 
se devem dirigir a quem toca este serviço. 

Senuo indispensa vel que se conserve a casa em socego 
e silencio, a nenhuma pessoa~ seja das admittidas, seja 
das empregadas, será permit tido passear nella, nem 
travar conversações, ou dispu tas, ainda que sejam scien
üficas. 

CAPITULO li. 

DO SERVIÇO PAl"\TICULAR. 

Os empregados da llibliotheca são: um Bibliothecario, 
um Oficial Ajudante, um Amanuense, dous serventes. 

O Bibliothecari:o é a autoridade superior do estabele
cimento; compete-lhe o governo, e a economia delle, a 
direcção ele todos os trabalhos, e a das transacções que 
julgar precisas, promovendo e fiscalisando quanto fór 
conveniente. Da receita e despeza dará conta annual, 
com o relatorio do estado da casa, e um catalago dos 
livros, ao Presidente da Prtwincia, para que este possa 
represrntar o que fór justo pela respeetiva repartição. 

O Oillcial Ajudante tem por obrigação formar os cata
logas, arranjar os livros pelo syslema que se adopta.P ~ 

"'. ~; 
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dal-os ás pessoas 3dmittidas, e recebel·os dellas, e. em 
geral cumprir tudo o que lhe ordenar o Bibliothecafio 
a bem da policia, guarda, e conservação da casa. 

O Amanuense emprega-se especialmente na escrip.., 
turação do que pertence ao estabelecimento, mas, sendo 
preciso, faz tambem as vezes, e desempenha as obri
gações elo Official Ajudante. 

Os serventes· são obrigados a varrer e vasculhar a 
casa, limpar livros, cstan tes e bancos, e fazer todo o 
mais serviço interno c externo proprio ele seu lugar. 

Os quatro empregados subalternos devem comparecer 
na Bibliotheca ás 8 horas da manhã, e alli se conservarão 
até a f hora da tarde, voltarão ás 3, e sahirão ás Ave 
Marias. Nos dias em que estiver fechada, se fôr neces
sario que algum compareça para guarda da casa, ou 
qualquer trabalho, o Bibliothecario ordenará o que 
melhor lhe parecer. 

A nenhum delles é licito faltar, nem sahir da casa 
emquanto estiver aberta, sem licença do .Bibliothecario; 
e quando por doença, ou por outro qualquer motivo não 
puder algum comparecer, lhe dará logo parte, decla
rando expressamente o impedimento. Igualmente a 
nenhum delles é permittido levar para fóra da Biblio
theca livros ou escriptos a ella pertencentes, seja qual 
fôr o pretexto, ou garantia que para esse fim se offere
cer, nem tambem dar entrada a pessoa alguma, quando 
a casa estiver fechada, sem licença do Bibliothecario. 

Todos elles são responsaveis pelo cumprimento de 
suas obrigações ao Bibliothecario, que rcprehenderá os 
negligentes, e suspenderá os incorrigíveis, dando parte 
ao Presidente da Província para prover como convier. 

Secretaria de Estado dos Negocias do lmperio em 30 
de Maio de 18.29.- Theodoro José Biancardi. 

N. 100.-FAZENDA. -El\1 õ DE JUNHO DE 1829 .. 

Declara que o fornecimento de generos precisos p.ara as rações de 
etapas deYC ser feito por arremataçã<l:em hasta publica . 

.Miguel Calmon clu Pin e Almeida do Conselho de Sua 
.Mage,~lade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional. Façu saber ú Junta da Fazenda da Província de 
Pernambuco: que resolvendo Sua l\fagestadc o Impe-
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r:tdor em particular van~agem da trQpa de L a linha, e 
heneticio tia Fazenda Nacional, que os generos precisos 
para o fornecimento dils rações de etapas sejam arre
matados em hasta publica a quem os cler mais bar a tos, c 
de melhor qualidade, bem como, a suppressão das rações 
deste artigo que illegalmente se abonam a varios mili
tares dessra Província; o que tudo foi communieado em 
Aviso de 11 de Abril precedente da Secr<~taria de Estado, 
dos Negocias da Guerra, acompanhado da cópia do ofiicio 
di rígido a este respe.ito ao P.residente dessa mesma 
Província, tollos juntos por cópias assignadas pelo Con
tador geral rcspectiv€l: Ha o mesmo Augusto Senhor 
por bem, que essa Junt<J promoven'do com@ lhe eumpn· 
os interesses nacionaes, dê as providencias necessaria~ 
para o etieito, e execução de t:tes medidas. O quo se lhe 
participa para rcligloiiamentc ~xecutar. Camlido Fer
nandes da Costa Guimarães a fe~ no Rio de Janeiro em 
f) de Junho de i82U.- João Carlos Corrêa Lemos a fez 
escrever.-- lJJ'iquel Calmon dn Pin c Almcid(~. 

N. 101.-FAZENDA.-El\l ;) DE JUNHO DE l8i9. 

Hcgula a cohrança dos dizimos tlo assNear, algodão em rama, 
café, arroz, trigo c fumo de producção das provincias d,c 
S. Paulo a Minas neracs. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazew:1a e !)residente do Thcsouro Na
cional. Faço saber :í Junta da Fazenrla da Província de 
S. Paulo: que Sua Magcstade o Imperador, por sua imme
diata resolução de 27 de Abril do corrente anno, temada 
em consulta do Conselho de Fazenda de 6 do corrente, 
ácerea das representações da mesma Junta tendentes á 
pretendida arrematação dos dízimos dessa Província: 
houve por bem determinar o seguinte. 

! . o Que execute e faça executar mui religiosamente o 
§ 3. o do Decreto de 16 de Abril de 1821, que manda 
cobrar nos portos do embarque o dizimo do assucar, 
?lgodã_9 em _rama, café_, arroz, trigo e fumo, e que por 
Isso nao ~eJa contractado ou arrematado nessa Pro
víncia o dizim@ tlos referidos generos, pondo-se d,.~ste 
mo_~o um termo ao fraudulento c intoleravel uso da 
gu1~s passadas por contractadores. 

z tf ~-r 
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2.'' Que para assegurar a es:'a Junta a arr·ecad;'l>ção 
desse ramo das suas rendas~ os Provedores ou Adminis
tradores dos registros, cmtre essa Província e a do lho de 
Janeiro, tomem cuidadosamente nota do numero de 
arrobas dos referidos generos que passarem com dírecção 
a esta capital, c remettam dous exemplares da mesma 
nota, um a essa Junta e outro (que será trazido pelo 
mesmo tropeiro ou conductor dos generos) ao Adminis .. 
trador das di versas rendas desta Côrte. que arrecadará 
em separado o rrspectivo dizimo, cuja irnportancia será 
remettida ou posta á ordem da Junta, como melhor con
vier. A nota dos registros serú conforme ao modelo 
n.o L 

3. o Que sendo os referidos generos transportados por 
mar· dessa para esta Província, havendo já pago o dizimo 
nos portos do seu primeiro embarque, deverão ser 
acompanhados de um certíticado em que se declare con
forme o modelo n. o 2, a sua qualidade, o seu peso e a 
quantia paga pelo seu dízimo, sendo este certificallo 
passado pelo Atlministrador que essa Junta nomear, para 
cada um dos portos dessa Província, e que fôr encarre
gado daquella cobrança, ficando a mesma Junta na intcl
ligencia de que deverá mandar no llm de cada trimestre 
a relação nominal dos Administr:Jdorcs que, para esse 
fim, nomear para que sejam os seus nomes conhecidos 
na Administraç:,ão das Diversas H.emla~ desta Côrte, e hem 
assim ele que esta Administração lhe remetterá por 
cópia authenti(;<L, no ílm de cada quartel, os certif1-
cados que forem passndos pelos c! i tos Administradores e 
nella apresentados. . 

4. o Que o dizimo de miunç:1s, gados, etc., seja igual
mente arrecadado segundo o espírito do citado Decreto 
de 16 de Abril, pan que se evite o notorio vexame que 
ordinariamente rc.-:ul ta da accão dos con tractadores. 
E para esse tlm deverá a Junta er1earrcgar a sua cobrança 
a um numero sutnciente ele pessoas de conhecido credito 
e probidade que nomeará, corno Administradores, nos 
principaes pontos da Provinci3, arbitrando-lhes uma 
commissão sobre o rendimento que arrecadarem pro
porcionada ao trabalho que devam ter, c ás despezas que 
devam fazer com a mesma cobrança, e exí~indo delles 
as fianças que lhe parecerem idoneas, pelas quaes se 

, obriguem a entrar mensalmente nos cofres da Junta 
com a~ quantias que tiverem reccbillo, e dando-lhes 
instrucções accommodad~ ás circumstancias locacs, 
pelas quacs possam haver-se na sua Administração com. 
a rcguJariclarle e 1iq~:di-;ai::lo nect_·ssarias. 
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5. o Na reuarção tlcstas instrucções a Junta terá em 
vista a convcniencia de estabelecer taes Administrauores 
nas cabeças de Comarca ou ainda ele Termos populosos e 
notavcis, e de dar a cada Administrador um Escrivão de 
sua receita e dm~peza, a quem, além disso, fique incum
bida a expedição das guias que devem acompanhar· as 
remessas mensaes para o3 cofres da Fazenda, tendo parte 
na distribuição da commissão que arhitraua fôr ao rcs
pecti v o Administrador. Igualmente a ttenderá á impor
tanda uc uaixar aos Auministradores que nomear, a 
e:;colha dos Agcn tes ou propostos que forem, á custa 
dellcs e debaixo de sua responsabilidade, empregados na 
arrecadação ue cada frcguezi;j ou C(lpella curada, devendo 
e;:;ta arrecadação ser feita á vista dos manifestos ou de
clarações que os lavradores ou criados flzel'cm por es
aipto aos ditos Agentes, da quantidade das suas 
colheita~ ou criações. O que a mesma Junta assim terá 
entendido e cumprirá. Amaro Velho da Silva Bitancourt 
a fez no B.io de Janeiro em 5 de Junho de 18~9.-João 
José Hodrigucs Yareiro a fez escrever.- Miguel Calmon 
du Pin e Almeida. 

N. B. O mesmo para a Província de Minas Gcrues, 
menos o art. 3. o 

Modelos a que ~c ret·erc a pro,·isão nchna. 

N. L 

Passa por este registro de .... F.,conduzindo(tantas) 
cargas de l café, assucar, tabaco, arroz ou fumo), pesando 
(tantas) a rroiJas, e declarou ser produeção elo termo 
de ...• pe1·tcnccnte ú Provin(~ia de .... Registro uc .... 
(dia, mez e anno). · 

(Assignado) F., Provedor ou Administrador. 

N. 2. 

Err:'barcou F .. na sum:\Ca (ou lanch;J, etc.) com destino 
ao Rw de Janeiro (tantas saccas ou caixas, volumes, 
etc.,. de.·::) pesando (tantas) arrobas, e pagou o res
pectivo dtztmo, que importou em Hs. (tanto::; por cx
~enso). Em fé do que lhe pas:;ci o presente certificado. 
San los (ou qualquer outrq porto), (c! ia, mez e <mno). 

(Assignauo) F., Administrador. 
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N. 102. -FAZENDA. -EJU tO DE JUNHO DE 1829. 

Declara que os Conselheiros do Governo só percebem as respec~. 

tiYas diarias no tempo das sessões ordinarías . 

.Miguel Calmon Ju Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestado o Imperador, Ministro e Sectetario tle Estlldo 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na-. 
cional. Faço saber á Junta de Fazenda cla Província 
de ... ; que constando a Sua Magostade o Imperador, que 
em algumas Províncias do Impcrio se pagam aos Con
:telheiros do Governo, as suas respectivas diarias no 
tempo das sessões extraordinarias, c stias prorogações: 
Houve o mesmo Augusto Senhor por bem mandar de
clarar á Junta, que é abusiva semelhante pratica, de
vendo tão sómcnte pagar aos referidos Conselheiros no 
período da sessão ordinaria, marcada na Lei de 20 de 
Outubro de 1.823. O que se participa á Junta para sua 
intelligencia e governo.-Alexandrc José Ferreira Braga 
a fez em o llio de Janeiro em i O de Junho de 182\l.
João Carlos Corrêa Lemos a fez escrever .-Miguel Calmon 
du Pin e Almeida. 

N. 103. FAZENDA.- Kt\1 :lO DE JU~HO DE 1829. 

Declara que os garrafões estão sujeitos a direitos de consumo. 

Sua Magestadc o Imperador, Conformando-se com os 
pareceres da Mesa do Thesouro àcerca do requerimento 
de Joaquim L:hicola, que Vrn. havia informado em 9 de 
Abril deste anno; Houve por bem approvar o pagamento 
exigido na Alfandega dos direitos dos garrafões com 
aguardente por elle despachados, além dos respectivos á 
mesma aguardente; pois que estando pela tabella de 30 
de Dezembro de 1822 sujeitas em casos identicos as 
garrafas que contem o dito genero, do mesmo modo 
devem considerar-se os garrafões_, ainda mesmo não 
impalhados, -sujeitos a tal pagamento em proporção das 
garrafas, que cada um regular pelo liquido que levam; 
sendo por esta fórma entendido e computado o pagamento 
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já feito para em conformidade se ent:onlrar o cx.ce~so 
ao supplicante, sem pagar o que ainda dever" O que Vm. 
assim cumprirá. . 

Rio de Janeiro, 10 de Junho de !829.- Mtguel Calmon 
du Pin e Almeida.- Sr. Desembargador Juiz da Alfan
dega interino. 

N. 10-L-GUERRA.- E~f 10 DE JUNHO DE !829. 

Declara que os otficiaes addidos os cor·pos não podem pcrcciJcr 
forragem, nem grati1lcação. 

Em solução á duvida, que V. S. se acha, e sobre que 
reproscntára no seu officio de 4 do corrente mez, se deve 
ou não abonar o rcsp:~ctivo vencimento de forragens ao 
Tenente Coronel do Batalhão ele Caçadores n. o 28 d.c l. a 

linha do exerci to, actualmente add ido ao Batalhão n. o 3 
de Granadeiros, tenho de communicar-lhc, que os ad
didos nilo podem perceber forragem ,. nem gra ti fi
cação. 

Deus Guarde a V. S. Paço em lO de Junho d.e 1829. 
-Joaquim de Olivei1·a A.lvares.-Sr. Com missa rio Geral 
do Exercito. 

N. 10~.-MARl~HA.-- Ei\1 lO DE JUNHO DE 1829. 

Dá providencias relativamente a promptificação dos despachos 
de sahida dos navios mercantes brazileiros. 

Constando a Sua Magestade o Imperador que na promv
tificação dos despachos de sabida dos navios mercantes 
braz.ileiros, soffre grande demora em razão do que de 
ordinario occorre em obterem-se os documentos exi
gidos, tanto por Portaria de 2<Í de Outubro de 1822, 
como por Aviso de 2~ de Maio de 1825, que próvem não 
tansportarem taes navios a seu bordo , para os portos 
do lmperio a que se destinam, farinha de guerra para 
commercio, nem haver degradados que se dirijam ao:S 
mc'smos portos ; c querendo o mesmo Augusto Senhor 
qne ccs~cm Llc uma vez ~emelhantcs ineonvenientcs tão 
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oppostos ás benoHcas tlisposições do Alval'á tle 3 de J:<'e
vereiro de !8!0, quão infensos ao commercio nacional ; 
Ha por bem que d'ora em diante senão exija mas a apre
sentação daquelles documentos, nem na mesa do des.
pacho marítimo, nem nas mais estações onde está em 
uso apresental'em-se; podendo sem elles expedir-se nesta 
Secretaria de Estado dos Negocios da 1\farinha o passa
porle do estylo ; por quanto pelo que respeita á ex
portação da farinha, tem cessado os motivos extraor
dinarios, que deram lugar á providencia tambem ex
traordinaria requerida provisoriamente, pelo Illustris
simo Senado da Camnra em ·tl:lta de 23 de Outubro de 
1822 , e pelo que toca á remesssa dos degradados , 
achando-se estabelecidos paquetes regulares , e mos ... 
tranuo a longa expcriencia de mais de quatro annos 
serem raras as occasiões em que occorra necessidade de 
veritlcar-se tal remessa , pócle esta ter lugar, ou nos 
di tos paquetes, ou mesmo nos na vi os mercantes, prece
dendo requisição pela repartição da Justiça, como se 
praticava antes do disposto no c i ta do aviso de 2õ de 
.Maio. O que participo a .V. Ex. para seu devido conheci
mento e governo. 

Deus Guardt! a V. Ex.- Paço em :lO de Junho de !829 .. 
-MigueldeSouzn MelloeAlvim.-Sr. Intendente da Ma
rinhi.l do Rio de Janeiro. 

N. lOü.-UIPERIO.-El\1 ll DE JUNHO DE !8~9. 

Sobre roçadas e derribadas em terras devolutas. 

Foi presente a Sua Magcstade o Imperador o officio 
do Presidente da Província de S. Paulo de 9 de Março 
deste anno, em que expoz as duvidas que se lhe offere
ciam no cumprimento de uma deliberação do Conselho 
do Governo, tomada na sessão de 19 de Janeiro de 182~; 
que não só restaurou, e pôz em effecti v a observancta 
a que o mesmo Conselho tomára na sessão de 20 de ~o
vembro de 1826, em que prohibiu o. ~oçar e de~nb~r 
mato.s em terras devolutas, sem leg1 l.una autonzaçao 
do Governo da Provinda, dependente das providencias 
q uc désse a Assem bléa Gera I sobre as refer:idai t-erras., 
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mas tambem a ampliou com a clausula, de pudrrem 
os pretendentes de tacs licenças havcl·as das Camaras 
dos respectivos districtos, precedendo às averiguações 
ncccssarias : E manda o mesmo Augusto Senhor pela 
Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio dcrlanr ao 
Vice-Presidente da dita Província quo JS mencionadas 
deliberacões do Conselho do Governo são manifestamente 
ofl'ensivas da Resolução de 27 de Outubro de 1823, que 
suspendeu a concessão i! e noras sesmarias, até que o 
Poder Legisla ti v o regulasse esta ma teria. 

Palaeio tio Rio tic Janeiro em H de Junho de 1829. 
-José Clemente Pereira. 

N. !07 .- IMPERIO.- E~I Hi DE JUNIIO DE 1829. 

Sobre a assignatura do Secretario das Camaras nos officios 
dirigidos aos respectivos procuradores c tratamento destes. 

Tendo chegado ao conhecimento de Sua :Magcstade o 
lmJ erador uma representação do Secretario da Camara 
da villa de Baependy, Olímpio Carneiro Viriato Catão, 
que pede se lhe declare se erra em se assignar com o Pre
sidente acima do nome do Procurador daquclla Camara, 
nos officios que a c~ te se dirigem, c em lhe não dar tra
tamento de Senhoria. de CUJOS proccclimen tos se queixa 
o dito Procurador: Ha por bem o Mesmo Senhor man
dar deelarar que o Secretario tem obrado com a devida 
regularidade no expeclien te dos indicados offlcios, c que 
é inteiramente destituída de fundamento a queixa do 
Procurador em ambos os pontos de lia. O que assim se 
participa, pela Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imporia, á sobredita Camara para sua intelligcncia, 
recommentiando-lhe a exacta observancia ela Lei dos 
tratamentos, e lembrando quanto convem á boa ordem 
que se não suscitem questões de semelhante natureza 

Palacio tio Rio de Janeiro em 15 de Junho de 182U. 
-José Clemcntr Pereira. 
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N. 108.- IMPERIO.- El\1 H) DE JUNHO DE 182~l. 

:~obre proYimento de cadeiras de primeiras letras e vencimentos 
dos respectivos professores. 

Illm. e Exm. Sr. Levei á presença de Sua Magcstade 
o Imperador o officio de V. Ex. do 1. o de Abril eles te 
anno, em que refere que mandará passar provimento 
interino da cadeira de primeiras lettras da villa do 
Espirito-Sant8 a Luciano Antunes das Neves, por ter 
findado o que obtivera pela Mesa do Dcsembargo do 
Paço~ c clevára o ordenado a 2006000 por ter sido tudo 
assim resolvido na sessão do Conselho de 31 de Março 
antecedente: E o mesmo Senhor desapprovando a 
resolução tomada em Conselho a este respeito, porque os 
Presidentes, segundo o que determina o ~ 3. o da Lei de 
H> de Outubro de !827, podem taxat· interinamente os 
ordenados dos professores, mas elevem dar-lhes provi
mento vitalício na conformidade do art. l~, precedendo 
exame nos termos do art. 7. 0 0 que participo a V. Ex., 
para que se ponha em obscrvancia a citada lei. 

Deus Guarde a V. Ex. -Pala cio do Rio de Janeiro em H> 
de Junho de i829.- José Clemente Pereira.- Sr. Prrsi
siclrntc da Provintúa tlo Espírito Santo. 

N. 109.-JUSTICA.-El\1 Hi DE JUNHO DE !829. 
I> 

Dá rr•gulameHto para a Sociedade do Tllea~rinho da rua dos Arcos. 

Sua l\lagestadc o Imperador ha. por bem conceder licença 
para que se possa estabelecer nesta Córte u~ theatrinho 
co.m a denominação-Sociedade do Theatrmho ?a rua 
dos Arcos-, que deverá reger-se pelos esta.tutosJuntos, 
que Vm. fará registrar nessa Intendencw Geral ~a 
Policia, a tim de não serem alterados sem nova approvaçao 
do Governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em HS de Junho de !829.
Lucio Soares Teixetra de G~uvêa.- Sr. Desembargador 
Ajudante do Intendente Geral da Policia. 
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R~gul:unento tlarn a ~ociedade do The-atrinho 
da run dos Arcos a <fue se re.rcr<" o A ,·iso 
:l.cin-.a. 

Esta Sociedade compõe-se de cincoenta socios. Seu 
unico objecto é a recreação de seus membros por meio de 
representações de scenas perante os convidados~ que 
sejam pessoas de probidade. Serão observados os ar
tigos seguintes: 

1. o Do trcs em trcs mezcs serão nomeados um pri
meiro c segundo Director ~um Thesoureiro, um primeiro 
c segundo Escripturario, um Procurador e um seu 
Ajudante. A nova nomeação poderá recahir sobre ~-s 
mrsmos indivíduos nas não serão obrigados a continuar 
successi vamcn te caso recusem. 

2. o Será igualmcn te nomeado um Ensaiador, que 
servirá ell'cctivamente cmquanto a Sociedól.dc o julgar 
c a paz ele preencher este cargo. 
. :L o Haverú todos os mczes duas rcprc~entações, não se 
mtrrpondo olJstaculo algum. 

DEV1i:RES DOS E1\IPREGADOS. 

Do primeiro Director. 

4,, o Pertence a este fazer guardar a inteira observancia 
deste regulamento, dirigindo todos os trabalhos que fa
zem o objecto desta Sociedade, e para assim cumprir 
devo referir-se aos~§ seguintes, competindo-lhe: L o, or
flenar por escripto ao Thesoureiro a entrega das necessa
rias quantias que devem ser applicadas ás despezas or
Llinarias e extraordinarias: 2. o, marear o dia da recita, 
consultando o Ensaiador, e determinar todas as disposi
ções precisas para seu effeito; 3. 0

, determinar o dia em 
que deverá começar os ensaios para a nova representa
ção; 4.0, assistir aos ensaios, tomar conhecimento das 
faltas nelles commettidas, e providenciar sobre este 
ponto conforme a faculdade que lhe confere o presente 
regulamento, o que se verá pelo corpo do mesmo; 5. o, 
prollibir o ingresso de pessoas estranhas nos ensaios; 
fazer finalmente effectiva a responsabilidade dos diver
sos empregados, tirando elle responsavel pelas sua~ 
omissões. 
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Do se;7undo Director. 

~5. c Na effcctivitlarle do primeiro Director compete 
ao segumlo coadjt1val-o em seus trabalhos, debaixo das 
suas determinações. No impedimento daquellc, deve 
substitui l-o~ c neste caso., tem as mesmas a ttrilmiçõcs 
c responsabilidades. 

Do Thesoureiro. 

6. o Pertence ao Thesoureiro: L", o deposito de to
das as quantias resultantes das mensalidades dos soei os, 
entradas, e outras con trihuições que possam occorrer; 
2. 0

, exigir por escripto dos socios que deverem rnáis de 
dous mezes o rumprimPnto de seus deverrs a este res
peito; 3.'\ participar ao Dircctor a omissão dos que nella 
continuarem ató 8 dias depois (lesta advertencia; 4. 0

, en
treg-:1r as quantias ordenadas pelo Dircctor, para serem 
applicatlas ás dcspt:zas ncc('SSJrias; ti. 0

, apresentar ao 
novo Dircctor uma conta cxacta Lla rcceila c dcspcza, 
a qual será remcltida no fim do cada trimestre a todos 
os socios. 

Do Procurador e seu Ajudante. 

7.° Compete a estes indistinctamentc: L", a anecada .. 
ção de todas as contribuições mencionadas, c a entrega 
destas ao Thesoureiro ~ 2. 0

, participar a este as faltas 
commettidas nesta parte, para que elle proceda na eon
formidadc do~ 2. 0

, art. ü. "; 3. 0
, todas as compras neccs

sarias para o Theatrinho; lo~, 0 ~ a entrega dos bilhetes dos 
socios dous di:1s antes da recita. 

Dos Escripturarios. 

8. o Pertencem a estes todos os trabalhos que seus ti~ 
tulos indicam; é exclusiva dclles a ral1rica dos bi
lhetes. 

Do Ensaiador. 

H." E' da attribuicão do En;:;aiador: L 0
, a distribui

. çiTo das partes ~Je qiwltpu·~· prça, adaptanclo-<~s a,~s r~
ra('ff'r·rs dos diVI'I'SOS SOI'I\lS l'l'pt'CSI'!If:IJlli'S~ 2. ~ :1 d1-



:-eccão da scena, ensinatlllo aos actores com todo o zelo 
e moderação, sem que nunca tenha recurso á mais leve 
desattenção para com elle ~ 3. 0 , a escolha das peças que 
devem ir á scena, <~om approvação dos so1~ios represen
tantes. 

Dos socios em gernl. 

10. A qualidade requisitada para convidado e o ca ~ 
racteristico essencial que se exige para socio. 

1L As pessoas que quizerem ser admittidas á socie· 
;lade podem dirigir-se á qualquer socio, o qual o pro~ 
porá ao Dircctor, c este, com os mais empregados do 
:;rt. i. o, se informarãp da sua capacidade, participando 
;'t sociedade o resultado das suas inuagaçôes, para que 
esta decida. sobre a admissão do novo socio . 
. 1.2. O socio, no acto da sua entraua, entregará ao 

Thesoureiro a quantia que este lhe determinar, segunllo 
:ls suas posses, cuja quantia, porém, nunca será menos 
de rlO~ rs., assignanllo na mesma occasião o presente 
:·~.~gulamento. 

1.3. Os socios darão de mensalidade 2S rs., contri
hnin(lo á algumas subscripções voluntarias que possam 
, ,·correr. 

14. Os socios devem respeitar a sociedade. 
1.5. Nnnlmm soei o é dispensado de qualquer serviço 

r1ue lhe possa caber em tarefa, excepto nos casos em que 
se verifique impedimento legitimo. 

16. Nenhum é dispensado de entrar em scena, salvo 
occorrendo as circumstancias do art. Ui, mas não se
: ão obrigados á representação declamatoria aquclles que 
não tenham capacidade para isso. · 

!7. Os socios empregados na representação são dis
pensados de qualquer trabalho quo seja incompatível 
rom este exercício. 

18. Os socios representantes serão exactos em com
parecerem aos ensaios, os quaes devem começar ás sete 
horas da tarde, e no verão ãs sete e meia ; os que f a l
tarem por incommodo devem participar ao Director. 

19. Os socios são responsaveis pelo procedimento 
dos seus convidados, na intelligencia de que. estes de
\'em portar-se com toda a decencia que é propria de 
uma casa de convite, sendo-lhes prohibido pôr o cha
péu em occasiãü alguma. 

20. O socio, na distribuição dos seus bilhetes, ins
{~reverá no verso delles·o nome do convidado, e assi .. 
!;nará o sen: sem estes requisitos o bilhete é nuUo. 

DE\:IS0E6 PE {\'.':',!~1, U 
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21. Srrão nomr.ados pr,lo Director, dous dias ant.rs da 
recita, dous socios para servirem as senhoras, dous para 
arrumadores da platéa, um para illuminador, c doas 
para porteiros. 

22. 03 primeiros servirão as senhoras com toda a 
decencia e d hmidade. 

:!3. 0 . ..; por:teiros receberão os llilhetc:', fan'io uma 
marca n(Jquel!cs cujos pO:'SUi(lorrs lhes sejam suspeitos, 
c ouvirão ao Director sobre aquellcs que succeda apre
sentarem-se de máo comportamento. 

24. 0:-; arrumadores <le platéa farão nella guardar a 
boa ordem. vi,!!iar5o sobre o comportamento dos convi· 
dados, e auvirLirão aquel)es que procederem mal,·(~ nté 
lhes intimarão a sua retirada, caso continuem. 

2~. O illuminador fará todo o serviço que o seu ti
tulo designa. 

26. Um dos porteiros, no di:~. posterior ao da re
cita, entregará ao primeiro Direetor os bilhetes rece
bidos, para os examinar e tornar conhecimento dos abu
sos qur. se tenham commctLido. 

27. Todos os mezcs se nomearc.i. um apon t::ulor e 
um contra-regra d'entrc os sodo:-; que forem julgaJos 
habeis para isso. 

I>.\ S PENAS • 

Do Dá·ect ar. 

t. e Se o Dircctor, durante o exercício Je seu em
prego,· infringir seus deveres, pode !'á ser aLeusado por 
qualquer socio perante os mais empregados do art. 1. 0

, 

c estes, reconbecemlo a jnstiça da accusação, pela pri
meira vez lhe estranlwrão seu proccdimen to, e no caso 
de continuar, o demittirão do emprego, o segundo Di
rector passando a fazer as suas vezes. 

2. o Os mais empregados incursos na mesma falta se
rão advertidos pelo actual Director, mas se cada um 
dclles continuar a ser omisso, de maneira que resulte 
tortura á sociedade, então o mesmo Director o demit
t4.rá, fazendo logo sciente á sociedade as razões por que 
assim procedeu e a urgencia de nova nomeação .. 

3. o O socio ensaiador que na occasião de ensaiar tra
tar com grosseria algum dos actores, faltando áquella 
attenção que se deve ler com ·~essoas t.ão digna~ co~no 
são considerados os nossos soctos, sera pela pnme1ra 
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vez reprehcÍldido em uma cal'la 1lirigida · pelo Director, 
pela scgunJa vez ameaçado de expulsão, pela terceira 
despedido. 

4. o O socio que obstinadamente se recusar a qualquer 
serviço que lhe seja destinado sem verificação de im
pedimento justo, conforme o art. u;, perderá os bi
lhetes para a recita que tiver lugar depois Jesta falta, 
c se continuar nesta falta será demittido. 

5. o Os socios empregados na seena que sem mostra
rem motivos justos faltarem duas vezes ao ensaio per
derão um bilhete, ele maneira que tendo doze f a I tas 
eom a clausula·a-pontafia·perde toctos:Se.eontinuar nesta 
omissão a pezar da pena indicada;será demi ttido. 

().o O sacio que convidar pessoas q_ue se eonduzam 
mal será advertido· pelo Dirt~etor, a fim de fazer melhor 
uso dos seus bilhetes, sendo prohibid.a a entrada a taes 
pessoa~. 

7. o O socio que convidar pessoas conhecidas por in
uignas e de pessima morigeração, será pela primeira 
vez reprehendido, pela segunda perderá os bilhete~, pela 
terceira será demi ttido. 

8. 0 O socio que dever mais de dous mf'zes srrit adver
tido pelo Thesoureiro na conformidade do~ 2. o <lo art. 
6. o; se completar tres mezes, o Director mandará insere
\'CI' o nome do omisso em um papel que trnha por ti
tulo : - Lista dos omisso-s. - Se esta medida não· has
ta r, oi to dias depois será demi ttido; todavia esta medida 
poderá ser modificada ú vista de algumas razões que o 
sacio exponha, e~que provem ser a falta involuntaria. 

9. o O soei o ,qne desacrcllitar ou ofiender a sociedade 
serú despedido. 

Artigos addicionaes. 

1. o Quando qualquer socio estiver nas circumstan
cias de ser despedido, o Director participará a sncieJade 
por escripto, para esta decidir a votos. 

2. o Os tJilhetes que resultarem das multas serão d is
tribuidos por sorte aos demais socios. 
· 3. o O sacio que f6r despedido ou despedir-se não tem 
juz a exigir as contribuições que tiver feito. 

4. o Tanto para a nomeação dos empregados do art • 
• o (que terá lugar oito dias antes de findar o trimestre), 
omo em qualquer outra oecasião que haja nceessidad 
{'votação, os soei os remet terão os seus votos em cart 
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fechada ao Dirrctor, qnr com outros empi·rgados pro
cederá a apuração. 

~). 0 No numero dos sodos rn.1rcados no capitulo unico 
sãoincluidos dez isentos de mensalidade. 

6. o Este regulamento será aprt'srntatlo á autoridade 
competente. 

(Seguem-se as assignaturas dos Rocios.) 

N. 110.- L\IPEHIU.- Ei\1 1H DE JUNHO DE 182U. 

-ioln·e a auloJ·idade compdentP para approvar ou reprovat' as 
posturas municipacs, e a respeito t:h commutação lla pr.na dP 
multa nm dias dr. prisão. 

lllm. c Exm. Sr.-Tendo a C:1mara da cidade da Victo~ 
ria dirigido á Augusta prnscnça uc Sua Mage~tadc o .Im
perador no oOlcio incluso de !2 Jo mez proximo passado 
as ouvidas em que se acha, se deve ou não continuar a fa
zer posturas na conformidade da Lei do 1. o de Outubro 
de 1828, visto que o Conselho do Governo dessa Provincia 
tomou a seu cargo approvar alguns artigos dos que e !ta 
tinha feito, refuta r outros, e emendar os que não lhe 
pa1·eceram convenientes; assim como se deve rcgular-gc 
pela Lei dos Jurados- na commutação da multa pecuniaria 
em prisão, e se esta deve ser ta miJem por horas, como lhe 
fôra insinuado. O Mesmo Augusto Senhor, tomando em 
eonsitleração tudo o que se acha exposto no dito officio; 
Ha por bem declarar a V. Ex. que os Presidentes das 
Provincias não' têm faculcbtle para fazer emendas às 
posturas das Camaras, porquanto a Lei ás sujeita unica
mente aos Conselhos Geraes, e não aos do Governo, e que 
neste sentido deve V. Ex. communicar á sobredita Camara 
que pódc continuar no trabalho das suas posturas. Que 
só no caso de serem estas contrarias as Leis~ ou versarem 
sobre materia alheia da sua eompetencia, cumpre aos 
mesmos Presidentes impedir a sua execução, fazendo ás 
Cama r as as devidas ad vertencias, o que teve lugar neste 
caso, a que V. Ex. se oppóz, como era de seu dever, 
a respeito da pena de trabalhos publicas impostos na 
postura La, para que a ·dita Camara se não acha autori
zada. E que qu~mto a commutação da pena de mui t:J em 
uias de prisão por 245000, não púde convir esta medida, 
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por nao estar cxpres~a na Lei, nem t\p,vt.~r-:-.-e argumentar 
pela aualogia da Lei dos Jurados pa r·a ~~sta belecer un1a 
regra, que envolve uma verdadeira interpreta1:ão da Lei 1 

que só o poder Legisla ti v o púde fncr. 
Deus Guarde a V. Ex.-Pala.eio 1lo Hío de hnt>íro em 

IH de Junho de 1820.-José Clemente Pereira.- Sr. Pres·i · 
dente da Província do Espirilo Santo. 

N" 111.-lMPEHlO.- El\11..7 OE JUNHO DE H329 

Dcdar,t que a.s aduaes t·amaras nmHit·ipacs- devem tlu1 ill quatro 
:tlllli)S. 

lllm. 0 Exm. Sr.- Foi pn·sell te a Su;1 .Magcstade o 
I mpcrador o ollirio de V. Ex, de ri de Ma i o deste a uno, 
em que, rderindo as duvidas, quu lhe oceorrcram ILl 
exeeuç;lo da Lei do i. o de Outubro do :mno passado, 
que regula as eleiçGcs das Cama r as l\lunicipacs, c Juizes 
de Paz, solicita decisão, que o guie sobre o tempo, em 
que deve proceder á futura eleição das que hão de sue
ceder ás actuaes: c Tendo o mesmo Senhor approvado 
o que V. Ex. praticou a este respeito, Ordenou-me que 
respondesse que á vista do art. 2 da citada Lei, é 
indubitavel que as C:unaras que estão em aetual exer
eieio devem durar quatro annos; e que só pó de por 
isso ter lugar a nova eleição no dia 7 de Setembro de 
18:~2, para tomarem a sua respectiva posse em 7 de Ja
neiro de 1833. 

Deus Guarde a V. Ex.-·Palaeio do Rio de Janeiro em 
'27 de Junho de 182D.-José Clemente Pereirn.-Sr. 
Presidente da Província do Hio Grande do Norte. 

N. 11:!.-ll\IPEHIO.-E~I 27 DE JUNHO DE 1829. 

Explica o Aviso de 15 de Maio pa~sado sobre repn·sentat,;õcs thea
tracs dadas pelos estudantes. 

Foi presente a Sua Magcstade o lmpel'ador o otlicio do 
V, S. do L" do r·orrcnte. em que diz ter recebido e 
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Aviso de H) de ~[aio (l'cste anno: E manda o mesmo 
Senhor declarar que na clausula- durante o tempo 
lectivo-em que se prohibíu flOS estudantes do Curso 
Jurídico as representações em theatro par-ticular, não 
se comprelwndem as ferias pcrJnenas, nem mesmo as do 
Carnaval e Espírito-Santo; e que quanto as mais que 
pondera no ~eu citado officio, proverá como fôr conve
niente. 

Deus Guarde a V. S.-Palacio do Rio de Jc~neiro em 
27 de Junho de 1821}.- José Clemente Pereira.- Sr. 
Director do Curso Jurídico de S. Paulo. 

N. U3.-JUSTIÇA.-EM 27 DE JUNIIO·DE l82H. 

Não compete aos Juizes de Paz darem despachos ás cmbarca~õr:-; 
que entram e sabem dos portos. 

Constando a Sua Magcstatle o Imperar.lor a ingercncia 
que ,. m. procura ter nos despachos das embarcações 
que entram e sabem <les;;e porto, attribuição ·esta alheia 
da sna jurisdicção: Ordena o mesmo Augusto Senhor, 
que Vm. abstendo-se de dar despachos a t.aes embarca
ções, por isso que compete ao Commandante desse 
districto essa attribuição, se circumscreva na jurisdic
ção que lhe está marcada na lei. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Januiro em 
27 de Junho de 1829 .-Lucio Soares Teixeira de Gmwêa. 
-Sr. Juiz de Paz de 1\Iangara liba. 

N. HL- FAZENDA.-El'II 27 DE JUNHO DE l82H. 

Sobre a cobrança dos dizimos do algodão e dos mais gencros tlo 
paiz, na provincia da Parahyba. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
1\fagestade o Imperador, 1\iinistro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro 
Nacional. Faço saber á Junta de Fazenda da Provincia 
1a Para hyba uo Norte; que sendo presente a Sua ~Iages-
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la de o Imperador o seu offic.io n. o 42, da lado em 13 
de Setembro do anno proximo passado em que participa~ 
•tu e havendo sido a bolid::~s pela Carta de Lei de 5 de 
Novembro do anno de 1827 as Mesas da Inspecção onde 
até então se conhecia da quaRtidade, qualitlade, e preço 
do algodão para se l1aver o respectivo dizimo; organi
zara outro methodo para a recepção do mesmo dizimo, 
constante do a~sento a que procedeu em 30 de Agosto do 
dito anno proximo passaüo,uc que pede approvação: 
Houve o Mesmo Aup;usto Senhor por bem decidir, Con
conlando com o parecer do dito Conselho pela sua im
mediata resolução de 27 de Maio precedente, que êl 

1 unta passe a fazer a cobrança Llo referido dizimo tlo 
algodão e dos mais generos do paiz na conformidade 
do Decreto tlc 31 de Maio de i82;5, visto ter mos
trado a expericncia ~e r não menos u til à Fazenda 
como facil, ecommodo para o lavrador c negociante esta 
fórma de cobrança, o que não acontece com o indicado 
methodo por envolver favores que a Junta não está 
autorizada a conceder, lJem como o abono ao agricultor 
de despezas maiores, das que até agora se lhe levavam 
em conta, e a penn issflo do pagamento tlo diz i mo em 
letras a prazos, tudo em menos proveito da Fazenda 
Nacional ainda sem attender á contingenda das mesmas 
letras, que só po~em ad mil ti r-se no caso de que trata a 
Carta de Lei de 23 de Outubro de 1827, e ainda assim 
com o premio nella taxado pelo espaço concedido :.~o 
pagamento .. O que a Junta fará executar, sob a mais 
restricta responsabilidade se continuar no uso do desap
provado methodo.João Rodrigues da Silva a fez no lho 
de Janeiro em '1.7 de Junho de 182U.-João Carlos Corrêa 
Lemos a fez escrever.- Miguel Calnwn d1t Pin e Almeida. 

N. HG.- JUSTl~~A.- El\1 30 DE JUNHO DE 1820 . 

.Manda proceder coulra o Juiz pela ortlcna<:àoJ da villa de Macall\õ 
que ineompetcntemente procedêra á uomca<:ãO de Eserivào ela 
Camara c 2. o Tahellião. 

Tendo-se ordenado nesta data ao Juiz de Cabo Frio 
q~e passasse á villa de Macahé a fim de suspender imme
dla ta mente o Escrivão da Cama r a c o segundo Ta bel! iâo 
Ja mesma villa? por se verificar, pelo oflicio de Vm. tla-
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ta do de 13 tlo corrente, servindo de informação á repre
sentação daquelle Ministro, a incompetencia com que o 
Juiz,pela ordenação daquella villa, procedêra á nomeação 
delle, e reconhecendo-se igualmente, não só pela sua in
formação como até pelo Oflicio daquelle dito .Tuiz, a tena .. 
cidade éom que elle recusára dar cumprimento ás ordens 
expedidas pelo Juiz de Fóra sobre este objecto: manda 
Sua Magestade o Imperador remetter a Vm. assim a re
presentação do Juiz ele Fóra, como o officio do indicado 
Juiz pela ordenação, com todos os documentos que os 
acompanharam, a fim de Vm. proceder contra este como 
for de direi to. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 30 de Junho de 1829. 
-Lucia Soares Teixeira de Gouv{ta.- Sr. Ouvidor da 
Comarca flo Uio dC' Janeiro. 

N. Hü. -1\IAHINHA.- EM 30 DE JUNHO DE 182H. 

Sobre gradual;u•)S tle postos militares c o uso de fardas pelo 
oxercicio de certos empreg-os. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, a l
tendendo benignamente ao requerimento do Patrão-m0r 
desse porto Jcronymo Antunes Torres: Houve por bem 
por Decreto desta data, conceder-lhe a graduação do 
posto de 1. o tenente da Armada Nacional c .Imperial~ o 
que V. Ex. fará constar ao agraciado, para solicitar a 
expedição cta sua patente na fórma do esty1o. Por rsta 
o<.:casião tenho de desfazer um equivoco sobi·e o qual 
labora a informação que V. Ex. deu no requerimento 
do supplicante em officio de H do mez passado sob n." 
25. O uso das fardas correspondentes a certas graduações 
que Sua .Magestade o Imperador concedeu aos officiaes da 
Fazenda da Marinha a imitacão dos Officiaes de Fazenda 
do Exercito, não tem paridad·e alguma com as graduações 
militares, conferidas aos Officiaes combatentes, ou dadas 
em premio de serviços, ou a empregados em commissões 
de outra natureza, como 0 supplicante segundo bem se 
colligc do Decreto de 1ft, de Novembro do anno passado, 
oão conferindo asprimeiras, mais prcrogaliva alguma a 
lem do UKO da farda em ']uanto durar o exer(~icio do 
~mpreg·o, entretanto que R:;: sc.auncla~ são aeompanhrHlas 
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de patenles de punho imperial com todaf; as regalias, 
honra~, c privilegias dos effectivos, sendo o seu effeito 
permanente ainda que se mude de exercício, dando até 
direito a accesso em muitos casos. A' vista pois dasdiffe
renças exaradas conhecerá V. Ex. quão in fundamentada 
foi a comparação que fez em sua citada informação da 
p:raduação requerida pelo Patrão-mór Jeronymo Antunes 
Torres com as graduações concedidas aos Olficiaes de Fa
zenda da reparlição de Marinha no exercício de seus 
empregos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do H.io de Janeiro em 
30 de Junho de 1.829.- ~Miguel de Souza Nlello c Alvim. 
Sr. Presidente da Provineia de Pernambuco. 

N. ll7 .-~IAHINHA.-EAI i. o DE JULHO DE i8:!D. 

Declara que só é per mil tido o uso dos unifot·mes aos em pregados 
eujos empregos tenham sido ercados pur lei .. 

lllm. e Exm. Sr.~Sua Magestade o Imperador á vista 
da inclusa representação quo elevaram á Sua Imperial 
presença os Officiaes da In tenllencia lia Marinha dessa 
Província; Houve por bem resolver que sómente se 
rlcrmittisse o uso dos uniformes designados no Decreto 
de 27 de Setembro do anno passado para semelhantes 
empregados, aquelles dos mesmos cujos empregos te
nham sido creaclos por lei, c tenham delles obtido a 
imperial confirma"ção, devendo os de mais ser excluídos 
tlaquella graça que lhes não póde aproveitar emquanto 
se não deliberar definitivamente por um acto legislativo 
wbre a convenicncia, ou desconvenicncia da conser
vação dos lugares que occupam em resultado ua inspecção 
a que deve proceder a Commissão mandada nomear por 
Aviso de 31 de Outubro ultimn, sob no. ic1, a cujo 
conhecimento ordena Sua Magestade o Imperador por 
esta occasião, que V. Ex. haja de submetter especial
mente este objecto. O que participo a V. Ex. para sua 
intelligcncia e para o fazer constar aos supplicantes. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 
1. o de Julho de 18'!U.- Miguel de Sott.=a Afello c Atvim.
Sr. Presidente da Provinda de Pcrnambucoo 

'j· 
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N. 118. -~lAHlNHA.- E.u 2 DE JULHO DE l82!J. 

Sobre a remessa dos mappas dos gcncros entrados e sahidos 
dos armazcns da Intendcncia da· 1\farinha. 

Illm c Exm. Sr.- Sua l\lagrstadc o Imperador Ha por 
bem que a remessa dos mappas dos gcrwros entrados c 
sabidos dos armazens da Intenclcncia da Marinha dessa 
Província, que em vi rtudc das Imperiaes Ordens se 
eífectua mensalmente, passe d'or;a em diante a verifi
car-se por semestres, rrgulados pelo anno financeiro, 
que conta de Julho a Junho. O que participo a V. Ex. 
para que assim se execute. 

Deus Guarde a V. Ex .-Pala cio do Rio de Janeiro em 
2 de Julho de 1829.- .Afi.quel de Souza .Mello e Alvim.
Sr: Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. HU.-FAZENDA.-E~l 10 DE JULHO DE i829. 

Sobre o pagamento pelo Thesouro dos vencimentos dos empre
gados do Correio geral. 

Sua l\Iagestade o Imperador determina que V. S. faça 
subir ao Thesouro as folhas processadils para os ordena
dos que foram indevidamente pagos pelo Thcsoureiro 
do Correio, para que á vista das mesmas folhas poss2 
a dcspcza feita nos mczes de l\laio c Junho proximo~ 
passados ser abonada pelo Thesouro c outrosim man· 
da declarar a V. S. que as palavras-rendimento li
quido -que se acham no art. 7. 0 do regulamento 
approvado pelo Decreto de 5 de Março do corrente anno, 
não podem derogar a Lei existente, segundo a qual to· 
dos os ordenados devem ser pagos pela Thesouraria 
Geral dos mesmos, que por isso deve V. S. mandar 
processar uma folha para os ordenados do corrente anno, 
c enviai-a ao Ministro do lmperio para ser competen
temente remettida ao Thesouro, onde os empregados 
receberão á vista della os seus ordenados mensaes, e fi
nalmente que na Administração não se póde fazer, ou 
pagar despeza alguma outra, que não seja a do expe
diente a cargo do Porteiro conforme o art. 1~ do citado 
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regulamento c a Jos jonwcs dia rios aos Correios de que 
tratam os arts. Hi e Hi do mesmo regulamento, de ma
neira que todo o renrl imento do mez. liquido das refe
ridas drspezas deve entrar p:1ra o Thesouro, acompa
nhado da certidão indicada no mencionado art. 7. 0 

Deus Guarde a V. S.- Paço~ !O de Julho de 1829.
JJJiguel Calmon dtt Pin e Almeida.- Sr. Director Gcr;d 
do-.; Correios. 

N. 120. - l\1AHINlL\. - EM Hi DE JULHO DE l82D. 

Manda pagar a gratificação de .íNOOO ao individuo que apresen
tai' no corpo de ArLilharia de l\larinlla qualquer soldado au
sente do mesmo corpo. 

Transmitto a Vm. p;1ra sua intelligencia e execução, 
na parte que lhe toca, a cópia inclusa do Aviso que nesta 
data se expede ao Commondante Geral elo Corpo de Ar
tilharia da Marinha, ordenando se faça extensiva ao 
mcsrno Corpo a disposição da Portaria da i·epartição 
da Guerra da tafla de 2U de Dezembro de 18::24, que 
concede a gratificação tlc quatro mil réis ao indi vi
duo que apresentar no respectivo corpo qualquer sol
dado, ao mesmo falto_, antes do tempo que o qualifique 
desrrtor. 

D1-ms Guarde a Vm. -Paro em lo de Julho de !829. 
- Jli.rJuel de Souza .Mello e Alvim.- Sr. lntcmlentc da 
Marinha tlo Hio tle Janeiro. 

N. 121. - FAZENDA. - E~I 18 DE JULHO DE 182D. 

Declara que na~la l1avendo de com mum entre as rendas genes 
c as dos conselhos, nüo se deve applicar a umas a Iegishu~~to de 
outras. 

lllm. Exm. Sr. Tcnclo levado ao imperial con ltPci
mento de Sua Magestade o Imperador o oftieio de V. Ex. 
n. o 8 de 30 de l\Iarço antecedente em que propCie a 
duvida que priva ao Corregedor dessa Coma n~a de exe
cutar as Camaras grandcnú~ntc umis~as em solver o:; 

2 .t 
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dinheirosquearrucadam dos redilos naeionacs, de quo a 
Lei do i. o de Outubro de i828 lhe tirou a ingerencia e 
jurisdicção quanto a negocios a ellas respectivos: Houve 
o mesmo Augusto Senhor por hem rcwl ver que nada 
tendo de commum as rendas dos Conselhos com as Na
cionaes, para que se entende applicar a umas a legisla
ção que a outras cabo, deve logo e logo V. Ex. fazer ar
recadar o que se dever á Fazenda Nacional cumprindo
se e observando-se a Carta de Lei de 22 de Dezembro de 
1761, os Alváras de 28 de Junho de 1808,!} de Junho de 
!821, adoptados pela Carta de Lei de 20 de Outubro de 
18~3, c guardando-se fiJelis3imamcntc no curso do pro
cesso o~ 12 do tit. 3." lia Carta de Lei 2. a de 1761., c os 
~~ 8,!} e 10 do Alvarú de 12 de Junho de 1800 devendo 
V. Ex.. dar conta ele assim se haver executado. sem du-
vida ou embaraço algum. -

Deus Guarde a V. Ex. -Pala cio do Rio de Janeiro em 
i8 de Julho de 1829. - Miguel Calmon du Pin e Almeida. 
-Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. 12:?.- BlPEIUO. - El\120 DE JULHO 182!l. 

Ordena que as contas mcnsacs das dcspczas c as folhas dos em
pregados da Administração geral dos Correios sejam enviadas 
á Secretaria do Imperio para se lhes dar o conveniente destino. 

Em resposta ao officio de V. S. de i6 do corrente, 
no qual participa que pelo Thesouro Publico lhe são 
exigidas as folhas dos ordenados das pessoas empregadas 
na Administração Geral dos Correios, correspondentes 
aos mezes de Maio c Junho, c que fol'am pagas pelo The
sourciro da mesma Administração, e a continuação da 
rcmes~a das di tas folhas a esta Secretaria de Estado até o 
tim do presente anno, para serem competentemente re
mettidas ao Thcsouro, a fim de se pagarem á vista del
Ias os vencimentos dos ditos empregados, fazendo-se-lhe 
igualmente saber que na referida Administração se não 
póde fazer outra alguma despeza, que não seja a que se 
acha notada nos arts i~, :1.5 e 16 do respectivo Regu
lamento: Cumpre-me signíficar a V. S. ser neeessario 
que as folllas pedidas, pela repartiçào da Fazenda, dos 
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ordenados pag-os, dev~m ~wr rcmettidas por rsta Secre
lat;ia dt~ Estado, para ondr V, S. as tleve enviar; assim 
como continuar a enviai-as mensalmente para se man
darem pagar, acompanhando a conta de outra qualquer 
despeza que se tiver feito, além das despezas miudas do 
expediente a cargo do Porteiro e outras mais na con
formidade tios mencionatlos artigos. 

Deus Guardt~ a V. S.-PaÇo em 20 de Julho de t829, 
-José Clemente Prreira. -Sr Director Geral dos Cor
reios. 

N. 1.23.-IMPEIHO.- EM 21 IH~ JuLHo oE 1829. 

Prohibe que se leve á scena no Theatro dr~ S. Pedro dr Alcantara 
peça alg-uma sem prt'·vio wxanH' da Intendrncia grral da po
licia. 

Manda Sua Magest:1de o Imperador pela Secretaria dt 
Estado dos Ncgocios do Impcrio que o Desembarg:Hior 
encarregado do expediente da Intendcncia Geral da Po
licia ordene ao Administrador do theatro ele S. Pedro 
Je Alcantara que não consinta que entre em sccna peça 
alguma sem ser préviamcn te examinada pelo mesmo 
Desembargador: E lla por bem onlenar-lhe que rm eatl:t 
uma das que fôr revendo, lho ponha a compelenle nota 
de -revista- que será por elle assignada. 

Palaeio do Hio llc Janeiro em 21 de Julho de 1829.~ 
Jest! Clemente Pereira. 

N. 12~ .-FAZENDA.- EJ\1 22 DE JULHO DE 1829. 

Sobre a AXN~ução da Lei de il de Outuhro dr 1829 dns prllvi
lliCilt.ns dns Offleios de Justiça c Fazendn. 

Miguel Calmún du Pin e Almeida, elo Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Sc(~ret<lrio de Egtatlo 
dos Negocias tia Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faco gaher ú Junta de Fazenda da Provincia da 
Bahia: que" srmlo prrsrnte a Sna M:~r.rrsta(lr o lmperallor 

• 
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o oficio dessa Junt·a n. o 2H de 8 de 1\faio ultimo, dando 
ronta de ter sido litteralrnente ohservada na pal'te que 
lhe respeita a Lei de il de Outubro ele !827 dos provi
mentos dos o'fficios de Justiça e Fazenda comprehendida 
no art. 3. o até o ultimo, ·assistindo-lhe port'~rn à clu \'ida 
se fica ligada a attribuição das autoridades provinciaes 
a nomeação Llaquellcs ofllcios não analogo:' ás circurn
stancias do art. 6 o da di ta Lei ou se pertence á imme
diata Hesolução de Sua Mdgcstade o Imperador como 
d'antes era, continuando porém a provei-os pela pratica 
antecedente de pr::>visões annuacs, sobre o CJUC pede <lc
claração: Houve o mesmo Augusto Senhor por bem 
determinar que a Junta obrigue aos serventuarios dos 
otncios que são de sua nomeação nos termos do Deereto de 
20 de Outubro de f 798, a pedirem a imperial confirmaç:Jo 
dentro do prazo <.le um anno, quando muito, por excluir 
a mesma Lei a pratica de provimentos provisorios, 
pois toJ03 são vitalícios. O que a Junta terá entendido 
e observará. João Hodrigues da Si! va, a fez no Rio dt~ 
.Janeiro aos 22 de Julho de 1829.- Joio Carlo" Cor·n\t 
Lemos a fez esc r e ver. -1lfiguel Calmon du flin e Almeida. 

N. 12;5.-FAZENDA.-EM 2í DE JULliO DE 18'29. 

Sobre inscripção no livro auxiliar do grande li no de di vidas 
anteriores a 1S27. 

Miguel Calmon uu Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
l\lagestaue o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Ncgocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faco sa.ber á Junta da Fazenda u:1 Provincia do 
Maranhão, • que subindo a imperial presença de Sua 
.Magestadc Imperial o officio Ja mesma Junta, n. 0 1.6, 
datado em 2 de Abril ultimo, em que pede resolução 
sobre differentes supplicas que se lhe tem feito de pa
gamentos de soldos, ordenados e pensões vencidas até o 
anno de !826: Houve o mesmo Augusto Senhor por 
bem mandar declarar á Junta que a Lei é dara, e que, 
sem inscripção no livro auxiliar do grande livro~ para 
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o fot·mato llo !fual se lhe remetl.e o modelo inclu.-;o, (") 
não se póde pagar divida alguma anterior a 1827. O que 
a Junta assim ter:'t entemlido e executará. Albino 
Nunes de Aguiar :-t fez no Rin rlB Janeiro em 24 de Julho 
de 1829.-João Ctrlos Correa Lemos a fez escrcvcr.
~Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 126.- JUSTIÇA.-El\1 2í DE JULHO DE 1829. 

Manda proceder contra os Ministros do Supremo Tribunal que 
infringiram as leis no processo crime de Antonio Carlos Ri~ 

beiro de Andrada .Machado e Silvá e Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada. 

:Manda·Sua :Magestade o Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Justiça, remetter ao Supremo 
Tribunal de JusJ;iça a cópia inclusa do officio do Se~ 
cretario da Ca mara dos Deputados, para que, na confor
midade delle e da infl)rmacão elo Guarda-mór da Casa 
da Supplicação, o mesmo Tribunal proceda contra os 
Ministros que infringiram as leis no processo crime de 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva c 
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, como fôr de 
di rei to em tal caso. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Julho de 1829. -
LuciO Soares Teixera de Gouvêa. 

Oftlcio do Secretario da Camara dos Deputa;. 
dos a que se reCerc o A vhJo acln1.a. 

Illm e Exm. Sr.-A Camara dos Deputados, tendo 
examinado a informação que acompanhou o ofticio de · 
12 de Agosto ultimo, expedida pela repu-rtição ora a 
cargo de V. Ex., e foi dada pdo Chanceller da Casa ela 

. ~upplicação sobre o requerimento em que Antonio 
Carlos Ribeiro de Andrada l\lachauo e Silva e Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada se queixavam não só do 
appensamento ao processo crime em que são recorrentes 
das falias pronunciadas pelos mesmos na Assembléa 
Constituinte, mas ainda de serem accusados por abusos 

n o rnodelo a que se refere esta ordem acha-se junto a cir· 
.ctilar n.o 246 de 25 de Novembro seguinte . 

• 
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de liberdade dr imprrnsa perante a Relação, r cntf•n
dcndo a mrsma Camnra que as Lris têm sido infringidas 
contra ossupplieantcs, tanto por serem levados a Juizo 
incompetente, como por se fundamentar a accusação 
em discursos proferidos em Assembléas Legislativas 
por sua natureza irresponsavcis, nào poclenclo conseguiu
temente progTeu ir o começado processo, se consiste só 
nos façtos denunciados; resolveu, conformando-se 
com o parecer da Commissão de Constituição, que por 
intermeclio de V. Ex. se recommendasse ao Governo de 
Sua Magestade Imperial a obscrvancia das Leis, e que 
visto se não poder proceder contra o Ministro da Justiç:1~ 
o Marquez de Nazarcth, por tet' fallecido, haja de man
dar fazer effectiva a responsabilidade ele todos os execu
tores da Portaria.daquclle Ministro~ communicando ú 
esta Camara as providencias que se derem a scmelhantr, 
respeil.o. O que sou autorizado a participar a V. Ex. 
para q,ue suba ao conhecimento tlo mesmo Augusto 
Senhor. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço da Cama r a dos Depu ta
tlos em l de Julho de 1829.-Josê Antonio rlrt Silva 
.Maia.-Sr. Luci o Soares Teixeira de Gou vüa. 

turorn-.ação do Guarda•ll.'IÓI" da Casa da Suppli· 
cação a que se rcrere o _J1viso achna. 

Illm. e Exm. Sr. Regcdor.- Pot' Decreto ele 2~ ele 
Novembro tle 1823 se mandou proceder á devassa; sem 
limitação de tempo e numero certo de testemunh:1s, 
sonrc os factos tenclentes a realisar-sc a sedição e ~mar
chia que se achava preparada nesta cidade, não só fóra 
como dentro da Asscmbléa, para cuja devassa, sendo 
nomeado como Juiz o Iltm. Desembargador João Gome:< 
de Campos, que, representando o impedimento que 
'tinha para esta deligcncia por cnfcrmicladc, foi nomeado 
em seu lugar o Illm. Desembargador José Teixeira da 
Matta Bacellar, por portaria do Illm. e Exm. Sr. Condt• 
de Palma, Regedor, de ü de Dezembro do 1.823, e para 
Esci;ivão o Ouvidor ela Comarca Nicoláo de Siqueira 
Queiroz, por outra portaria ele 27 de Novembro do dito 
anno, e formando-se corpo de delicto ind irecto, c feitas 
as participações necessarias para comparecerem as tes
temunhas, se procedeu na dita devassa, principiando a 
inquirição em 16 de Dezembro do dito anno de 1823, e 
concluida esta, se fez conclusa em 23 de Março de 1.824 
ao dito lllm, Juiz José Teixeira da l\latta Bacellar, o 
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qual pronunciou á prisão e livramento a Martim Fran
cisco Hibeiro de Andrad~, Antonio Carlos de Andrada 
1\iachádo, José Estevão Grandona, Antonio de Menezes 
Vasconcellos Drnmond, Joaquim Fidelis, dansarino que 
foi elo thea tro desta cidade, e um Tenente de Milicias, 
Gabriel de tal França, com essa pronuncia se remetteu o
processo no estado em que se achava, com diversos 
appcnsos ao Tribunal da Supplicação, onde se deu por 
suspeito o Illm. Desembargador Corregedor do Crime da 
Côrtc e Casa, Antonio Garcez Pinto de Madureira, que 
jurou a suspeição, e nomeando-se o Illm. Desembar
gador Antonio Monteiro da Rocha, por commissão de H 
de Fevereiro de l82ü, se deu tan~bcm de suspeito, e se 
nomeou o Illm. Desembargador dos Aggravos, Eusebio 
de Queiroz Coutinho, para servir de Corregedor do 
Crime, e por acordão de 9 de Agosto de 1827 se fizeram 
os autos summarios aos recorrentes pronunciados, e que 
fossem citados por edictos de seis mezes para dizerem, 
do facto c direito, em cinco dias, presidindo nesta de
cisão o Exm. Desembargador João de Medeiros Gomes, 
e foram Juizes os Illms. Desembargadores Queiroz, 
Freitas, Dr. Araujo Tavares, Pinto, vencido, Silva, 
B:wboza, vencido; e passando-se o edital determinado, e 
tendo clelle noticia os recorrentes Exms. Martim 
Francisco Rib-eiro de Andrada, Antonio Carlos Ribeiro 
ele Andrada Machado, escreveram uma carta ao 111m. 
Intendente Geral ela Policia participando-lhe que es
tavam proximos a partir ele Bordéos para esta capital 
onuc pretendiam fazer a sua defesa, e chegando com 
effeito, foram recolhidos á prisão da Ilha das Cobras, em 
r.., de Julho de 1.828~ e nomeando-se, para servir do Cor
regedor do Crime da Côrte e Casa, o Illm. Desembar
gador Manoel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio em 
lugar elo Illm. Eusebio de Queiroz Coutmho, e tambem 
para adjuntos os lllms. Desembargadores José Bernardo 
de Figueiredo e André Gonçalves de Souza, em lugar 
do lllm. Manoel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio, quo 
passou a ser R ela to r, e Antonio José Alves Marques da 
Costa e Silva_, impedido, se proferiu um acordão em 5 
de Agosto de 1828, no qual foi nomeado Curador o 
Advogado Saturnino de Souza c Oliveira, não se defe
rindo á pretenção dos ditos dous recorrentes, os Exms. 
Andradas, que pretendiam se dcsappensasscm certas 
cartas, em cujo acorclão presidiu, como Relator, o Illm. 
e Exm. Sr. José Albano Fragoso, e foram Juizes os 
Illms. Desembargadores Pinto Ribeiro, vencido em 
parte_, Dr. Araujo Tavares, Dr. Figueiredo, Buhosa, 
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vencido em parte, Frei tas, c Souza, vencido em parte, 
depois do que, se juntou certidão do edital por onde 
foram citados os mencionados réos pronunciados para 
dizerem em cinco dias, ao que se ~guiram as razões em 
defesa dos sobreditos dous réos, os Exms. Andradas, c 
juntando-se um depoimento e justificação, se fizeram os 
autos conclusos ao lllm. Desembarg3dor, servindo de 
Corrrgedor do Crime Manoel Pinto Ribeiro, proferin
do-se ultimamente acordão em 6 de Setembro de !828, 
em que foram absolvidos todos os réos, presidindo á 
esta final decisão o Illm. Desembargador Joaquim Ignacio 
Silveira da Motta, relator, o lllm. Manoel Pinto Ui
beiro Pereira de Sampaio, e acljun tos os Illms. Desem
bargadores Manoel José Araujo Tavares, Francisco Xavier 
Furtado de Mendonça, Luiz Antonio Barbosa de Oliveira, 
André Gonçalves de Souza, vencido, e Francisco José de 
Freitas. O deduzido consta dos autos crimes processados 
contra os mencionados, e se acham no cartorio do Es
crivã() da Correição do Crime da C6rte e Casa, losé 
Joaquim de Gouvêa. E' o que tenho a informar a V. Ex. 
que mandará o que f6r servido. 

Rio, 22 de Julho ele !829.- José dos Santos Rodri·., 
gues Araujo. 

N. 127.- FAZENDA.- EM 2t DE JULHO DE 1829. 

Dt3clara o modo de conceder liberdade aos escravos da nação, 
que a requererem. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
r.ional. Faço saber á Junta de Fazenda da Provinci:1 de 
Santa Catharina, que Sua Magestade o Imperador_, por 
Sua Immediata Resolução de H do corrente tomada em 
Consulta do Conselho da Fazenda do 1. o do mesmo mez, 
a que Mandou proceder ácerca da liberdade requerida 
por Dionísio, crioulo, escravo da arrnação da Piedade 
na dita provincia, Houve p0r bem Determinar, Confor
mando-se com a dita Consulta, que a mesma Junta 
expeça ordem ao Ouvidor da comarca, como Juiz dos 
Feitos da Fazenda, e ao Juiz de Fóra, como Procurador 
da mesma, para que aquelle nomêe um Curador ao suppli-
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cante, o qual éseolha um louvad?, e este ?utro; havendo 
reciproc1 approvaçrro; o depois de fmtos os termos 
precisos, seja o mesmo supplic_an~e, post? ~m hasta p~u
lJlica~ e nella poderá ser admittwo a ltc_ttar par? sua 
liberdade, que oblerá pelo lanço, que cobnr a avaliação 
dando-lhe o dito Juiz aos Feitos, que deve ser o da praça, 
a carta competente, entrando logo o producto nos 
cofres da clita Junta, que dará parte, do que fica arreca
dado. O que tudo se lhe parti~ipa para sua intelligenci~· 
c de v icb execução, como nesta se lhe ordena.- Jose 
Nunes Ferreira a fez no Rio de Janeiro em 21 de Julho 
de 1829.- João José Rodtigues Vareiro a fez escrever. 
- Miguf'l Calmon du Pin e Àlrneüla. 

N. 128. - MARINHA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPREMO 

l\IILITAR DE 27 DE JULHO DE 1829. 

Declara que o Command~nte ela companhia dos Guardas-Marinhas 
não tem direito á gratificação de vogal do Conselho Supremo. 

D. Pedro, por Graça de Deus, e unanimc aeclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Per
petuo do Brazíl : Faço saber a vós~. Capitão de Mar e 

, Guerra, e Intendente interino da Marinha do Rio de 
Janeiro, que subindo á Minha Augusta Presença uma 
consulta do Conselho Supremo Militar, sobre a vossa 
representação conformando-vos com o parecer do Con
tador da Marinha sobro a duvida que lhe soccorria, para 
a continuação do pagamento das gratificações ao Almi
·rante Barão do Rio da Prata, como Conselheiro de Guerr.a 
e ao Chefe de Esquadra Luiz da Cunha Moreira, como 
vogal do mesmo Conselho: Hei por bem, por Minha 
Immediata e Imperial RC'solução de Hi do presente mez, 
Determinar que ao Almirante Barão do Rio da Prata lhe 
continueis a pagar não só os vencimentos determinados 
pelo Decreto do 1.0 de Abril de 1826, em virtude dos de 
::H de Março Je iSlO_, 15 do Novembro de 1817, e 9 de 
Fevereiro de 182~; como tambem a gratificação quo 
lho compete como Conselheiro de Guerra. E quanto ao 
Chefe de Esquadra Luiz ela Cunha Moreira, achando-se 
decidida pelo Decreto de 29 de Outubro de 182ô, a 
incompatibilidade de dous exercícios; fique suspenso do 
exercicio de ·vogal do dito Conselho, emquanto estiver 

":' ~~ 
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empregado no commando da companhia Llos Guardas
Marinhas, e por consoquencia tambem do gozo da res
pectiva gratificação. Cumpri-o assim. Sua Magestaclo o 

·Imperador o mandou pelos membros· do Conselho Su
p~emo Militar abaixo assignados.7 João .Ltcques da Silva 
Lisboa a fez nesta cidade elo Rio de Janeiro aos 27 dias 
do mez de Julho do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Chrísto de 1829.- No impedimento do 
Secretario de Guerra, o Omcial-maior Antonio Raphacl 
da Cunha Cabral a fiz escrever c subscrevi.- José ele 
Oliveira Barbosa.- Francisco Maria Telles. 

N. ·129.- !MPERIO.- EM 28 DE JULHO DE !829. 

Declara que os Secrctarios das Camaras não são obrigados a acom
panhar aos Fiscaes nas diligencias commettidas a estes. 

Tendo representado o Secretario da Camara Municipal 
ela villa de Angra dos Reis da Ilha Grande~ Manoel Joa
quim Pereira Junior, a necessidade de providencias , 
para que os Fiscaes das respectivas freguezias daquello 
termo não exijam que elle os acompanhe em suas dili
gencias, firmadas no art. 85 da Lei do i. o de Outubro do 
anno passado, porque, além de ser esse trabalho incom
patível com o exercício que tem de Secretario, precisa 
de uma gratificação correspondente, e de arranjos pro
prio5 para differentes viagens, que e lias demandam, além 
de poder occorrer a circumstancia de ser ao mesmo 
tempo chamado por differen tes Fiscaes, a. que não é pos
sível satisfazer: Manda Sua Magestade o Imperador pela 
Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio declarar á 
referida Camara, para sua intelligencia , e para fazer 
constar ao supplicante, que os Secretarias das Camaras 
Municipaes não estão obrigados pela lei a acompanhar os 
Fiscaes nas diligencias de seu officio, mas unicamente 
ao expediente das ordens necessarias para o desem
penho dos seus deveres, na conformidade do art. 8õ da 
mencionada lei. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Julho rlc ~829. -
José Clemente Pereira. 
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N. 130.- FAZENDA.- EM 3l DE JULHO DE 1.829. 

Sobre a arrecad~u;:lo dos impostos parã r. illuminação publica. 

Miguel Calmon Llu Pin e Almeitla, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos N cgocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda ela Proviucia de S. 
Paulo: que sendo presentes a Sua .Magestacle o Imperador 
pela Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio os 
ofilcios do Governo dessa Provincia, de 30 de Janeiro, e 9 
de ·Abril deste anno, nos quaes se pedia a necessaria 
ordem para se recolher aos cofres da dita Junta, o que se 
havia arrecadado dos impostos para a illuminação da ci
dade capital da dita província, e igualmente declaração 
de qual a quota respectiva, por se entender tambem parle 
dos di tos impostos para a Guarda da Policia: Determinou 
o mesmo Senhor por Aviso da dita Secretaria de Estado, 
que me foi dirigido em data de 21 do corrente, que visto 
não estar declarado no Decreto de 8 de Novembro de 1.827, 
que sancciona a Hesolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, qual a quantia para cada um dos ditos dous artigos, 
seja metade da arrecadação dos mencionados rendi
mentos, recolhida nos cofres da mesma Junta, para ser 
applicada á dita illuminação ; e outra metade enviada ao 
mesmo Thesouro Publico, para se acudir ás despezas da 
Imperial Guarda da Policia. O que se lhe participa,.como 
nesta data tambem ao Vice-Presidente para sua intclli
gencia, e execução; expedindo nesta conformidade onlem 
ao Administrador da villa de Santos, a fim de entrar para 
os cofres da referida Junta com a quantia que tiver 
arrecadado dos mencionados rendimentos com as neces
sarias clarezas, e para assim ficar-se observando para o 
futuro. José Nunes Ferreira a fez no Rio de Janeiro em 
31 de Julho de i829.- João José Rodrigues Vareiro a fez 
esc: rever.- Miguel Calrnon du Pin e Almeida. 
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N. 131.-GUEH.RA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPH.Eí'lü 

MILITAR DE 3! DE JULHO DE 1829. 

Declara quem deve ~eommandar as armas na ausoncia do Com
mandante, e dando outras providencias a respeito do Presi
dente e Governo da Provincia. 

D. Pedro por Graça de Deus, e unanime acclamação 
dos Povos, Imperador, Gonsti tucional, e Defensor Perpe
tuo do Brazil: Faço saber a vós Presidente da Província 
do Rio Grande elo Norte, que, subindo á Minha Augusta 
Presença uma consulta do Conselho Supremo Militar, á 
que mandei proceder, sobre o offic i o do Tenente-Coronel 
graduado, e Commandante do batalhão de caçadores n .0 21, 
da La linha do Exercito, João Marques de Carvallw, 
no qual pedia solução a respeito elos seguintes casos: :1. 0 

Se havendo patentes superiores da La ou da 2.a linha, o 
Presidente deve assumir a si o commando das armas por 
motivo de vaca tura: 2. o Se o Conselho do Governo deve 
ter ingerencia em tal nomeação : 3. 0 Se ausentando-se 
da capital o Commanclante das Armas, deve preferir o 
Ajudante de ordens aos Officiaes superiores existentes. 
E Conformando-me inteiramente com o parecer do Conse
lho : Hei por bem 1\Iandar declarar, quanto ao L 0

, quo 
de nenhum modo podem os Presiuentes assumir a si 
o commando das armas, sem ordem expressa minha; 
visto serem as attribuições do ComnDnclante elas Armas 
completamente distinctas das do Presidente, e além disto 
sujeitas á ordem de substituição militar a que tem direito 
Official mais graduado da província; quanto ao 2. o, que o 
Conselho do Governo, entre as incumbencias que lhe 
impõe a Carta de Lei de 20 de Outubro ele !823, tle certo 
não encontra a de intervir na nomeacão de Comman
dante das Armas, e menos de decidir éasos que lhe não 
competem; e quanto ao 3. o, que, quando por urgencias 
do serviço o Comm.andante das Armas sahir para fóra da 
capital á distancia que o embarace de voltar a ella dentro 
de 24 horag, deve flcar encarregado das suas funcções na 
mesJ)la a patente: mais graduada; dando diari~mente 
parte ao Commandante das Armas das novidades que 
occorrerem, e fazendo cumprir o que por elle lhe fór 
ordenado, até o seu regresso. Entendei-o assim, e faze i-o 
executar. Sua Magestade o Imperador o mandou pelos 
Conselheiros de Guerra abaixo assigr.wclos.-João Jacques 
da Silva Lisboa a fez nesta cidade do Rio de Janeiro aos 
31 dias do mez ele Julho do anno do Nascimento de Nosso 
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Senhor Jesus Chri.,to de !829.- No impedimento do 
Conselheiro. Secretario de Guerra, Antonio Raphael da 
Cunha CaLrn l, Offieial-maior ~ :J fiz escrever e subscrevi.
.Miguel José de Oliveira Pinto.-- Francisco Maria Telles. 

Por Immediata H.csolueão de Sua ~lagestade o Impe
rador de 15 de Julho de 1S29. 

~~.)bre o pag~:mento ilos soldos e forragens dos Sargentos-mórcs 
c Ajudantes da 2. 11 linha. 

. Miguel Calmon du Pin c Almeich, do Conselho de Sua 
:Magestadc o Imperador, .Ministro e Secreta rio de Estal1o 
dos Ncgocios da Fazemla c Presidente do Thesonro Na
cional. Faço saber á Junta da Fazenda da Província do 
Pará, que Sua l\Iagestaue o Irnpcraclor, tomando em sua 
Imperial Consideração as representações que á Sua Au
gusta Presença dirigiram a Camara da capital dessa pro
víncia, o Presidente, c o Governador das Armas sobre o 
pag-amento dos soldos e forrJgcns dos Sargentos-móres 
c Ajudantes da 2.:1 linha : Houve por bem Ordenar que 
semclhan tos vencimentos scjnm daqui em diante pagos 
pelos cofres da Junta da Fazenda, como me foi commu
nicado em Aviso d0. SeerPtaria de Estado dos Negocias 
da Guerra em data de 22 ele Julho proximo passado. 
O que se participa á Junta para que assim o cumpra.
Alexandre José Ferreira Brag:a a fez no Rio de Janeiro 
em o Lo de Agosto de i82H.~João Carlos Corrêa Lemos 
a fez escrever.--- .Mig1tel Calmon dn Pin e Almeida. 

N. 133.-FAZENDA.- E~1 Õ DE AGOSTO DE !829. 

Sobro a fiscalisação dos dízimos dos generos exportados de J\lina& 
Geraes e S. Paulo. 

Deferindo a representação do Administrador ele di
versas rendas naeionacs n. o :127 de 8 de Julho passado, 
ticará o mesmo Administrador· na intelligencia de que 

r~ O 

-
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pelos arts. 4. o c 8. 0 das Instrucçõcs, t{Ue acompanharam 
o Decreto da creação da dita administração, estão dadas 
as providencias, que requer para a tlscalisação dos di
zimas elos generos exportados de l\finas e S. Paulo, elo
vendo a este respeito commetter prudcn temente o 
dosem penho do trabalho accresciclo aos Escripturarios do 
seu cargo, os quaes farão cumula ti vamen te com os 
feitores ~s calculos ~os impostos, c bem assim augmentar 
o numero dos romeiros do escaler actual para revezarem 
no serviço, e quanto aos 12 guardas mais pedidos só
monte os que forem indispensaveis para as rondas, 
prestando porém 1lança como jú se ordenou para os da 
Alfanclega. 

Rio de Janeiro, ~)de Agosto de l82rJ. -Mignet Calmon 
dzt Pin e Almeida. 

N. 134.- IMPERIO.- E;\1 5 DE AGOSTO DE 1829. 

Declara que enfermidades graves e idade avançada são motivos 
de escusa do cargo de Vereador. 

Sua Magestade o Imperador, tomando em consideração 
o que lhe representou o Capitão-mór Jacintllo Jorge dos 
Anjos Corr~a, mostrando não pocler desempenhar as 
funccões de Vereador da Camarada cidade do Desterro: 
:Manda pela Secretaria de Estado dos Negocias do Im
perio participar á mesma Cama r a quo está o suppl i
cante nos termos de ser dispensado, porque os motivos. 
em que se fundél~ de soffrer graves mo]estias, e ter mai:-; 
de 76 annos de idade, justificam legalmente a escusa 
quo requer. 

Palacio do Rio de Janeiro em õ de Agosto de 1829.
José Clemente Pereira. 

N. l3õ.- IMPERIO .~ E~l 6 DE AGOSTO DE 1829. 

Determina que sejam apontados os estudantes dos Cursos Jurí
dicos que se retirarem das aulas sem licença do Lente. 

Constando na presença de Sna Magestadc o Imperador 
·que alguns estudantes matriculados nas aulas do Curso 



DO GOVERNO. i2i 

Juridieo lle S. Paulo sahem para fóra dellas, para se 
subtrahirem á obrigação de dar lição, e de assisti"r ás 
explicações dos respectivos Lentes. Ordena o mesmo 
Senhor que os ditos estudantes sejam apontados a qual
quer hora que saiam sem licença dos seus Lentes, _p~ra 
se lhes contarem as sahidas como faltas. O que part1c1po 
a V. S., p:1ra que assim se execute. 

Deus Guarue a V. S.- Palacio do Rio de Janeiro em 
6 llc Agosto ele 182!).- José Clemente Pereira.- Sr. 
Dircctor do Curso Jurillü:o de S. Paulo. 

N. 135.-MARlNHA.-EJU ü DE AGOSTO DE 18:.:!9. 

Declara nulla a venda de uns terrenos feita pelo Guardião <lo 
convento de Santo Antonio de Santos por serem ditos terrenos 
de marinhas de propriedade nacional. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo levado it presença de Sua 
l\Iages ta de o Imperador o officio sob n. o 22, datado de 
21 do mez proximo findo, em que V. Ex., representando 
contra a venda que o actual Guardião do convento de 
Santo Antonio da vílla de Santos fizera de um terreno 
adjacente, que diz pertencer ao me~mo convento, pede 
providencias que invalidem semelhante venda, não só 
pelo dólo, e malícia com que fõra feita, mas até pelo 
prejuizo que della resulta ao publico, e especialmente 
ao serviço do Arsenal da dita vilta, accrescendo a cir
cumstancia de se praticar tal transacção no momento 
em que se esperam medidas legislativas sobre os bens 
dos conventos ainda suppondo um clelles o mencionado 
terreno, Houve Sua Magestade o Imperador por bem 
Resolver que, reputando-se nulla aquella venda, por 
isso que sendo os terrenos de marinha de propriedade 
nacional, nenhum particular se póde chamar á posse 
delle sem infracção das leis e ordens existentes, e mesmo 
porque a ponderada circumstancia de se acharem pen
dentes de deliberação legislativa os bens dos conventos, 
torna naturalmente irrita a sua alienação; se não veri
fique a posse requerida pelo comprador, devendo con
seguintcmente levarem-se a efieito as disposições desse 
Governo, em virtude das quaes cumpre que o terreno 

JJBCISÜES DE !829. !6 
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em questão seja occupado parte com o deposito das ma
deiras para as construcções navacs, e parte com a 
serventia publica, a que fura destinada. Em conformi
midadc pois desta Imperial Resolução, V. Ex. expedirá 
as ordens necessarias para que ella tenha a devida 
execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro 
em . G de Agosto de 185m.- M(quel de Souza ~JYiello e 
... 4lvmL- Sr. Presidente ela Pro v incia de S. p,wlo. 

N. !37.--FAZENDA.-E~I 7 DE AI~OSTO DE :l82D. 

1\l:Hea os vencimentos do Administrador da passagem dos rios 
Parahyba, Parahybuna, Parahyba Nova e Ubá. 

O Administrador ua passagem dos rios Parahyba, Pa
rahyhuna, Parahyba Nova, Ubá, Felisbcrto Ignacio Ja-
nu~trio Cordeiro fique na intelligencía de que Sua 
Magestade o Imperauor, a quem foi presente a sua re
presentação de 6 do corrente mez; Houve por bem 
Resolver: Primo: que se lhe concedesse de premio pela 
sua administração d;!s ditas passagens em lugar do! 0

/ 0 

que actualmente percebe, o de 2 °/0 com o vencimento 
de 1. o de Julho deste anno em diante. Seguwlo : que 
em attenção ás referidas viagens que deverá fazer aos 
difieren tes registros a bem da administração a seu cargo 
se lhe conferisse para uma cavalgadura a qu:1ntía ele 
80~000 de 8 em 8 annos sendo esta importancia dedu
zida do producto do rendimento do novo imposto d;) 

Serra. Tertio : que sobre o objecto da casa para a sua 
residencia rem~ tta o orçamento della como já se orde
nou. Quarto c finalmente : que ã respeito dos venci
mento:-; dos trabalhadores do Arsenal de Marinha, que 
deverão ir reparar, ou construir a barca das passagens, 
e sobre outros artigos relativos ao mesmo objecto, eslão 
dadas as providencias, e deverá entender-se com o Ins
pector do dito Arsenal para haver as informações no
cessarias. 

Hio de Janeiro, 7 de Agosto de 1829.- ilfigucl Calmon 
dn Pin e Almeida. 
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N·. 138.-FAZENDA.-El\I 8DE AGOSTO DE 1829. 

Sobr9 a cobrança dos direitos dos gcncros transportados para a 
Provincia de Goyaz pelo registro de ~lathias Barboza. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, elo Conselho de Sua 
Magestadc o Imperador, Ministro e Secretario de Es
tauo dos Ne,:.;ocios da Fncnda e Presidente do Thesouro 
Naciünal: Faço sa!Jer ú Junta da Fazenda da Provincia 
de Minas Geracs: que sendo presente a Sua Magcstade 
o Imperador o seu offlcio de 1.0 de Setembro do anno 
passado; a que acompanhava a representação do seu 
Escrivão Deputado de 3 do mesmo moz, relativa á grande 
somma fle H5:r5i0.)2~0 em divida de direitos de entrada, 
c subsidio voluntario desde o anno de 1803, prove
niente ele creditm, que deixam no registro de Mathias 
llarboza, os tropeiros, eonductorrs dos generos trans
port.Jdos para a Província do Goyaz, com obrigação de 
no seu regresso resgatarem os meneionados creditas, 
ú~vista de documentos que provem o pagamento dos 
1·eferidos direitos na dita provinci:l, na quàl expunha 
de accônlo com a medilla proposta pelo mesmo Escrivão 
Deputado, a neces'3idade dr serem olJrigados os tropei
ros a pagarem à vista em .Ma thias Barbosa taes direitos 
por cvitar~sc o prejuizo da Fazenda, pois não têm sido 
até agora rcsga ta dos os creditas daquclla som ma : 
Houve o mesmo Senhor por bem Determinar, attenta a 
impossi bilidadc de tal meclicla, por oppressiva aos 
meros comluctores tropeiros, e ao livre giro do com
mercio in te rio r, cujas considerações merecem em 
grande parte aos negociantes nas Alfandegas marítimas, 
despachando a cre.dito, c a prazo as suas merc:1clorias, 
que a dita Junta a este respeito se corrosponda com 
aquella Província de Goyaz: remettendo-lhe sem de
mora a relação eircumstanciada dos devedores, e fiado
res, para por ella, e do que se mostrar já pago na dita 
província, mandar proceder contra elles executivamente 
na fórma da lei ; dando depois, conta do resultado, e do 
que em contrario se offerecer, para ulterior providencia. 
O que assim terú entendido a dita Junta, e cumprirá. 
Joaquim de Almeida Sampaio a fez no Rio ele Janeiro 
em 8 de Agosto de 1029.-João José Rodrigues Vareiro 
a fez escrever. -.lJf1guel Calmon du Pin e Almeida. 

.. 
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N. 139. -IMPELU0.-E:u8 DE AGOSTO DE 1829 . 

.Manda que o Tlloatro do S. Pedro de Alcantara seja adminis
trado interinamente por uma Commissão de cinco mcmlJros. 

Tendo a vi uva do Coronel Fernando José de Almeida 
desistido do direito que podia ter ao Tlleatro de S. Pedro 
de AI cantara ; e convindo que não cessem as repre.sen
tações: Ha por bem Sua Magcstade o Imperador que ellc 
seja por conta de quem pertencer interinamente admi
nistrado por uma Commissão composta de cinco actuacs 
Di r e c tores. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 8 Lle Agosto de 1829.
Jose Clemente Pereira. 

N. 140.-IMPEI:UO.- Eu 1.1 DE AGOSTo m: 1829. 

Determina que não seja impedido a um individuo a colheita 
nos mangues da( folhas de que precisa para o seu cortumo. 

Tendo representado José ela Silva Guimarães que os 
senhores c possuidores de terras sitas nas margens desta 
bahia não consentem que elle colha nos mangues as folhas 
de que precisa para o seu cortume elo porto do Meyer ~ c 
achando-se determinado pelo Alvará ele 9 de Julho de 
:1760 que não só os proprietarios de taes estabeleci
mentos, mas até os seus feitores e commissarios possam 
descascar taes arvores sem digtincção de lugar, nem 
contraclieção de pessoa alguma : Manda Sua Magestade 
Imperial pela Secretaria de Estado dos Negocias do Im
perio que a Camara da Villa Real da Praia Grande fa·ça 
observar em favor do supplicante o citado Alvará, expe
dindo as ordens necessarias. 

Palacio do Rio lle Janeiro em U ele Agosto de 1.829.
JoséClemente Pereira. 
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N. 1M.- MAHINHA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPREl\10 

MILITAR DE 12 DE AGOSTO DE 1829. 

Declara que a antiguidade dos Officiaes do corpo de artilharia de 
Marinha se conte como a dos Officiaes do Exercito. 

Dom Pedro por Graça de Deus, e unanime acclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Pet'
petuo <lo Brazil. Faço saber a vós, Coronel Comman
dante Geral do corpo de artilharia de Marinha que 
subindo á Minha Augusta Presença uma consulta do Con
selho Supremo Militar, á que mandei proceder, sobre 
a vossa representação datada de 27 de Junho do presente 
anno, em que me expunheis quanto seria conveniente ao 
serviço, e aos in ter esses dos Officiaes elo corpo que com
mandais, que para evitar todas as duvidas que se possam 
suscitar no methodo de considerar a antiguidade de 
alguns Officiaes se siga no mesmo corpo o que se pratica 
no Exercito, e determinar a Provisão do sobredito Con
selho datada ele 24 ele Setembro ele 1814, que confirmou 
a de 9 de Dezembro de 1790: e conformando-me intei
rarúente com o parecer do Conselho: Hei por bem, por 
Minha Immediata e Imperial Resolução de 29 de Julho 
do presente anno, Determinar que a dita Provisão de 
24 de Setembro de 1814 seja extensiva ao corpo de arti
lharia de Marinha. Cumpri-o assim. Sua Magestacle o 
Imperador o mandou p1:los Conselheiros ele Guerra 
ahnixo assignados, ambos do seu Conselho. João Jacques 
ela Silva Lisbo1 a fez nesta Côrte o cidade do Rio de 
Janeiro aos 12 dias do mez cle Agosto do anno do Nas
eimento de Nosso Senhor Jesus Christo ele 1829.-No 
impedimento do Conselheiro Secretario de Guerra, A n
tonio Haphacl dil Cunha Cabral, Official-maior, a fiz es
crever e subscrevi.- .To~é de Oliveira Barbosa.- Fran~ 
cisco Maria Telles. 

N. 142.- IMPERIO.- El\1 13 DE AGOSTO DE 1829. 

Determina que não sejam recebidos presos alguns a bordo dos 
paquetes nacionaes. 

Sua Magestadc o Imperador, H a por bem que V. S. 
expeça as convenientes ordens aos Commândantes dos 
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paquetes para quo não recebam a bordo dcllcs presos 
alguns que devam ser conduzidos de umas a outra.s 
províncias, visto que os ditos paquetes não foram des
tinados para conclucção de presos. O que participo a 
V. S. para sua in telligencia e execução. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em i3 de Agosto de !829. 
-JoséClermmte Pereira. -Sr. Director Geral dos Correios. 

N. 143.-FAZENDA.-EM 13 DE AGOSTO DE 1829. 

Dedara que os guardas da Alfandega devem ser recebidos a 
bordo dos paquetes nacionaes. 

Sua Magestade o Imperador Determina que V. S. 
previna aos respectivos Commandantes dos paquetes 
nacionaes , de que devem receber a seu bordo os 
guardas da Alfandega, pois como embarcações, que trans
portam generos de commercio, devem sujeitar-se ás for
malidades, e medidas fiscaes. O que participo a V. S. 
para sua execução, e devida observancia. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 13 de Agosto de !829. 
-Miguel Calmon du Pin e Almeida.-Sr. Director Geral 
dos Correios. 

N' !44.-IMPERIO.- El\i 14 .DE AGOSTO DE !829. 

Declara que o cidadão eleito para os cargos de Conselheiro do 
Governo, e de Vereador, póde exercer ambos juntamente, dei
xando porém o de Vereador, cmquanto exercer o de membro 
do Conselho Geral de Provincia, para o qual tam~em foi -eleito. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo Manoel Zeferino dos Santos 
representado a Sua Magcstade o Imperador que, reca
hindo nelle a eleição de membro do Conselho Geral da 
Província, de Conselheiro do Governo, e de Vereador 
da Camara Municipal do Recife, esta mesma Camara, 
depois de ter-lhe enviada o rcspccti v o diploma, exigiu 
deltc a declaração sobre a escolha deste ultimo cargo, ou 
o de Conselheiro doiGoverno, que se acha exercendo, por 
ter V. Ex. 'julgado haver nelles incompati bilidadc de 
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cxerciCIO. O mesmo Augusto Senhor Ha por bem De
clarar a V. Ex., que não estando por lei reconhecida a 
incompatibilidade entre estes empregos, e não pedindo 
o ditoManoelZeferinodos Santosescusa do de Vereador, 
não póde ser privado do os servir ambos_, resultando 
disto que durante o exercício de membro do Conselho 
Geral deixa o de Vereador, em que deverá ser substituído 
por aquclle, que lhe succcdcr em votos. O que participo 
a V. Ex. p:1ra sua i11 tclligencia, e para o • fazer constar 
ao supplicante_. e á referida C:nnara. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio ele Janeiro em 
!4 de Agosto de 18~9.- Jasé Clemente Pereira. -Sr. 
Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 1<~5.- iM:PERIO.- EM i7 DE AGOSTO DE 1829. 

Declara qne tem direito á escusa do cargo de Vereador o cida
dão que é membro do Conselho do Governo c do Geral da Pro
vincia. 

Manda Sua Magestade o Imperador pel<1 Secretaria de 
Estado dos Ncgocios do Imperio remetter á Camara da 
cidade do Desterro o requerimento incluso de Francisco 
Luiz do Livramento: E Ha por bem que a mesma Ca
mara o dispense do cargo de Vereador, para que foi 
eleito, por não ser de justiça que o supplicante seja 
obrigado a servir tres empregos, por isso que se acha 
igualmente eleito para membro do Conselho do Governo 
e do Geral da Província. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Agosto de !829.--
José Clemente Pereira. · · 

N. 146.-IMPERIO.-- EM 18 DE AGOSTO DE 1829. 

Declara que deve exercer os cargos de Conselheiro do Governo, c 
de membro do Conselho Geral de Provincia, o cidadão que 
estava pronunciado em summario de policia quando foi eleito 
para os mesmos cargos. 

Foi presente a Sua/Mage."tade o Imperador o officio 
do Vice-Presidente aa Província das Alagôas de 9 de 
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Julho deste anno, em que pede se lhe declare, se deve 
entrar o Tenente-Coronel Bernardo Antonio de Men
donça no exercício das funcções de membro do Conselho 
do Governo e do Geral da Província, para que foi eleito, 
apezar de estar nesse teinpo pronunciado em summario 
de policia. E Manda o mesmo Augusto Senhor pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio responder
lhe que deve entrar no referido exercício, porque os 
excluídos nos •termos do art. 94 ~ 3. o da Constituição, 
são unicamente os pronunciados em qnerclla ou devassa. 

Palacio do Rio ele Janeiro em 18 de Agosto ele 1829.
José Clemente Pereira. 

N. 147.- JUSTIÇA.- El\t 20 DE AGOSTO DE 1829. 

Declara que os processos do revista devem ser remettidos ás 
Relações competentes pelo Secretario do Supremo Tribunal de 
Justiça. 

Sua Magestade o Imperador Manda remettcr a V. Ex. 
o requerimento ineluso que Manoel Claudio de Queiroz 
djrigiu á Camara dos Deputados e a cópia tambem junta 
elo officio do Secretario ela mesma Camara, para que, na 
conformidade deU e, V. Ex. faça expedir assim o pro
cesso relativo ao supplicante como todos os mais, que 
houverem em iguaes circumstancias por mero expe
diente do Secretario desse Tribunal, sem clependcncia al
guma delle, nem de V. Ex. 

Deus Guanle a V. Ex. -Paço em 20 de Agosto de 
1829.- Lttcio Soares Teixeira de. Gouvêa.- Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal de Justiça. 

OJDclo do 8ecret;ario da Camara dos Deputados 
a que se ref'ere o aviso acima. 

Illm. e Exm. Sr.-A Camara dos Deputados tendo 
examinado o incluso requerimento de Manoel Claudio 
de Queiroz, e documento, que o instrue~ do qual consta, 
não só haver ellc obtido do Tribunal Supremo de Justiça 
r"vista em uma causa crime, determinando o dito Tri
bunal que fossem os autos remettidos para a Relação da 
Bahia, mas ainda que não se effectuando a remessa 
instára o supplicante por ella ao Presidente do Tribunal 
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que lhe deu o seguinte despacho: -Recebendo a ordem 
superior, que declare o modo de se passar o titulo,: 
ueferirci ao supplicantc, e :-los mais que estão em iguaes 
circumstancias :---e entendendo a mesma Camarfl que á 
vista do art. 16 da Lei de 18 de Setembro ele !828 não 
pódc entrar em duvida o modo, por que devem fazer-se 
taes remessas de autos de um para outro Tribunal, 
sendo um mero expediente encarregado ao Secretario, 
sem mais dependencia alguma do Presidente, ou Tri
bunal: resolveu, conformando-se com o parecer da com
missão especial que pela repartição a cargo de V. Ex. se 
enviasse o requerimento do supplicante ao Governo de Sua 
Magestade o Imperador, recommendando-se a expedição 
das ordens necessarias, a fim de que o Tribunal Supremo, 
·ou o seu Presidente haja de observar a citada lei, fa• 
zendo o Secretario remettcr com toda a brevidade os 
processos, em que se tem concedido revista, ás Relações 
competentes. O que sou autorizado a participar a V. Ex. 
para que suba ao conhecimento elo mesmo Augusto 
Senhor. 

Deus Guarde :1. V. Ex.- Paço da Camara dos Deputados 
em t4 de Agosto de 1829.- Joaquim Matcellino de Brito. 
~Sr. Luci o Soare~ Teixeira de Gouvêa. 

N. 148.- MARINHA.- EM 22 DE Acosto DE 1829. 

Manda rruc os soldados e Inferiores do corpo de àl'tilhariá de 
Marinha usem de sapatos c polainas, em vez de botins. 

1\Iereeendo a imperial approvação o que propuzera o 
Col)lmandan te Geral do Corpo de Artilharia da Marinha 
em officio de hontem sobre a conveniencia de usarem os 
soldados e Inferiores do mesmo corpo de ~apatos e po
lainas em vez de botins como está em pratica; devendo 
conseguintemente fornecer-se áquellas praças os sapa
tos e polainas de que devem passar a usar como unifor
me; assim o participo a Vm. para seu conhecimento 
e governo. 

Deus Guarde a Vm. .- Paço em 22 de Agosto de 
J 829.- Miguel de' Souza Mello e Alvim. - Sr. Intendente 
da Marinha do Rio de Janeiro. 

DEc.J"ÚES f':!l: i829, 17 
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N. 140.- JUSTIÇA.- EM 25 DE AGOSTO DE l829. 

Declara desnecessaria a licença dos respectivos chefes para que 
os militares obedeçam aos mandados das autoridades civis. 

Tend.o represen tad.o o Ouviuor interino da comarca d.o 
Sabará contra o abuso que se tem introduzido entre os 
militares e soldados da Imperial Guarda de Honra, resi
dentes naquella comarca, de não quererem obedecer aos 
mandados das autoridades civis, uma vez que estes não 
sejam acompanhados de licenças de seus respectivos 
chefes: Manda Sua Magestade o Imperador remetter a 
V. Ex. por cópia o officio daquelle Ministro, a fim de 
V. Ex. fazer expedir circulares aos Com mandantes das 
Armas declarando-lhes, que não go~ando os militares de 
priviJegio de f6ro nas causas cíveis, tornam-se desneccs· 
sarias taes licenças que só serviriam de impecer o anda
mento dos meios judiciaes, quando aliás muito convem 
habilitar aos Magistrados para exercerem sem obstaculo 
algum a sua jurisdicção. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 2;) de Agosto de 
1829.-Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.- Sr. Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra. 

N. :lõO.- FAZENDA.- EM 25 DE AGOSTO DE 182U. 

Sobre o pagamento de ordenados adiantados aos cmprrgado:: 
publicos. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, elo Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thcsouru Na
cional; ,Faço saber á Junta ela Fazenda da Província do 
Ceará, que havendo subido á Imperial Presença ele Sua 
Magestade o Imperador o officio n. o 3 de 21. de Janeiro 
do corrente anno do Vice~Presidente dessa província 
pedindo decisão se os ordenados dos differentes empre· 
gados publicas devem ser pagos adiantados, visto que 
essa Junta por uma pratica abusiva sóexecutaa este res
peito em favor dos seus empregados : Houve o mesmo 
Augusto Senhor por bem Resolver que injusta e par· 
cialmente tem a Junta procedido neste objecto quando 
o dito Alvará que applica em beneficio dos empregados 
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na sua r~partição abrange o~ demais empregados pu
blicos, devendo por tanto ser extensiva a todos a per .. 
cepção dos ordenados a qua1·teis adiantados; e quando 
os cofres não permi ttam a distribuição geral do adian
tJmen to , pagar-se-ha mensalmente o vencido como se 
pratica neste Thesouro, principiando-se este uso pelos 
empregados dessa Junta, até que desapparecida a impos
sibilidade dos megmos cofres, se continue na paga adian· 
ta da. O que terá entendido e cumprirá. Alexandre José 
Ferreira Braga o fez no Rio de Janeiro em 25 de Agosto 
de !829.- João Carlos Corrêa Lemos o fez escrever. 
-Miguel Calmon clu Pin e Almeida. 

N. HH .-MARINHA.- EM 25 DE AGOSTO DE t82H. 

Marca as rações que se devem fornecer ~os escravos da Fazenda 
Publica e aos jornaleiros que trabalham no córtc de madeir~~ 

para o Arsenal de Marinha de Santos. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador as contas 
da despeza feita com esse Arsenal, e com o córte de ma· 
deiras no proximo passado mez de Julho, remet tidas 
pelo Vice-Presidente dessa província, a quem Vm. as en
viou acompanhadas de seu officio de 8 do corrente, não 
pôde o mesmo Augusto Senhor deixar de reparar na 
exorbitante despeza feita no mesmo mez com manti
mentos para os trabalhadores do córte das madeiras, da 
qual manifestamente se conclue a falta de methotlo, e de 
regularidade, com que se procede a semelhante respeito 
com prejuízo consideravel da Fazenda Publica. E sendo 
necessario desde já evitar a continuação de ta I desperdício, 
Ordena Sua Magestade o Imperador que Vm. observe, e 
faça observar exar.tamente na distribuição de rações aos 
escravos da Fazenda Publica, e aos jornaleiros que traba
lharam no córte de madeiras com ajuste de se lhes dar 
comida, o que está regulado pela tabella junta, adver
tindo que os menores de 7 annos vencem meia ração. 
Quando motivos imprevistos exijam algum augmento 
de despeza neste artigo, então Vm. fará lavrar um 
termo declarando a necessidade de tal accrescimo, do 
qual enviará cópia authentica acompanhando as contas 
que dá no fim de cada mez. Sua Magestade o Imperador 
espera que por esta maneira se evitará o enorme abuso 
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que se observa neste ramo de dcspoza: abuso que tem 
motivado o ficarem as madeiras tiradas por esse córte em 
um preço muito acima do seu verdadeiro valor; e Vm. 
1icará na intelligencia de que não lhe será approvada a 
despeza que exceder ao que por este aviso, e tabella in
clusa lhe é determinado. 

Deus GuarJe a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 2õ 
de Agosto de 1829.-.Jtliguel de Souza J.l/ello e Alvim.
Sr. In tendente da Marinha do porto de Santos, 

Tnbella a <JUC se ref'ere a orde1n achna. 

Por dia cada uma ração. 

Carne st~eca 3/t~ de li.J, ou 110 de carne fresca. 
Toucinho! onça. 
Feijão -t/1.20 de alqueire. 
Farinha 1/r.o de dito. 

Arroz 1/t. lo 
Toucinho i onça. 

Para o almoço. 

Carne secca 1.1,~ de It> ou carne v e rue lj2 lb. 
Tabaco para os escravos da fazenda um palmo por se .. 

mana a c alia um. 
Secretaria de Estado em 25 de Agosto de !829. -

Joaquim Francisco Lral. 

N. H)2.- MAHINHA.- El\12~) DE AGOSTO OE 1829. 

Oeclara sem effeito as disposições do Aviso da Guerra de H de 
Julho de !827 por ser contraria á lei. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua .Magcstade o Imperador, á 
vista do processo verbal do marinheiro Antonio Isidro, 
pertencente á guarnição do· brigue Paquete da Bahia 
que acompanhou o officio de V. Ex .. datado de 16 de Ja
neiro ultimo, do que V. Ex. expendêra no mesmo offi· 
cio sobre a~ duvülas, em nu~ en trára a Junta da Justiça 
n,i1itJr do l\Lr tnhão ácern da legalidade do dito pro
tesso, e tinaltncnte da consulta a que a tal respeito 
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mandou proceuer pelo Conselho Supremo Mililar, Hou
ve por bem Resolver que revertesse a V. Ex. o referido 
processo, para que satisfazendo V. Ex. a ultima requi
sição da sobredita Ju:1ta pela maneira, que indica no 
seu officio; possa ella dar o julg;amento, que lhe com
pete, na conformidade da lei : Determinando outrosim 
o mesmo Augusto Senhor por esta occasião que fique 
de nenhum effeito a disposição do aviso expedido pela 
repartição da Guerra em data de ~~de Julho de 1.827, 
porque sendo contraria ás leis, que designam os indiví
duos, a quem incumbe exercer o cargo de Auditor não 
deve ter observancia sem ferir as taes leis, que aliás não 
J)odem ora ser por semelhantes títulos derogadas. O 
que participo a V. Ex. para sua intelligencia, e execu
ção. 

Deus Guarde a V. Ex.-PalaciodoHio de Janeiro em 
25dc Agosto de 1829.- Jfiguel de Son~a1~fello c Alvim. 
-Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. lJ3.-FAZENDA. -E1\I2U DEAGOSTO DE l82U. 

Manda proceder á factura de duas listas, uma dos volumes 
pequenos que se acham fóra das escotillw,s das embarc&ções, 
e outra sómentc do facto dos passageiros. 

Em vista da sua representação de lO do corrente, 
acompanhada do ollicio do Escrivão da descarga dessa Al
fandega, Determina Sua Magestade o Imperador que Vm. 
mande proceder à factura de duas listas que se julgam 
necessarias para a boa fiscalisação, uma dos volumes 
pequenos que se acham fóra das escotilhas das embarca
ções no acto de visita, e outra sómente do facto dos 
passageiros, dando a este respeito as providencias apon
tadas no officio do mencionado Escrivão. 

Deus Guarde a Vm. -Rio de Janeiro. 29 de Agosto de 
1829.- Miouel Calmon du Pin e Almeida. :-Sr. Desem
bargador Juiz da Alfandega interino. 



13í DECISÕES 

N. H)í.-GUEHRA.-E.u { DE SETEMBRO DE 1829. 

~fanda observar a Provisão do Conselho Supremo Militar de 21 de 
Março ultimo sobre a maneira de socccorrer os··militares sen
tenciados. 

Conformando-se Sua Magestade o Imperador com o 
que lhe representou o Governador das Armas da Côrte, 
ãcerca dos embaraços que cumpre remover para a 
prompta e litteral execução da Imperial Resolução de 19 
de FeTereiro do corrente anno, mandada observar por 
ProYisão do Conselho Supremo Militar de 21 de Março, 
sobre a maneira de soccorrer os militares sentenciados; 
.Manda remetter a V. S. o incluso exemplar da citada 
Provisão, e ordena, que V. S. a faça observar no Com
mis~ariado Geral do Exercito, independente de novas 
ordens para o fornecimento, que lhe incumbe, quando 
lhe seja competentemente requisitado. 

Deus Guarde a V: S.- Paço em :l de Setembro de 
t82D.- Jasé Clemente Pereira.- Sr. Commissario Geral 
do Exercito. 

N. 4üõ.- IMPERIO.- EM 4 DE. SETEMBRO DE !82<J. 

Concede mais uma loteria annualmen te e por espaço de seis 
annos a beneficio da Casa Pia dos orphãos da Bahia. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, to
mando em consideração o que lhe representou a Mesa 
da Casa Pia dos orphãos da cidade dã Bahia sobre a falta 
dos meios que experimenta, não só para continuar a obra 
do seu edificio, mas tambem para occorrer ás despezas 
relativas ao tratamento e subsistencia dos innocentes 
orphãos que tem a seu cargo, pedindo por isso a conti
nuação das loterias que foram concedidas por Carta 
Régia de 28 de Julho de 1819, a beneficio daquelle pio 
estabelecimento : Ha por bem Conceder-lhe por espaço 
de mais seis annos a extracção de uma loteria annuaJ, 
com as mesmas clausulas e formalidades das seis pre
cedentes que foram concedidas pela mencionada Carta 
Régia. O que participo a V. Ex. para sua intelligencia 
e para o fazer constar á referida mesa. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio deJaneiro em 
~ de Setembro de !829.- Jbsé Clemente Pereira.- Sr .. 
Presidente da Provincia da Bahia. 

t/'\:A.A:P (/'·\:J"\:Af' 
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N. 101}.- BIPELHO.- E \I !.a, DE SETE~tBno DE 1829. 

Solve duvidas áccrca da Lei de 20 de Outubro de i823 que deu 
nova fórrna aos Governos Provinciacs. 

Temlo José Joaquim Vaz Guimarães, membro do Con
selho do Governo da Província de Mato Grosso, suppli
cado a Sua Magestaüe o Imperador~ decisão de algumas 
duvidas que proposéra ao mesmo Conselho e que nem 
vor este fot·am decididas, nem lGvadas á Sua Augusta 
Presença para seu futuro governo, senr1o destas a pri
meira sobre o numero das sessõrs do dito Conselho; a 
segunda, se ao Presidente compete só mente fazer pro
postas e não aos ConAelheiros; a terceira, quaes sejam as 
contincncias que competem ao Conselho, compuaclo o 
seu tratamento com o dos antigos Governadores e Capi
tães Generaes, e a quarta, qual é o Govúno indica(Jo 
no § 6. 0 do art. 24, da Lei de 20 de Outubro ue !823: 
Manda o mesmo Senhor pela ~ecretal'ia de Estado do:,. 
Negocios do lmpcrio declarar ao Vice-Presidente 
daquella Provinda para sua intelligencia e execução, a 
para o fazer con-star ao supplicante, que as sessões orui
narias do Conselho devem ter lugar todos os dias, no 
espaço do dous mezcs que a Lei estabelece (le sua du
ração; que a todos os Conselheiros é permitticlo fazer 
as indicações c propostas que bem lhes parceer sobre os 
objcctos que são J.a attribuição dos Conselhos do Go
verno; que o tra tamrn to de con tinencias declarado no 
art. 21. ela sobredita Lei, compete sómentc ao Conselho 
quando se achar reunido em todo e quJlquer lugar, visto 
que nenhumas honras tem a mesma Lei determinado 
para carh. um dos seus membros individualmente, e que 
o Governo a que se refere o ~ 6. o do art. 2~ da mencio
nada Lei, é o de Sua Magestade o Imperador por via do 
Ministro e Secretario do Estado <la Reparttção da Fazen
da, -por ser aquem com pote conhecer dos abusos na arre
cadação das remlas. Finalmente o Mesmo Senhor Ha 
por L em Ma nua r auvertir ao Conselho de que obrou 
mal em se ter negado a fazer subir á Sua Augusta Pre
sença as propostas e requerimentos do Consellteiro sup
pliGante, C que UCVe ficar na intclJigencia de prestar-se 
a isso, logo que occorram quaesquer outros casos seme
lhantes a estes. 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Setembro de· 
i82U.- Jo:;{: Clemente Pt't€iro. 

"F~' 
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N. 1:>7 .-GUERRA.- El\I 4 DE SET~Mnno nE 18~9. 

Declara os documentos de dcspcza que a '.fhesouraria Geral das 
Tropas deve remetter memalmcnte a Secretaria da Guerra. 

Ordena Sua Magestade o Imperador que Vm. rcmet-.. 
ta á Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra até 
ao dia H) de cada mez uma conta dos prets pagos á 
cada nm dos corpos da guarnição desta capital, acom .. 
panhada da relação nominal dos Officiaes e mais praças 
avulsas, assim da t,a como da 2.a li:Rha, que tiverem 
recebido, sahindo á margem com as quantias recebidas. 

Outrosim ordena o mesmo Augusto Senhor que Vm. 
envie até o dia 24 de cada mez o orçamento da despeza 
provavel dos pagamentos do seguinte mez. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 4 de Scten.1hro de 
:1829.-José Clemente Pereirn.- Sr. Thesourciro Geral 

.das Tropas. 

N. 158. -GUEHHA.- Ei\tll! DS SETElUI.IRO DE 1829. 

JJcelara o~ documentos de dcspcza que o Commissariado Geral da 
:Exercita deve remetter mensalmente á Seei·ctaria da Guerra. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Ordenar 
que V. S. remetta á Secretaria de Estado dos Negocios 
da Guerra ·até o dia 15 de cada mez: :1.. 0 um mappa 
das rações de etapa, e forragens, que tiverem sido 
distribuídas no mez antecedente, especificando as que 
recebeu cada um corpo, e acompanhando uma relação 
nominal dos Officiaes, e quaesquer outros individuos, que 
forem fornecidos avulsamente, declarando-se o preçl) 
de cada uma ração, e a somma da importancia total 
do sobredito fornecimento; 2. 0 até ao dia 24 de cada um 
mf'z o orçamento da despeza do fornecimento do mez 
seguinte; e 3. 0 finalmente, até o fim de todos os mezes, a 
conta total do fornecimento e mais despezas que tiver 
f~ito no anterior, instruída dos documentos que a elevem 
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legalisar, para depois de ser examinada na Secretaria 
de Estado, ser remettida ao Thesouro Publico. O que 
participo a V. S. para seu conhecimento, e pontual 
execução, debaixo de sua immediata responsabilidade. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em lf de Setembro de 
1829.- José Clemente Pereira. ~Sr. Commis~ario Geral 
do Exercito. 

N. um.~ JUSTIÇA.-E~l 9~DE SETE.mmo DE 1829. 

Concedo a cada um dos Correios da Secretaria da Justiça 32HOOO 
para compra de scllins e arreios. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Conceder a 
cada um dos Correios empregados no expediente desta 
Secretaria de Estado a quantia de 32~000 para compra 
f} e sellins c arreios~ para o que V. S. fará incluir na 
folha das dcspczas da mesma Secretaria de Estado a 
somma de 128;)000. 

Deus Guarde a V. S o- Paço om 9 de Setembro de 
i829 o- Lucio Soares Teixeira de Gottvêa.- Sr. Officia l 
Maior da SecretariaLde Estado dos Negocias da Justiça . 

• 
No 160. - UIP E R lO. ·- E~l 9 DE SETEMBRO DE 1829. 

Hcsolve duvidas sobre a. execução da Lei do L o dctOatubro de 
!828 das Camaras Municipaes. 

Foi presente a Sua Mngestade o Imperador o officio da 
Camara Municipal da cidade da Victoria na data de 8 de 
Julho do corrente anno, em que pede solução de al
gumas duvidas sobre a intelligcncia da Lei do L o de 
O~tubro de 1828, desejando saber: i. o se apezar do 
disposto no art. õü da citada Lei, deve tet· livro dos 
termos de juramento á Constituição; se este deve ser 
prestado em sessão ordinaria, ou só com assistencia do 
seu Presidente e Secretario; e se deve ter outros livros 
para o registro dos diplomas dos empregados civis e 
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militares, assim como dos signaes publicos dos Ta
beiliãcs, e das marcas dos criador cs do~ gauos; 2. o se 
apezar do expresso no art. 6õ deve a Camara uar exe
cução ao que lhe foi exigido pelo Corregedor da comarca 
sobre a publicação e registro das Leis remettidas pela 
Chancellaria-Mór do Imperio; 3. o se a subordinação 
della ao Presidente da província, como determina o 
art. 78, autoriza a este a impor-lhe deveres, que julga 
improprios pela falta de meios, e intelligeucia dos 
membros que a compõe, ou se devem julgar-se inhc-· 
rentes ao emprego de Presidente e seu ConsclJw; .1. o 

como deve a melldonacla Camara entender o art. DO 
da sobredita Lei ; E o mesmo Senhor, tom~mdo em con
sideração o ohjecto das referidas duvidas, M;mda pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Impcrio tleda~ 
rar-lhe: L o que o art. nO não prohibe que as C a ma r as 
tenham todos os mais livros que julgarem neeessarios, 
alêm daquelles dous que ella menciona, e que devnudo 
ser por taes considerauos os que ella propõe em seu offieio, 
cumpre que o juramento á Constituiç:io do Im per i o seja 
prestado nos dias de sessões da mesma Camara; 2. o que 
deve cumprir o que lhe foi exigido pelo Corregedor da 
comarca em seu otncio porque, competindo pelas Leis 
existentes, e pela natureza da sua instituição ás Ca
maras a publicação e registros das Leis, não póde julgar
se por este expediente oífendido o art. 6~ Lia referida 
Lei , nem por principio algum considerada como inge
rencia no desempenho das attribuições da Camara a ex
pressada requisição do sobredito Corregedor; 3. o que as 
Camaras estão obrigadas a cumprir escrupulosamente 
todas as ordens que lhes expedirem tOs Presidentes das 
províncias, aos quaes são suborl~inaclas, sohre objcctos 
que, como o de que se trata neste artigo, são proprios 
das attribuições das mesmas Camaras; 4. o finalmente 
que o art. 90 da citada Lei deve ser entencl ido li t te
ralmente, regulando a Camara as suas attribuições pelo 
que lhe está nella marcado, para as não exceder, e 
para não poder ser responsavel por outras obrigações 
além daquellas ainda que tanto umas como outras se 
achem estabeleci las em qualquer outra Lei , que deve 
considerar-se como não existente. 

Palacio (lo Rio de Janeiro em U de Setembro de 1829.
José Clemente Pereira. 
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N. lül.- ESTlL\NGEllt03.- E~l 12 DK SETE!UBRO DE 

1829. 

Manda fazer publico o prazo da cessação do cornmercio livre 
de importação de escravos. 

Sua Magestade o Imperador Houve por hem Ordenar 
que por esta Secretaria de Estado dus Negocias Estran
geiros se mandasse declarar á Junta do Commercio_, Agri
cultura, Fabricas, e Navegação, para e lia o fazer publico 
pelo modo costumado, que o prazo ajustauo pela Conven
ção de 23 de Novembro de 1826, ha de expirar no dia 13 
de Maio de 1830: e outrosim que a Legação do mesmo 
Senhor em Londres, em conclu:-:.ão das diligencias que se 
lhe recommendaram, recebeu promessa official do res
pectivo Ministro de Estado dos Negocias Estrangeiros de 
se expedirem as necessarias instrucções aos cruzadores 
inglezes, para que nenhum estorvo ponham ás embar
cações brazileiras empregadas no commercio licito de 
escravos, que desse dia em diante se encontrem regres
sando com carregações feitas em portos não vedados da 
Costa d' Africa; uma vez que tenham par tido desses portos 
antes do dia prefixo 10 de Fevereiro de 1830; e que 
finalmente esta promessa foi repetida e confirmada pela 
Nota de H. do corrente dirigida a esta Secretaria de 
Estado pelo Encarregado de Negocios in ter i no de Sua 
Magestade Britannica nesta Córte. 

Paço'em 12 de Setembro de 1820.- ~farquez de Ara
caty. 

• 

N. 162. ·-FAZENDA.- E~I H) DE ~ETEMBRO DE 1829. 

Manda que não se façam despezas nem se concluam contractos 
alguns sem prévia approvação do Thesouro. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario Lle Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província de .•• 
que sendo constante a Sua Magestade o Imperador, que 
algumas das Juntas da Fazenda do Imperio têm illegal
mente procedido a ajustar .. e concluir onerosos contrac
tos de compra de predios,c de fornecimento de materiaes 

z ~~ J 
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para as o~licinas fiscaes, e até mesmo determinado cons· 
trucções, e reparo.s de obras, sem que tenham previamen
te solicitado, como lhes cumpria. a imperial approvação, 
nem observado as disposições da Lei de 20 de Outubro de 
!823; resultando de tão escandaloso arbítrio a dissipação, 
ou distracção de fundos, que aliús são necessarios para 
as urgentes e indispensaveis despezas do Estado. E, de
sejando o mesmo Augusto Senhor prevenir a continua
ção do referido arbítrio, e compeli ir cada uma das Juntas 
ao desempenho da melhor de suas obrigações, qual é, a 
da economia na distribuição dos dinheiros publicas : Ha 
por bem Declarar a essa Junta, para sua intelligr.ncia, e 
de todos os interessados, que o Thesouro Publico não 
approvará despeza alguma feita, nem contraeto algum 
concluído, seja qual fór a causa ou pretexio que se possa 
allegar, sem que a mesma despeza, ou contracto Lenha 
sido concluído em conformidade com as Leis de Fazenda 
ou previamente approvado pelo Tribunal do Thesouro; 
c, outrosim, que cada um dos membros dessa Junta 
11cará responsavel á Fazenda por todas as sommas despen
didas, e ainda projuisos c:1usados, além das demais penas, 
quo, segundo as Leis, possam caber-lhes. O quo se cum
prirá. Albino Nunes do Aguiar a fez no Rio de Janeiro em 
'.Hi de Setembro de 1829.-João Carlos Corrêa Lemos a 
fez escrever. -1Jfigucl Calmon dtt Pin e Almeida. 

N. iü3.-UIPEHIO.-E~Il7 DE s'~TKl\mllo DE 18~9. 

Manda dispensar do serviço militar e civil as pessoas emprega· 
das nas Administrações e Ag·encias de Correio, bem como na. 
conducção das mala~. 

111m. e Exm. Sr.- Sua .Magestade o Imperador Ha 
por bem que sejam dispensadas de qualquer serviço m~
Htar ou civil as pessoas, que se empregarem nas admi
nistrações e agencias de Correios, e na conducção das 
malas. O que participo a V. Ex. para que assim se exe
cute, expedindo para isso as ordens necessarias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
17 de Setembro de !829.-José Clemente Pereira.- Sr. 
Presidente da Provineia de .......... , • 
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N.1G4 .. --GUEHHA.-Ei\I IR DESE'fEMBRO DR 1829. 

Sol1re o modo pur que se dcvnm requerer pagamentos de soldos, 
etapas, c forragens atrasadas e ajustes de contas. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, Ha 
por bem Ordenar que V. Ex. faça constar aos corpos da 
guarnição ua Côrte que todos os indivíduos que tiverem 
pretenções a pagamento de soldos atrasados devem apre
sentar suas guias na Thesouraria Geral das Tropas e no 
Commissariado os que pretenderem pagamento de eta· 
pas ou forragens tambem atrasadas, afim de que, sendo 
suas contas alli examinadas e liquidadas, subam por via 
das mesmas repartições a esta Secr~taria de Estado para 
se mandarem pagar, devendo pratlcar o mesmo quaes
quer Ofiiciacs ou· soldados que tiverem obtidô baixa e 
pretenderem seu ajustamento de contas; e ficando todos 
na intelligencia de que na mesma Secretaria de Estado 
se não tomará conhecimento de ta e~ pretenções, uma 
vez que não subam pelas sobrcdi tas repartições, ficando 
assim extensiva para todos os indivíduos do Exercito 
desta guarnição o que se determinou a favor das praças 
·dos corpos que serviram no Exercito do sul por Aviso de 
l t de Agosto proximo passado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Em 18 de Setembro de 1829. 
-José Clemente Pereira. 1- Sr. Governador das Armas 
tla Côrl e c Província tlo Rio de Janeiro. 

No mesmo sentido oHieiou-se á Thesouraria Geral das 
Tropas c ao Commissariado Geral elo Exercito. 

-
A viso de li de A.,;osto deste anuo a que se 

rerere o a''iso acin1a. 

111m. e Ex.m. Sr.- Ordenando Sua Magestade Imperial, 
nesta data, ao ThesourciroGeral das Tropas e ao Commis
sario Geral do Exercito_, que liquidem as contas de soldos 
e gratificações, forragens e etapas que se estiverem de .. 
venuo a Officiaes e soldados do Exercito do sul que se 
acharem na Côrte, á vista das guias originaes que apre
sentarem, fazendo clles subir todos os mrzes uma conta 
ger:d d.:-ts quantias liquidadas, acompanhadas da conta 
parci;ü de cada praça, que v~rá instruída cn')l os docu
mentos sobre que se houver formado a conta; tenho 
d~ o ccni.municarossim a V. Ex.. para 3CU conhecimento, 

) .~ 
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e afim de o fazer constar aos indivíduos, a quem se 
devem soldos, gratificações, etapas e forragens, que de~ 
vem dirigir-se directamente ás referidas repartições, na 
certeza de que seus requerimentos não serão tomados 
em consideração emquanto não subirem liquidadas suas 
contas pelas mesmas repartições. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 11 de Agosto de 
1829.- José Clemente Pereira.- Sr. Governador das 
Armas da Côrte e Província. 

cA:.I'\:.A:f\f~ 

N. 16:5.-FAZENDA.-Elf 22 DE SETEMBRO DE 1829. 

Sobre a isl'nção do imposto do banco aos indivíduos que n!'go
ciam com pequenos fundos. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Se~retario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta de Fazenda da Província da 
8:1hia; que subindo á Imperial Presença de Sua Mages
tacle o Imperador o seu officio n.o 39 de 3 de Julho deste 
anno, communicando o escrupulo que tem de isentar da 
paga do imposto do B:mco aquelles indivíduos que nego
ciam com pequenos fundos pela razão de estar contractado 
este imposto em massa sem excepção nas condições deste, 
ou daquelle lugar que por sua insignificancia e pobreza 
deva ser isento de semelhante onus; ainda que para isso 
esteja autorizada pelo art. 2. o da Provisão de 2~ de No
vembro de 1813 qne explicou o Alvará de 20 de Outubro 
de 1812: Houve o mesmo Augusto Senhor por bem 
Declarar que sendo todas as arrematações feitas com a 
condição expressa de se arrecadarem os impostos con
forme as Leis, e ordens existentes ao que estão ligados 
os respectivos contractadores; deve a Junta deferir aos 
indivíduos reclamantes que justamente se acharem no 
caso que a mesma Lei lhe incumbe alliviar do pagamento 
do referido imposto : O que assim fielmente o exe
cute.-João lgnacio Albernaz a fez no Rio de Janeiro 
aos 22 de Setembro de !829.- João C<lrlos Corrêa Lemos 
a fez escrever.- Miguel Calmon du Pin e Almeida. 
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~. lGG.- GUERRA.-EM 23 DE SETK\IBRO DE 182!). 

Manda organizar uma tabella que regule o que se deve pagar por 
cada um fardamento vencido. 

Mand.1 Sua Mngestade o Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da Guerra, que a Junta da Fazenda 
dos Arsen:1cs do Exercito, Fabricas e Fundições organize 
uma tabella que regule o que se deve pagar por cada 
um fardamento vencido; individuando separadamente, 
e em t.Ietalhe o que deve cada uma praça receber, e o 
tempo do seu vencimento em todas as armas : Tendo 
attenção aos preços médios, que se deviam contar nos 
annos anteriores ao corrente; combinando outrosim GS 
interesses da Fazcndr. Publica I'Om a justiça da divida 
das praças, a quem se tem de pagar. E o mesm@ Senhor 
rccommcnda á Junta haja de apromptar e rcmetter, 
com brevitladc, a indicada tabella á dita Secretaria ele 
Estado. 

Paço em 23 de Setembro ele 1829.~ José Clemente 
Pereira. 

N. !67.-GUERHA.-::u 23 DE SETEMI:JRO DE 1829. 

Sobre o pagamento de soldos aos Officiaes, Officiaes inferiores e 
praças de pret, que tendo destacado dos corpos da guarnição 
,da Côrte a clles regressam. 

Querendo Sua Magcstado o Imperador, quo na Thesou· 
raria geral das Tropas da Côrte se observe uma marcha 
regular, e som dependencia ele positivas ordens expedidas 
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, quan· 
do se tratar de pagamentos a Otnciaes, Officiaes inferiores, 
e mais praças, que tendo destacado dos corpos da guar· 
nição d(l Córte, a elles regressam; Ha por bem Deter
minar, que á vista das competentes guias, que se apre
scn ta rem na Thesouraria geral das Trop<lS, dos indivíduos 
em questão se lhes paguem os respectivos soldos desde o 
dia em que entrarem nos seus corpos; proceclendo·Se 
a respeito dos atrazados na conformidade das ultimas 
ordens. O que participo a Vm. para seu conhecimento 
e execução. 

Deus Guarde a Vm. -·- Paco em 23 de Setembro de 
1.829.- José f:lem.ente Pereira.- Sr. Thesoureiro ge
ral das tropas da Côrle. 

~~. 
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N. 1ô8.--JOSTIÇA. --E~r ~~DE SETE:\IRRO DE! 1829. 

Solve üuvi1las suscitada:; na execução da Portaria 1le 20 d~ Agos• 
to sobre a romcssa dos processos de revista ás Relações com~ 
petentcs. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo subido á Augusta Presença 
de Sua Magestade o Imperador o officio que V. Ex. me 
dirigiu em 28 de Agosto do presente anno, em que ex .. 
punha .as duvid;~s que lhe tinham occorriclo sobre o que 
se havia determmado na Portaria de 20 do mesmo mez: 
Manda o mesmo Augusto Senhor declarar a V. Ex. que 
taes duvidas são infundadas, á vista do art.l6 da Lei de 
!8 de ~ctembro ele 1828, que é claro, e não precisa de in
terpretação: e que nem tambem com a disposição da ci• 
tacla Portaria fôra V. Ex. dispensado das obrigações que 
lhe são impostas pelo art. Lo n. 0 9 do r-ap. 4. 0 da citada 
Lei de 1.8 de Setembro~ por ser mttito differente o ca~o do 
art. 16, em que nenhuma execução haJ mas sómentc a 
remessa do feito para a Relação designada, a qual deven
do, na fórma da Lei, ser feila ex-otficio, é evidente que é 
um negocio de puro expediente da Secretaria, como já 
declarou, tornando .. se digno de reparo que, entendendo 
V. Ex. que na generalitlade elo citado § 4. o lhe era im
posta a obrigação desta execução, todavia se recusasse a 
ella, obrigando as partes, com prejuizo das mesmas, a 
solicitar deeisão superior. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço ern 2í do Setembro de 
:1829.- Lucio Soares Teixeir'a de Gouvêa.-- Sr. Presideri• 
te do Supremo Tribunal ele Justiça. 

N. 169.---' JlJST~ÇA.- E'l 21, DE SETE~IBRO DE !829. 

Concede ao Alcaide da Intendcncia da Policia a diaria de seis-' 
centos e quarenta .reis para sustento de calvagadura. 

Sua 1\lagestadc o lmperador, attendendo ao que lhe 
representou João Nepomuceno Lisboa, Alcaide dessa In
trndencia, e á informação a que se procedeu sobre a p~e
tcnção do supplicante : JL\ por hem Conceder-lhe seis-
centos e quarent'l réis .ii~1rio-: Jnn o '.iwtento de um ca-
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vallo, cuja quantia lheserá paga pelo cofre dessa Inten
dcncia geral da Policia. O que participo a V. Ex. p:tra 
sua intelligcnda e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço ém 2í de Setembro do 
1.829. -Luci o Soares Teixeira de Gouvêa. - Sr. In ten
uente geral da Policia. 

d'I:.AA:f\:A:Ai''d" 

N. 1.70.- FAZENDA. - El'tl 2;) D'~ SETEMBRO DE 1829. 

Providencia sobre as sessões ordinarias e extraordinarias das 
Juntas de Fazel1da das Províncias. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Con~elho de Sua 
.Magest:tde o Imperador, Ministro e Secretario de Est<ldo 
dos Negoeios da Fazenda e Presidente elo Thesouro Na
!'ional : Faço saber á Junta da Fazenda da Provinci:.l de .• , 
que Sua Magcstade o Imperador, tendo em consideração 
;t necessidade e convcniencia elo accelerar o expediente 
dessa Junta de Fazenda, a quem cumpre dar providencias 
immediatas, e promptas para a melhor arrecadação das 
rendas pulJlieas, e para a economica distribuição dellas, 
liscali.samlo diariamente, se possível fôr, a entrada e 
sahicla dos dinheiros publicas: Ha por bem Ordenar: I.-, 
que haja, pelo menos, em cada semana, uma sessão ex
traonlinaria para o fim privativo de examinar o estado 
da adm.inistração da Fazenda, e occorrer aos meios, que 
forem neccssarios para adiantar a cobrança de dividas 
activas, c tomar contas aos cxactores e di5tribuidores das 
r-endas na certeza, de que fará com isto, nas actuaes 
l3ircumstancias, um relevante serviço á causa publica ; 
2. o que nas ses~ões orclinarias, marcadas por lei, sejam 
tratados com prefercncia os negocias de administração, 
~l interesse publico; reservando-se para a ultima hora o 
despacho de certidões, e outros negocias par ticularQs, 
cujo expediente conY.em simplificar; e 3.0, que, ha--rendQ 
afllucncia de trabalhos, e mórmen te na semana, em que 
hoUTtT ele expedir-se para o Thesouro o balancete men
sal, haja outra sessão extraorclinaria, além da quQ- fica 
~·ccommendada·. E, porquanto em algumas Juntas tem 
deixado du haver sessões, até nusmo ordinarias: Sua 
Magestade o Impcr:Hlor, uesejando dar as providéncias 
nccessarias, Ha, outrosim, por bem, que o respectivo 

DECISÕES DE 1829. Hl 
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Escrivão Deputado dessa Junta, sempre que deixar de 
ha.ver sessão ordinaria dê parte disso ao Thesouro Pn
bhco, declarando os nomes dos Deputados, por cuja 
causa deixou de havêl-a, c o motivo por que faltaram á 
meEma sessão. O que se cumprirá deb;:lixo da immc
diata responsabilidade dos membros dessa Junta.-Albino 
Nunes de Aguiar a fez no Hio de Janeiro aos 2õ de 
Setembro de it\29.- João Carlos Corrêa Lemos a f c,; 
escrever.- Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 171.-FAZENOA.- EM 25 DE SETEMBRO DE 1829. 

Probibe a remessa nos saccos de officios das juntas de fazenda de 
papeis de intere~se particular. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, :Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda c Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta ela Fazenda da Província de ..• 
que, tendo chegado ao Thesouro Publico mais de um 
sacco de officios de algumas Juntas de Fazenda, incluiu~ 
do informações, e papeis de interesse particular, que 
aliás devem ser entregues ás partes, para que os remettam 
pelo Correio, que não deve continuar a ser privado dos 
seus rendimentos por semelhante meio: E' Sua 1\Iages
tade o Imperador servido, que haja nessa Junta o maior 
cuidado em rxtremar a parte ela sua correspondencia 
ofllcial com o Thesouro'quc versa sobre negocias publicas, 
e que deve ser enviada nos saccos do estylo, daquella que, 
versando sobre negocios particulares, clPve ser enviada, á 
custa dos interessados, na malta do Correio: .Mandando 
declarar ao respectiv.o Escrivão Deputado, que o Tlwsuuro 
fará tirar a conta elo porte ele quaesquer papeis particu
lares, que possam vir incluídos nos referidos saccos; 
para que o Correio seja ind~mniza.do á custa do Tne~n~o 
Escrivão;O que a Junta mui respeitosamente cumpnra. 
Antonio José Fernandes a fez no Rio de Janeiro em 25 
de Setembro de !829.-João Carlos Corrêa Lemos a fez 
escrever .-Miguel Calmon du Pin e Almejda. 
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N. 172.-FAZENDA.- E~I 2~DE SETRMBRO DE 1829. 

Sobre a estatística financiai da Província da Bahia. 

Havendo recebido o mappa estatistico financiai ela Pro~ 
vincia da B:1hia fci lo por V m. em obsérvaneia ela 
Portaria de 5 de Julho do anno prox.imo passa elo, e 
tendo levallo ao alto conhecimento de Sua l\iagestado o 
Imperador este primeiro fructo elo seu louvavel, c im
port:mte trabalho : O mesmo Augusto Senhor, queren
do por uma parte dar-lhe um testemunho de Sua 
Imperial Approvação, c anim~l-o a que prosiga com igual 
zdo, c actividade em tão util cmprez:1, Houve por 1Jem 
Condecora l-o com o Ha 1Jito da Ordem de Cilristo. E 
desejando por outra parte que se imprimam~ c puhliqumn 
C[uanto antes os primcicos Elementos cstatisticos do 
lmperio, que possam ser aptlt'<Hlos, desde já, assim nessa, 
como em outr~s províncias. Houve outrosim por bem 
que Vm. á vista dos documentos autl1cnticos, que tem 
ajuntado, organize difierentes mappas, contcnuo cada 
um, um só dos dHfercn tcs objce tos que se <H'harn reu
nidos no que Vm. remetteu, (le maneira que pos~:1m ser 
facilmente impressos, c aecommoclad.os em um livro 
infolio. O qne participo a Vm. para sua intelligencia 
e execução. 

Palacio do Hio de Janeiro, 2;) do Setembro de 1.829.
Afigw:l Calmon lln Pin e Almeida. -Sr. Manoel Maria elo 
Amaral. 

N. 173.-FAZENDA.- El\I ~r; DE SETEMBihi DE 1820. 

Sobre a necessidade tlc so rcunirüm ao menos uma vrz por sema
na as Juntas de Fazenda (Ias Provinrias. 

Itlm. c Exm. Sr.- Suil .Mage;>Ladc o Imperador H a por 
lwm que se cn vi c a V. Ex. por cópia assignada 
pelo rc~pcctivo Contador Gcr:1.l a Provisão que o Thc
i:lOUro Publico expede nesta dal,1 à .Jun t:11la Fazenda, 
sobre a convcuiencia de reunir-se uma vez cacla se
mana pelo menos em sessão extraordinaria, e de fazer o 
mais que nella se contém, esperando o mesmo Augusto 



148 DECISÕES 

Senhor que V. Ex., penetrado da necessidade que ha 
nas. a.ctuaes circumsta ncins de a ttender particular e 
decididamente para a Administração da F:1zenda Publica 
ou antes convencido de que a fi~calisação elas Rendas 
Nacionaes é hoje a mnis importante, e gloriosa attri
buição de um Presidente, promova com todo o esmero 
a execução da mesma provisão, e empregue todo o seu 
zêlo e actividacle em preencher os fins, a que ella se 
propõe, na certeza de quo nenhum serviço elos que V. 
Ex. póde prestar, será mais relevante nem mais digno 

• de consideração de Sua Magestadc o Imperador do que 
aquelle que tiver em resultado o possível augmcn to da 
receita, e justa diminuição ela dcspcza dessa provincia. 
O que participo a V. Ex. para sua in telligencia, c ex c ... 
cução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio ele Janeiro em 
2!J de Setembro de 1829. - Miguel Calmon du Pin e Al
meida.- Sr. Presidente da Província de., .••. 

N. 17~.- FAZENDA.·- EM 26 DE SETEMBRO DE 1829. 

Declara que o Commissario Pagadtlr do Exercito no Rio Grande 
do Sul deve prestar contas á respectiva Junta de Fazenda. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Mage:;tade o Imperador, Ministro e Secretario ele Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faco saber á Junta ele Fazenda da Província elo 
Rio Grande. do Sul; que sendo presente a Sua M::~gcst.ade 
o Imperador o seu oflicio n. o 25 de 31 de Agosto passado, 
em que pedia pelas razões, nelle expostas, dcelarar;Jo para 
seu governo, no que respeita ao exame e conhechncnto 
do estado das contas da Thesouraria elas Tropas ahi pro
visoriamente estabelecida, visto achar-se responsahili
sada an Thesouro Nacional, segundo as ordens d:1 Secre
taria de Estado elos Negocias da Guerra: Houve o mesmo 
Augusto Senhor por bem ResolVOl\ que estando em vigor 
:a Lei de 22 de Dezembro de 17tH., e o Alvará de 28 ele 
Junho de 1808, nada pó ele releva r os Thcsonreiros, c 
exactorrs das Rendas Publicas, (]C prestarem eon tas á 
mesma Junta, c esta ao dito Thesouro; dcvcnrlo em con
formidade exigir do Com míssario Pagador Jaeomo ela Si I VJ 
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Arêas, encarregado daquella Thcsouraria as contas res .. 
pectivas, como se praticJ nesta Côrte, para o exame 
preciso da sua clcspeza legal, e continuação dos seus 
recebimentos. O qu8 assim terá entendido , e cum• 
pl'irá .- José Nunes Ferreira a fez no Rio de Janeiro em 
26 de Setembro de 1829.- João José Rodrigues Vareiro 
n fo:l escrevo L'.- Migtwl Calmon du, Pin e Almeida. 

N. 17õ.- FAZENDA.- EM 30 DE SETEMBRO DE 1829. 

:Manda cessar o cunho da moeda de cobre na Província de S. Paulo. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
J\fagestadc o Imperador, .Ministro e Secretario de Estado 
dos Ncgocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: F a co saber á Junta da Fazenda da Província de S. 
Paulo; que· Sua Magestade o Imperador tendo ouvido o 
Conselho da Fazenda ácêrca da representação, que lhe 
fez o Presidente da dita Província em 2 de Março deste 
anno; Houve por bem Determinar, por Sua Immediata 
Resolução de 23 do corrente mez, tomada em Consulta 
de H do mesmo: J. o que Jlquem responsaveis os membros 
da dita Junta, que celebraram o contracto com Thomaz 
de 1\Iolina, por terem, som prévia autorização do Governo 
e sem necessidade, empenhado a fé publica na compra 
de tão enorme quantidade de chapinhas de cobre, para 
cunhar-se; c omittida a declaração da bitola, em que 
ellas deveriam achar-se; ele vendo indemnizar a Fazenda 
Nacional, do prejuiso, que lhe resultar do mesmo con
tracto, que aliás eleve ser mantido, como exige o credito 
publico; 2. o que tambem fiquem responsaveis todos os 
membros, que então serviam na referida Junta, por terem 
facultado o cunho, contra a expressa determinação da 
Portaria de 23 do Agosto de t82õ, de moedas de cobre ele 
80 réis, c em maior qu:mticlade, elo que aquella, que lhe 
havia sido permittida; 3. 0 e finalmente, que cesse o cunho 
da moeda na dita Província de S. Paulo; c sejam reco~ 
Ih idos á Casa da Moeda desta Côrte, e ao di to Thesouro, 
todos os cunhos, e machinas, que para isso serviam, e 
todo o cobre em chapinhas, que possa ainda ahí existir; 
sendo a respectiva Junta da Fazenda, emquanto houver 
deficit, supprida pelo mesmo Thesouro, o qual lhe for• 
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nccorá as sommas precisas, pelo meio, que mais conve
niente fôr. E porque na data de 2f elo mesmo corrente 
mez se expediu aviso ao referido Presidente no mesmo 
sentido desta Imperial H.csolnção para sua intolligencia> 
cornmettcndo-se-lhc assim o cumprimento desta ultima 
parte clclla com os cselarccimentos nceessarios, para 
com regularidade se cnv i arem :1s quantias, llc que ca
recer, segundo o orçamcn to exigido: se ordena á mesma 
Junta, qno preste em conformidade da cxigcncia, que 
Jizcr o Prcsidell te todos os rcfcri:los escbrccimentos, e 
orçamento do qnc está encarregado; bem como de pro
mover, segundo o múo cst;J.clo actual da administra<;ão 
ua fazcnrla, a arrecadação de sua rucoita, e uiminui(;ão 
de todos os artigos de dcspcza, (ILW forem suscepti v eis 
do reducção~ O quo tudo se participa á mesma Junta 
para sua intclligencia, c cxacto cumprimento desta 
impcrialtlctcrminação.-José Nunes Ferreira a fez no 
llio de Janeiro em 30 de SeternlJro do 1829.- João 
José H.odrigues Vareiro a fez escrever. - Mi[Jltel Calmon 
d'U Pin e Almeida. 

N. 176.- FAZENDA.- EM 30 DE SETElHllRO DE f82U. 

J\Ianda organizar a cstatistica financia I elas Províncias do Hio 
Grande do Sul, Pernambuco e 1\Iinas Geraes. 

Sua Magcstado o Imperador, 3ttcndemlo ao prcstimo 
c intclligencia de Vm ., Ha por hem Encarrega l-o da or
ganização da Estatística fin;;ncial da Província do llio 
Grande de S. 1\~dro do Sul, deixando á sua discrição a 
escolha do methodo pelo qual consiga indicar com a 
possível ex;tclidão, e clareza: :l. o o produr;to annual de 
ca(1a uma dits coutriLuiçõcs. quo constituem a renda 
publica dessa provir:cia: 2. o a dcspcza annual de Slla 

arrecadação: 3. o a som ma dr sua divida adiva~ c pas
siva: 4. o a qunntidadc, c valor annnal de cada um dos 
seus principars prorluetos c desu~1 exporL1ção em geral: 
5. o a quantidade e v;llor annual dos g'encros import:1clos • 
nel!a, <~ssim do estrangeiro, t.:omo das outr:-~s provinci<IS 
do lmperio, sendo todos estes artig,os em refcrencia ás se· 
guintes época~: 1. o anterior á mudanc;a ela séde da Mo-
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narchia Porlugucza para o Brazil, 2. o posterior á fran
queza elos nortos do Braz i!, c 3.0 posterior á Imlepondcncia 
do Impcrio, podendo Vm. acn~Sl~t.mtar demais á vista da 
llistoria particular, e das circumstancias locaes da mesma 
província, tudo quanto jutgar digno de nota., e connexa 
com o proposto plano da Estatística. E para que este traba
lho se lhe facilite, :Manda igualmente expedir nesta oc
cJsião ordem á Junta (1a Fazenda respectiva para lhe 
fornecer todos os esclarecimentos, o auxílios de que Vm. 
necessitar inclusivamen tl~ o de um ou dous Amanuenses 
quo ficarão ás suas ordens. O que lhe participo para 
sou conhecimento, o execução. 

Dm1s Gu:n(le a V m. -·Par-o. :JO de Setembro de 1829. 
-llliguel Calmon dn Pú~ e"Almcid(L-Sr. José Pedro 
Cezar. 

Outras identicas a João Gonçalves da Silva para a Es
tatistica de Pernambucv, c a Manoel José Montairo de 
Barros pCJra a de 1\linas. 

N. 177.-:MAHINH A.- El\1 30 DI!: SETl:MBRO DE 1829. 

Crêa o emprego de Sota-Patr[to-rnór do porto e barra da capital 
de Pernambuco sem vencimento algum d.a Fazenda Publica. 

Jlim. c E xrn. Sr.-- Sua Magcstacle o Impendor, to
mando em consideraf;ão a supplica que elevou á Sua Im
perial Presença o Pa trão-mór do porto c harra dessa 
capital.lcronimo Antunes Torres, H a por hem Conceder
lhe o Sota-Patrão-mór, que requer para o coadjuvar no 
desempenho das respectivas ohrig~tçõcs" approvando 
f~on~eguintcmcnte, e confirmando a nomeação que 
V. Ex. flzera elo Piloto Jmqnim Hodrignrs de Almeida 
p:1ra oceupar o referido emprego (}e Sota-Patrão-mór, pelo 
qual todavia não perceberá cllc venr,imento algum da 
:Fazenda Publica. Pcrmittindo-lho a1iás o mesmo Au
gusto Senhor, que possa usar dos uniformes correspon
dentes ao posto de 2. 0 Tenente da Armada Nacional e 
Imperial com distinc ti vos do metal e galão branco: o 
que participo a V. Ex. p:1ra sua intelligencia c para o 

? ~ !., 
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fazer constar ::~o supplicante a fim do solicitar o compe
tente titulo do nomeado por os ta Secretaria de Estado. 

Deus Guardo a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro em 
30 do Setembro de iJ.82U .- lrliguel de Souza :Mello e 
.Alvim .-Sr. Presidt"mto da Província do Pernambuco, 

N. 178. - MARINHA. - EM o 1. o D& OUTUBRO D.E i829. 

Sobre prazos para a concessão de passaporte aos navios de com
mercio brazileiros empregados n0 trafico de escravatura. 

Devendo expirar no dia 10 de Fevereiro elo proximo 
futuro anno de 1830, o prazo, em que é licito aos navios 
de commercio brazileiros, empregados no trafico da es
cravatura, o sahirem dos portos d' Africa l)ara se recolhe
rem aos do Imperio; e sendo por t;mto necessario tllm
bem marcar um prazo~ em que deva cessar a concessão 
dos pâssaportrs especiaes para aquclle trafico; Ordena 
Sua .Magestacle o Imperador, que do dia 10 elo corrente 
mez de Outubro em diante, se não conceda mais pas
saporte algum dos acima ditos a navios, que se destinem 
a qualquer dos portos da Costa Orienta] d' Africa, deven
do igual suspensão verificar-se do dia 30 do di to mez em 
diante para com os navios, que se dirijam aos portos da 
Costa Occidental daquella parte do maneio.~ épocas de
terminadas, calculando-se as viagens médias, e contando 
com um espaço de 40 a õO dias para e1Iectuar a carre
gação no~ portos africanos.- Como porém possa acon
tecer, que alguns especuladores tenham, em virtude de 
ordens prévias, os seus carregamentos promptos em 
alguns dos portos d' Africa, carecendo por esse motivo de 
menor demora nos mesmos portos; Determina Sua Ma
gestadeo Imperador, que a favor destes se proroguem os 
prazos acima estipulados por mais 1õ dias, devendo 
neste caso presta r o pretendente uma declaração debaixo 
de juramento, de que se lavrará termo na mesa do 
despacho marítimo, perante o respectivo Fiscal, de que 
effectivamente tem a competente carregação prompta no 
porto, para onde requer o passaporte especial.- Sua 
Magestade o Imperador s /mpre solicito em promover o 
hem de seus sub di tos, v f;! ar sobre os seus interesses, e 
ao mesmo tempo man teta dignidade, e boa fé do Gover~o 
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Imperial, Espera preencher neste objecto tão imporlanteg 
fins, mediante as providencias acima determinadas. O 
que participo a V. S. para sua intelligoncia, e execu
ção na parte que lhe toca . 

Deus Guarde a V. S.- Paço em o 1. o de Outubro de 
!829.-Miguel de Souza .Mello e Alvim.-Sr. Fiscal da 
Mesa do Despacho Mar i ti mo. 

O mesmo á Junta doCornmercio até ás palavras- pro .. 
videncias acima determinadas.- E assim o Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha participar 
á Junta do Commercio deste Imperio para sua intelli· 
gencia, e para o fazer constar ao corpo do commercio 
na fórma do estylo. 

N. !79.-JUSTIÇA.-El\I o L 0 
DE OUTUBRO DE 1829. 

Ordena que o Bispo Capellão-mór faça recolher ás suas Igrejas 
todos osParochos que dellas se acharem ausentes sem licença. 

Exm. c Revm. Sr.- Sua 1\Iagestade o Imperador, con· 
formando-se com o parecer de V. Ex. no seu officio de 
t;J do mez antecedente sobre o requerimento do Padre 
.:Manoel da Assumpção Pereira, Vig<1rio collado 11a Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição da Serra, na Pro, incia do 
Espiri to Santo; Ha por hem Conceder-lhe seis mezes de 
licença para poder, fóra do exercício da mesma Igreja, 
trata r do res tauelecimen to da sua saude, deixando porém 
em seu lugar sacerdote capaz ele cumprir os o1Ticios 
paroclliaes, na fórrna que V. Ex. propõe. 

Por esta occasião ordena o mesmo Augusto Senhor 
que V. Ex. faça recolher ás suas Igrejas todos os Paro
chos que dellas se acllarcm ausentes sem licrnça, a flm ele 
c vi ta r·se o abuso, que a esse respeito V. Ex. refere ter 
havido, procedendo V. Ex. como fôr de direito. contra os 
que o não fizerem dentro elo prazo que lhes houver de mar
car; e informando sobre aquelles que, apczar de terem 
obtido licença não se acham com causa legitima, para es
tarem ausentes tlas suas Igrej3s, a fim de prover-se neste 
caso, como fôr justo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em o 1. o de Outubro 
de 1.829.- Lucia Soc~res Teixeira de Go,uvêa.- Sr. Bispo 
Capellão-mór. 
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N. 180.-GUERRA.- EM OL
0 

DE OUTUBRO DE 182!). 

Dcclar:1 que compete aos Co:nrnanrLmtes das Armas dar o santo 
e communical-o aos Prrsidentes. 

Illm. e Exm. Sr.- Havendo Sua M::~gestade o Impera
dor_, em consequcncia do t]ne lhe represem tára o Com
mamlantedasArmas dessa Provineia do Ceará, mandado 
declara r quo no:; Governadores, c Cornmandantes das Ar
mas elas Províncias compete rlar o sa nt0, e eom munical-o 
aos Presidentes;· o quo participo assim a V. Ex.. para o 
seu conhecimento, e governo. 

Deus Guarde a V. Ex..-Pahr:l·o t1o Rio ele Janeiro em 
o Lo tle Outubro de 18':!D.-JoséClmnentePereita.-Sr. 
Prcsitlontcda ProYincia do C·Jará. 

Sol1rc ftS providnneins twnaLlas ;;, })8ffi dos pr1~sos pobres c 
expostos. 

lllm. c Exm. Sr.-- Foi presente a Sua Mn~;·cstadc o 
Impcr:~dor o officio de V. Ex. n1 datei de 2G de Julho do 
corrente anno, em que pJrtieipa que, por lhe rcprcscn· 
tarcm os presos pobres existentes 1n. cadeh a desgraçada 
situa~:,Jo, em que se viam sem meios de alimentar-se, e 
de tratar de s::ns livramentos, sahir::t V. Ex. na sexta
feira da P:Ü'~ão a pl;dir esmolas pebs ru::~.s a kmet1cio 
ddles, e fizera que era cada rncz se pra ticassc o mesmo 
a e to por qualquer outro cidadfio; que nomcúra tempo
rariamente um mordomo de pre~.os e expostos, autori
zando-o para rcecJ)Cf niio sú os legados pios não cum
pridos, como todas as csm.olus que se offerecercm para 
um estabelecimento de caridade, que se propõé edificar 
procurando para tudo isto a cooperação do Conselho elo 
Governo, o qual, approvando inteiramente as medidas 
tomadas, pretende que se realize o mencionado estabe
lecimento de caridade pelo modo, que consta da cópia 
da acta que acompanhou o referi elo officio; e louvando 
o mesmo Senhor o zelo com que V. Ex. procura melhorar 
a sorte dos miseravcis presos~ e estabelecer casas ele 
caridade em seu beneficio, julga súmcnte digna da Sua 
Imperiai Approvação a medida tornada por V. Ex. de 
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nomear um mordomo dos presos, cncarregaclo da arre
cadação e <listri1mição das c.smolas, mJs é indispensavcl 
que a este respeito haja uma regular cscripturaç:1o, 
cstantlo tudo debaixo da inspecção de V. Ex., que vigi:l-
1·:·, mui cscr'upulosamente que bes esmolas sejam csponta
neas, effeitos de caridade, philantropia, e bencficencia 
dos cidadãos~ e nuncél provenientes ela mais leve cspecic 
de extorsão. Não se di•Tnou porérn Sua Magrstadc o Im
perador, á v ísta das Leis e xis t en tm, Approvar a medida 
de enearrcp:ar·se ao mesmo mordomo, ou a qualquer outro 
de nomeação de V. E~., o a do Conselho, a cobrança 
dos lep;atlos pins não cumpridos, para se applicarem ao 
tratamento elos expostos~ c mais estabelecimentos de 
carübdc, porq~w, se houvessem nJ provinda llospitacs 
de caridade, competiria aos Administradores dello5 
essa arrccadaç~o, peb applicação feita na Lei de() (1e 
Novembro ele 1827. art. 2. 0

; por{;rn como os não lw, 
Fendo a n pplica(~~o fci ta e~n tal c:: sn na con'forrüc!:ttle 
do art. 3.0 da mcsm,l Lei a rrbr;ão dos expostos, 
qnc pela outra Lc;i do L de Outubro de 1H~~8 art. nn 
está incumbicLt ás Ca2naras Munich1cs, é inHL'r.ravcl que 
a dita r.olJrança ó privativ:~ elos P1:ocuradorcs 'e Fiscacs 
das mesmas Cama r as. Que a arrecadação, guarda e ad
ministração do que por qm!lquer titulo se der, e a[Jplicar 
p:tra o hospital, não poderão ter lup:ar senSo nos cofres, 
e dehélÍXO da inspecçJo tl::IS fefürid:ts C~unar<lS, visto 
competir-lhes o cnicbtlo rlc tal cstahnlccimonlo por dis
posição daqnellc art. G9 da eit:Hla Lr•i. Que cmüm é 
totalmente errada c inadmissivel a m~dida tomada em 
Conselho, que parece dirigida :1 fazer dispcr:der no rsta
bcleeirncnto do lJOspit:1l as qu·mtias, que se~ ad1am n:1 
.~~narda ou aclministr::~ção do Juizo dos Orphêios, sem se 
lhes conltcccrem os donos~ com os sem respectivos juros, 
porque, para :;;e haverem cs~as quantias por vacan lcs, 
e sem pmprietarios, não hast.1 l]lW t-lestrs não haja no
tici::l; c quando cilas com cHeito se julgassem v~1gas 
pelos meios c julgamentos lrgacs, passariam a cneorpo
rar-se no pa 1 rimonio n~1ciona I, e não poderiam ser 
distrahidas dellc sem urna disposi~;ão lr;2·tslativa. 

Dens Gn:mb a V. Ex.-·- Palaeio do nio 1le Janeiro em 
n L" Je Outullro de 18i:U.- José Clemente Pereira.
Sr. Presidente t1a Província do l'i~mlly. 

z 1 
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N. 182.- JUSTICA.-El\1 2 DE OUTUBRO DE 182!). 
" 

Remove duvidas sobre o modo de proceder-se a eleição dos 
Juizes ordlnarios. 

Sua M:1gestade o Imperador, querendo remover a 
duvida que se tem suscitado em algumas Camaras deste 
lmperio, sobre o modo de proceder-se á eleição dos 
Juizes ordinarios, depois da publicação da Lei de 18 
de Outubro do anno passado : Ha por bem Ordenar, 
para ficar servindo de regra para o futuro, que as 
eleições dos referidos Juizes sejam feitas da maneira 
até agora praticada por não haver disposição legisla
tiva que, restabelecendo nova fórma para ella_, tenha 
feito cessar a restahelecicla na Ord. do Li v. L o, tit. 7 e 
Lei de 12 de Novembro de 1611. O que participo a Vm. 
não só para sua intelligencia comD para o fazer constar 
a tod;JS as Camaras da sua comarca para a devida 
execução. 

Deus Guarde a Vm. - Paco em 2 de Outubro de 
1829.- Lucia Soares Teixeira (ze Gowvêa.- Sr. Ouvidor 
da comarca do Ilio de Janeiro. 

N. 183.- FAZENDA.- El'\1 3 DE OUTUBRO DE 1829. 

Dá instrucçõcs para a cobrança de rendas não contractadas, na 
Província de Santa Catha_rina. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida, do Conselho de Sua 
:Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província de 
SantJ Catharina, que Sua Map:estade o Imperador, tendo 
reconhecido pela Consulta do Conselho da Fazenda, a que 
mandou proceder, sobre o seu officio de :1!t, de Novembro 
do anno proximo passado, que acompanhou a represen
tação de Estevão Brocardodc Mattos, na qualidade de Pro
curador da Fazenda dessa província, que havia grande 
deleixo na arrecadação das rendas nacionaos, cujo ex
travio era notorio, e talvez proveniente da falta de uma 
administração regular e vigorosa: E desejando o mesmo 
Augusto Senhor remediar de prompto o máo estado, em 
que se acha nessa prQvincia a tlscalisação e cobrança das 
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<livers~s collcctas, ou cbs contribuições em geral, em 
quanto não forem tl:Jdas pí:lo Corpo Lcg-isl:ltivo, outras 
c mais effic:1Z<'s mcd t(bs: l-louve por hum Determinar, 
por Sua Immc(liatil Hesolnf:ão dn 13 de Al1ril do corrente, 
além da providencia (}lW já f\li p:1rticipada em Provisão 
ele 27 elo mesmo mcz, Ú('('l'('a (]o Tllesourdro Geral inte
rino, que o Thesoure!ro Geral e lkpnt:1do dessa Junta, 
seja cncarreg;ldn provisorianwnt.n da administração das 
f('J1(1as da Província, n:1 conformidade das instrucções 
inclusas, ::~ssignacl:ls pelo Ccmtaclor Geral respectivo, as 
qnacs a mrsma Junta far{t log·o, c loc;·o executar~ em totla 
a sua extensão, c pelo modo nel L1s de(:l;n· H lo, com o zelo, 
c activid.adc, que deve ter, e deb:1íxo de cstrieta respon
sahilicl::1de. O que se cumprirú.- Jo:-~quim de Almeida 
Sampaio a fez 110 H.io de Janeiro em 3 de Outubro de 
i829.-João José Rodrigues Vareiro a fez cscrever.
~Jtliguel Calmon du Pin e Almeidct. 

lnstrucções a CJUC se refere a Provisão achna. 

CAPITULO (1. 

HIPOSTOS DIVERSOS. 

Art. L o O Thcsoureiro Geral da Junta (la Fazcncla é cn
f:arregado da administração, e arrecadac;ão flc todos os 
impostos pertencclltes ú l''azenda Publica, cujas collr
ctas não ;mdam contracLdas. c se adminisLram, e cobram 
actnalmentc, ou se houverem de administrar, e cobrar 
por conta do Thcsouro; e venecr~i :llóm do ordenado, que 
pelo seu emprego lhe compete., nma com missão de cineo 
por cento, dc1Juzillos das quantias provenient<'S th~ sua 
arlministr~ção, com que entrar no cofre geral da Junta 
r_1o fim de eada JW~z, segundo o que se acha disposto na Lei 
etc 28 de Junho de 1808, ti tu lo 3. o~ 2. o 

Art. 2. o Os cinco por cento de eommissão consignados 
no artigo antcecdcntc; são sujeitos a dospcza Lia arreca
dação, inclusive os s~llai·ios de feitores, p;uanlas, c mais 
a;.ten tcs, li uos, e papel ; c serão divididos todos os 
mczes entre o Tllc;;oarf'iro Admínistradot·, e o Es
crivão da collceta, depois de a1)atid:1 a mesma dcspeza~ re
p:lrtiwlo-se o rcsiclno em cito partes, elas quacs haverá 
cinco aquel!e, c este tres. 

Art. :3.° Cada urna llas colle.ctas encarregadas a c:-;ta 
Administração será escriplurada em seu livro particular 
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numera co, c rubricado pelo Escrivão da Junta, do manet
ra que conste individualmente a todo tempo a quantia d0 
c~da uma das parcolJas arrecadadas pela Administração, 
iha ela sua arrecacl2ção~ pessoa quo a pagou, e o objecto 
do respectivo imposto: transportando-se, e encerrando
se em fórma mcrc:mtil, no tlm de todos os annos a som ma 
total da collecta, a flm de se conhecer c i rcumstanciada
mente do seu rendimento progressivo. 

Art. 4. 0 A Junta nomeará pessoa habil em escriptura
ção mercantil, para servir de Escrivão ela AdminisLração? 
com o vencimento sómcnto dos trcs setimos da com
missão consignada, depois ele abatidas as respectivas des
pozas, como lica dito no art. 3. o 

Art. 5. o O Thesoureiro Geral como encarroQ'ado Llcsta 
Administração é obrigado a as;;istir diaria'inento na 
casa da Junta, por si, ou por um seu Fiel, quo se lhe per
mitte ter ú sua custa, debaixo da su:J. re~ponsabiliclaue ~ 
a fim de serem ahí avi:td::ls prompunncnLl as partes~ que 
concorrerem com o pagamento dos impostos administra
dos; c recolherá em rofro sep;1rado ([O de~ 'fhcsouraria 
Geral, o que diariamente fôr cobrando, para no fim de 
cada mez se pa5sarem as somm<JS arrecadadas á mesma 
Thcsouraria Geral em competente carga, feita pelo Escri
vão da Junta, quo o é tla sua receita ger:d. 

Art. 6. 0 O Thesoureiro Geral, como Administrador, é 
obrigado n vigiar_, e providenciar contra os ex.lravios das 
collectas confiadas á sua administração; e deve como tal 
promover poran te o Juiz dos Feitos da Fazcncla todos os 
sequestras, e lll;J. is acçues judiciaes que neccssarias forem 
contra os.dovodores morosos, o extraviaclores dos direi tos 
pertencentes á sua arrecatbção; assim, e tla mesma fór
ma, que praticaria qualquer contractaclor, se as rondas 
respectivas andassem arrematadas. 

Art. 7. 0 O mesmo Thesoureiro Geral Administrador, 
poderá nomear as pessoas que forem. da sua eonfidcneia 
para Agentes, Guardas, e Feitores da Ad m in ístração, e com 
a mesma autoridade os despedirá do serviço: porque l1ão 
de ser pagos ú sua custa pela commissão assignada de cin
co por cento. Estes Agen tos, Gtwrdas, o Feitores ficarão 
isentos de outro qualquer serviço publico, durante a sua 
occup:1ção. 

Art. 8. o O Thosourci r o Geral Administrauor, o na sua 
falta o seu respectivo Fiel, assignarão todos os dias im
preterivelmente, antes de se despedirem ela casa da Junta, 
as cargas das parcellas collcetadas, que no livro com pc
tente tiver lançado o Escrivão da Administração. 
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CAPITULO li. 

DIREITOS DA ALFANDEGA. 

Art. 9. o Nenhuma embarcação, seja nacional ou estran
geira, poderá ser ad mitt ida a descarregar, sem que ores
pectivo Capitão, ou ~lcstro L1ça o competente manifesto pe
rante o Tl1esoureiro Gera I, Ex:1ctor das Honclas atlministra
tbs, da carga que tl'az, nem podcrú descarrrg:1r, sem flllC 
obtenha clello competente Jlllhctc pr1ra esse eilcito. Estn 
manifesto const[lrú no Livro de Portaló, cokquets ou 
despachos das Alfamlega;.; dos Portos, cl'ondc vierem as 
embarcações, o sobre isso juramento do CapitJo ou 
Mestre ela emharca~ão, na fót'ma <lo Foral. 

Art. lO. As mercaclorias não poLlerão ser dcsembarcadas 
senão em clireituta de bordo tHra a ponte elo trapiche da 
Fazoncla Nacion:1l, onde se fará o clespacho por <•stiva, 
aos gcneros que foi·om desta Hcparti<;ão, conteúdos na 
relação o Decreto de 12 de Abril tle 1810, por meio de 
Feitores no1ne;1dos pdo Thesoureiro Administrador Ge
ral, c os que forem do outra espccic serão levados á casa 
propria Je de.~p:H~lw, que jun !.o do tlito trapiche ~c manda 
levantar com este clcslino. Ahi serão tambern cxamin::tdas 
e qualillcadas as mercadorias por dous Feitores, homens 
pra ti c os e in te li igentes no commcrcio d ellas, os quaes for
mando o bilhete, ou minuta das mesmas com cspeeificação 
do navio que as importou, marca do volume, quantidade, 
e qualidade chs peças, por v:uas, cavados, arrobas, c libras 
na conformiuade do exemplar junto n.o 1. ontrcg·arão ú 
p;:irlc para ú vista do mesmo bilhete, ou minut(l, ir pagar 
os direitos na Administra(;Jo, assim como se pratica com 
qualquer outra colloeta ~ e não cntrog:Jrão á mesma parte 
as referidas mercrldorias som que esta lhe aprcsr•nte co
nllccünen to a!'signado pelo Thcsourc:iro Geral Adminis
trador c seu Escrivão de que se tom satisfeito os direitos 
respectivos, feita a conta delles no mesmo bilhete segundo 
o exemplar n. o 2. 0 

Art. H. No e:1so de 1J:1lucação s1~ farão as mesmas dili
genr~ias á JJol·tlo das embarr~u;ões pelos mc•smos Feitores. 

Art. 12. As cmlJarc:lçõcs, logo q uc entrarem no porto, 
serão vigiadas por Agentes c Gnardas ch AdministraçiTo 
conforme entender o Thesoureiro Geral Administrador, 
o qual poderá requerer á autoridade militar qualquer 
força, que lhe seja mister para impedir os extravios. 

Art. 1.3. O Thesoureiro Geral Administrador dará conta 
immediatamente pelo Thesouro de todas as duvidas, que 

? :,..: 
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occorrerem nesta administração, de que é encarregado; 
para se resolverem como convi(~r á melhor alTccatlação. 

Art. 14e. A percepção e uivi~ão rla commis~ão nssignada 
no art. 2. 0 respeito fJ collecta Llos divenos impostos, 
é extensiva ú <Jrrec:ülacão dos direito;; da Alfandega. 

Art. HL O Juiz dos f'eitos ela FazeiHI"a der,idirá todas 
as duvidas, que se suscitarem entre o Thesourciro 
Administrador~ e as partes no r1agamento elos direitos; 
(lanclo appel!ação~ n aggravo segnnclo a Lri para o Con
selho da Fazenda nos casos em quo coUIJer. 

Rio de Janei:·o, 3 de Outubro de ~ts~m. -.!OfTO José 
Rodrigues Varoiro. 



DO tWVERNO. l(il 

EXEMPLO N. 0 L 

Hio de Janeiro, 7 de Junho rle !828. 

De~p;wha ( Fuão) as fazendas seguintes vindas de .Malabar, no 
navio Ctál ), entrado neste porto, no rnez de l\Iaio, etc. 

D. - Far,~los n.os .. ~J88l 300 peças de zuartcs ordinarios de 20 
• 13.100 ~ covados. 

:~:2~~ } 160 ditas naguenas 20 covados. 

7.i00 l 200 ditas chitas, c corom, ordinarias 
17.!00) de 21 covados. 
1.000 

'~~. í.OO 
4(U500 

200 ditas cadeás inglez de :1.4 covados. 
,, p;uws de gentia. 
" longos azues de õ covados. 
., cafres. 46.2W 

43.300 • cobertas de paly. 
A. - Fardo n. o 2.100 eadeás Ord. de 14 covadns" 

Assignado. (O despachante. ) 

EXEMPLO N. o 2. 

Rio de Janeiro, '7 de Junho de 1828~ 

Despacho tle ( Fuão,) l\Ialahar, ( navio tal) 

D.- Fardos n. o 9.- Trezentas pecas 
de zuarte ord inario de 20 covados • a 

iO, 13, H, 16, 1 cento e sessenta no• 
guenas de 20 covados a ........... .. 

17, i, 4t.., M:i , 46, 43, duzentos cor. 
de 21 covados a ................ , •...... 

A.- Fardo n.o 2 com cem catleás de H 
covados .... , .....•...•................... 

Quatrocentos pan. de g-entia ... , ...... . 
QuintlCntos lon~. 5 covados ........•... 
Dnzen tos c quarenta. cafres •...... , .... 
Trezentas cobertas de paly .••.......... 
Cem pe<;as de cadeás ord ............. . 

~,~000 

f0~600 

iNGSO 

1;~1.20 
GOO 
r~oo 
600 
640 

1N12o 

360~000 

2ü6~000 

336/jOOO 

H2~000 
2!~0 000 
200./$000 
H4nooo 
1.92~000 
H2~000 

1:952~000 
w 

9.760 
:1.952 

292.800(00 

Dtwe pagar uuzento:.; noventa e tlous mil c oitocentos réiS', 
1Fuão, Es~rivão da 1\ff's:t Grande). 

L 
l ', 
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N. 181.-FAZENDA.-E;\1 :3 DE OU'rUJ\.BO DE 1:829 .. 

Crüa urn,t Hcpartição Fiscal na povoação do Norte do Rio Grande 
· de S. Pedro. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, tio Conselho de Sua 
.Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacio~ 
nal: Faço saher á Junta da l?azenda da Província de S. 
PeJro do Rio Grande do Sul: que Sua l\iagcstadc o Impr
rador, convencido da utilidade, que resultarú á Fazenda 
Publica e ao commercio dessa província do estabeleci
mento de uma administração fiscal na povoação d() 
Norte do H.io Grande de S.Pedro; confonnardo-sea se
melhant~ respeito com o parecer do Presidente respe
ctivo, com as informações dessa Junta, com o. voto do· 
Conselho do Governo, com a opinião do Conselho Geral 
~la mesma província, e finalmente com o que foi consul.
tad·o pelo Conselho da Fazenda: Ha por lJcm Ordenar 
provisoriamente o seguinte: 

l." Que se estabeleça na referida poYoação do Norte 
uma administração, dependente d.a Alfand·ega da villa 
do Hio Grande do Sul, composta de um Administrador, 
que perceberá dous por 13ento de commissão, sobre o ren
dimento liquido da mesma administração, o servirá~ 
t.ambem de Thcsoureiro; de um Feitor, que servirá de 
Escrivão da Receita; e de um Guarda, que servira de 
Conferente e Porteiro; ~endo estes dous ultimo~ tirados 
ü'entre os Feitores c Guardas de qualquer das Alfandcgas 
ti e Porto Alegre ou da Vil la do Sul, e a arbi trio clo Pre
sidente; c vencendo ambos os mesmos ordenados, que 
ora percebem. O Guarda-mór da refcrid a Alfandega 
do Sul farú tambem o serviço, que fôr exigido por esta· 
administração. 

2.0 Que nesta administração sej.am despachados c 
arrecadados os competentes direitos, de todos os gener05 
e mercadorias, que entrarem no Rio Gr.ancle, com d:es
tino á dita povoação do Norte, a S. Francisco de Paula, 
Serrito, e suas adjacencias: ficando todavia sal v o aos do
nos, ou consignatarios das mesmas mercadorias o direito 
de despacllal-as, querendo, na Alfandegado Sul, uma vez. 
q,uc obtenham da administração a guia nece~saria para 
c·onduzil-as á margem opposta. Os Mestres das em!Jar
c:-~çõcs, que entrarem, deverão, portanto~ exhibir imme
dia ta mente ao Administrador os seus livros de carga, ou.. 
!ill.anífrs.tos, para que á vista clrllcs, possainse~rextv.e-· 
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m:ul<f~ as mrrc:1dorias, quo sr- destinam aos lugares men
cionados ; c se pro!'iga depois nos demais termos. 

3. o Que na mesma administração sejam igualmente 
despachados, c a tTCl'adados os competentes direitos, de 
todos os generos, que forem exportados elos lugares men
cionados no artigo precedente, e que forem baldeados 
na povoa·ção do Norte, e bem assim sejam nella apre
sentados todos os dc~pachos de sabida, feitos na Alfan
dcga do Sul, antes que os generos despachados tenham 
sido, como é costume, baldeados nas embarcações, que 
tiverem tlc exportai-os, c se acharem, como sempre acon
tece, no surgidouro da mesma povoação ; p:H·a que o 
Administra(lor possa fiscalisar a dita sahilla, c evitar 
qualqnrr extravio ou fraude. 

L" Que esta. adr~lintstração, emfim, seja regulada, na 
parte que respeita á importação, e exportação, pelo Fora! 
da Alfandega, e pelas leis existentes; e na parte relativa 
ao seu rcgim cn interior, pelas instrucções, que lhe forem 
dadas, c pf~las ordens do Juiz da Alfandcga do Sul, a qu~m 
fica subordinada, devt~ntlo essa Junta, em presença d:1s 
circumstancias locacs, que procurará examinar e co
nhecer, organizar as referidas instrucções, c empregar 
nestt~ negocio, que Sua Magestacte Imperial tem-lhe por 
mui to recommemlado, t-odo o cuidaclo, c desvelo, que o seu 
zelo lhe suggcrir; certa de que fará um bom serviço, se 
tirar da presente medida, cujo ·mcrito depende da sua 
prudente execução, a utiliú::Hle que ella promette. O que 
a mesma Junta cumprirá. José Nunes Ferreira a fez no 
H. i o de Janeiro em 3 de Outubro dn 1820.- .João José Ro
d rip;ues Vart~iro a fez escrever.- Miguel Calmon lht Pin 
e Almeida. · 

N. !8il.-MAlUNHA.-E:\I :~ DE ouTuimo br<: 182B. 

J.tmrla IJUe sú se :tilmitla a llordo. ca.i'xas de hagagrn~ clr me~ 
diana gmndr.'T.a, nos navios rpv n~lo tivPrem drpositos p~ra 
guaroa r1c roupas. 

su.a l\lage:-;tade o ltuperatlor, querendo que ~c evite a 
contmua<;<:lo do alJuso alé aqui praticado de levarem as 
praças nomeadas pat·a os destacamentos dos navios de 
glH'rra caixas de uma grandeza enorme com que não sú 
t'mpacham os mrsmos navios, mas tambem occasionam 

L 
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nellcs falta de asseio, l.ornando-s;~ antes tars raix:1s alH·igo 
de quitandas c despensas de lwhi<las espirituosas, cuja 
venda é prohibida a bordo pela lei~ do que de deposito 
da roupa que provavelmente póde ter um soldado; Ha 
por bem que pelo Quartel-General da 1\'larinha se expeça 
ordem circular aos Comrnandantcs dos sobreditos navios, 
para que não aclmittam a bordo caixas, que não sejam dé 
m.ed ia na grandeza e propon:ionadas ao Hm I ici to para 
que sú podem ser permitticlas, devendo mesmo toda 
a qualidade de caixas tanto Lle tropa, como <lo maruja, ser 
exduida Llaquellas embarcações de guerra~ em que hou
verem caixões fixos destinados para guardarem a roupa 
c uniformes. O que assim se cumprir:'~. 

DPus Guarde a Vm .- Paco Pm :~ de Outubro de 
18~H.- Mi,quel de Souza ~Mello· e Alvim.-Sr. Chefe do 
Quartel-General tle .Marinha. 

N. JHo.- FAZENDA.- E:\1 r1 nE ourunno nE t82!L 

Manda pagar pela Junta de Fazenda os prcmios d:Hlns aos rs
tndantcs do Curso Juridico de (Jlinda • 

.Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
::\fagnstade o Imperador, Ministro o Secretario de Esta(lo 
dos Negocias da Fazenda e Presidcn te do Thesonro Nacio. 
nal: Faco saber á Junta da Fazcntla da Província dcPcr
narnbnc"o: Que por Aviso da Secretaria de Estado elos Ne ... 
gocios do Irnperio datado de i 7 do Agosto ultimo me foi 
com m nnicado, haver Sua 1\rJ.agcstade o Imperador, por 
bem ordenado, que pelos cofres dessa Junta sejam pagos 
os prcmios dados aos estudantes distin~tos do Curso 
J uridico da cicia ele de Olincla, e os que se derem para o 
futuro na conformidade dos estatutos do mesmo Curso. 
O que se participa á· Junta par:t que assim o execute. 
Candido Fernandes da Costa Guimarães a fez no Rio de 
Janeiro em õ de Outubro de 182H . ...:_João Carlos CorrPa 
Lemos a ff•z rs~rcvcr.- Miguel Calmon tln Pin r Alnttitfn. 
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N. 187. - F.AZEND,\. - E:\1 () DE otlTlll:lllU llE l82H. 

Approva a remessa do púo lu·azil para outros portos da Europél, 
alem do de Londres. 

Miguel Calmon uu Pín c Almeida, 1lo Conselho de Sua 
.Magcstadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negoeios da Fazenda c Presidente do Thesouro Na
cional: Faço ~aber á Junta da Fazenda da Provincia de 
Pernambuco: Que subindo á Imperial Presença de Sua 
1\lagestade o Imperador o oillcío da mesma Junta n. o 27 
da ta do de 8 de .Maio deste anno, ácerca do que recebêra 
do Visconde de Itabaianna, Ministro Plcnipotcnciario e 
Enviaclo de Sua .Magestade o Imperador na Cürte de Lon
~lt·es relativo á grande quantidade de páo-hrazil IJUC diz 
haver uaquclb praça, c que julgou conveniente distri
!mil-o por outras da Europa. Houve o mesmo Augusto 
Senhor por bem Ordenar ao dito respeito, que se approve 
a remessa para outros portos além do de Londres, c que 
se recommen<le á Junla, 'lue uão admitta, ou eumpra 
insinuação alguma (não lhe sendo communicada por or
dem expressa do Governo Imperial), de qualquer autori
dade, por maisqualiticada que seja, sem prévia autoriza
ção do Thesouro Publieo. O l{Ue se participa á .Junta para 
sua intelligencia e execução. Alexandre José Ferreira 
Braga a fez no Rio de Janeiro em t3 de Outubro de 
18~9.- .Jo~i_o Carlos Corrêa Lemos a fez escrever.
_;}ligue! Calmon du Pin e Almeida. 

N > 188.- .I USTIÇA.- E)l G )jE O.UTUBIW DE 1829. 

Hi'commcuda qtw se H<lo de cxccnç~w a quacstllll'r Breves da 
Sé Homana, sem o Imperial Beneplaeilo. 

Illm. e Hevm. Sr.- Tendo o Cabido da t:atlwdral dessa 
r idade apresentado nrsta Serrl'taria de Estado os Breves 
que obteve da Santa Só A postolica para solcmnisar o 
dia da festa do Glorioso Martyr S. João Nepomucrno 
r outros, c para poderem os Conegos della usar das in
sígnias concedidas ás cathedraes do Reino de Portugal~ 
e neste Imperio aos Conegos da Bahia~ sem que no de
\' Urso de qua~i quatro mczcsrp1c tem decorrido de cntâo 
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até o prcsen le tenha mandado solicitar na mesma Sect·~
taria de Estado a expedição do Imperial Benl:'placito: Ha 
Sua Magcstadc o Imperador por bem que V. Ex. infonm~~ 
se não obstante a falta desta indispensavcl formalidade, 
os Conegos têm já feito uso das novas vestes que lhes 
foram concedidas, pois não podendo taes concessões dar
se ~ execução sem o seu Imperial Beneplacito, convirá 
que o Cabido o mande quanto antes solicitar, e que V. Ex. 
tenha o maior cuidado em que se não dê a eileito esles, 
nem IJl:laesqucr outros Breves da Sé Romana, sem que 
preceda a indicada licença. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do 1\io de Janeiro em 
6de0utubro de 1829.-Lucio SoorN; Teixeira de Gou
ve'a.-Sr. Bispo de S. Paulo . 

.N. 18B.- GUEHRA.- EM 7 DE OUTUBRO DE 1829. 

Manda r{uc nao se pague recibos avulsos de Officiaes dos eorpo 
de L a linha sem q\}e sejam apresentados pelos Quarteis-s 
1\Jestres. 

Constando a Sua 1\lagcstade o Imperador, (JUn em 
contravenção da Portaria de õ de Agosto de 182:3, se 
tem notado, e pago nessa Thesouraria Geral das Tr0pas 
recibos avulsos de Officlaes dos corpos dt) L a linha 
desta· guarni~;ão~ sem que sejam levados em fultw pelos 
respectivos Quarteis-1\lestrcs, Ha o mesmo Augusto. 
Senhor por bem Determinar~ excitando a littc.f>'at o))-. 
servaneia da dita Portaria, que Vm. não note, uem 
pague recibos de Otnciaes dos dUos corpos sem q,ue 
sejam a prescn ta dos pelos Quarteis-Mcstres. 

Dens Guarde a Vm.- Paço, 7 de Outubt·o de !829.
Jasé Clemente Pereira.-Sr. Thcso.urciru G.e~·al das Tropos. 
<la Côrtc. 
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S. HJO.-GUERHA.- PnonsXo oo coNst;:LIIO suPRE~IO 
l\liLITAR DE 8 DE OUTUBRO DE 18~U. 

Determina que as Camaras l\Iunicipacs deprequem ás respecti
Yas autoridades os Otliciaes militares que nomearem para 
:commissões civis da revista das prisões. 

Dom Pedro, por Graça de Deus, c unanirne acc1ama~ 
ção tlos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor 
Perpetuo do Brazil: Faço saber a vós, Presidente da 
Província de S. Paulo, que subindo á Minha Augusta 
Presença uma consulta do Conselho Supremo MilHar á· 
que Mandei proceder sobre o otllcio do Governador. 
das Armas dessa província, relativo ú nomea~.:ão feita 
pela Camara Municipal de dous Coroncis Comman<lan tes 
de corpos, para membros ela commissão de rcvt~ta ás 
prisões civis., e militares, sem que lhe fizesse eommu-
nicação alguma, pedindo decisão minha, que sirva de 
gove1:no no que deva praticar em casos identicos, c 
.evite conlliclos de juristlicção sempre prejudiciaes ao 
serviço: Hei por tem., conformando-me inteiramente 
com o parecer do Conselho, Determinar que quarH4o 
houverem de ser nomeados algui!1R militares para as 
commissões sobremencionadas, a5 C-unaras Munícipaes 
deprequem ao Presidente, e eBte officie ao Commandante 
das Armas, que passará a dar as ordens aos seu.s subcli tos 
assim designados, declarandl'>-lhes a commissão, c que 
della devem dar conta {I C3mara respectiva, ficando obri
gados a· cumprir as ordens, que della re<.:eberem du
rante aquelles trabalhos. E acontecendo haver legitimo 
impedimento em algum dos designados, o participe ao 
Presidente para ser designado outro se assim parecer 
á. Camara ; mas em lal caso tambem o participará ao 
Governo Imperial pela respectiva repartiçã.o o motivo 
do estorvo. Cumpri-o assim, e fazei-o executar. Sua 1\la
gestade o Imperador o mandou pelos Conselheiros de 
Guerra abaixo assignados, ambos do seu Conselho. João 
Jacques da Silva Lisboa a fez nesta Córte e cidade do Rio 
de Janeiro aos 8 dias do mez de Outubro do anno do 
Nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo de 1829. No 
impedimento do Conselheiro Secretario de Guerra, An":' 
tonio Raphael da Cunha Cabral, Offic.ial-maior, a fez 
escrever e subscrevi. -Josrf de Oliveira Pinto.- Barboza. 
-Miguel José de Olit'eira Pinto. 

Por lmmcd i ala Hesolução du ~ua Magestade o Impe=o 
rador de iü àe Setembro de i8~ü. 

~NVv'--



N. 19t.- FAZENDA.- E:u 10 DE ouTunno DE 1829 . 

. Manda que a correspondencia oíücial das Juntas de Fazenda se 
faça em papel ordinario. 

Miguel Calmon uu Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
~lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos·Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta de Fazenda da Província 
de ....•. , Que convindo ser uniforme toda a carres .. 
pondéncia oft1cial com o dito Thesouro, quanto á qualida
de de papel em que ella se trata. e mesmo por evitar a 
maior despeza, que custa nas províncias este generü, visto 
que em algumas Juntas da Fazenda é feita em papel de 
marca grande, e de hollanda, se ordena á dita Junta, quo 
d'ora em diante faça em papel ordinarío toda e qualquer 
corrcspondencia para o referido Thcsouro, e para o in te ... 
rior da provincia nos seus officios, e ordens. O que assim 
terá entendido, e cumprirá.- Antonio José Fernandes a 
fez no Rio de Janeiro em 10 de Outubro de 1829.- João 
Carlos Corrêa Lemos a fez escrever. -1~'/iguel Calmon du 
Pin e A,.lmei(ta. 

N '· 1 02 .. - FAZENDA.-E~I lO DE OUTUBRO DE 1829. 

Crêa um<;~. repartição para a fiiseaiisação e eml!arquc de algodão e 
mais gencros de exportação no porto. de Maceió. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, doConsolho de Sua 
~lagestade o Imperador, Ministro e Secreta rio de Estado 
dos Negocias. da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província das 
Alagôas, Que Sua Magestade o Imperador.:> tomando em 
consideração o seu officio, n. o 4 de 25 de Fevereiro deste 
anno, em que participa a compra que fizera de cinco ar
mazens, sitos na enseada de Jaraguá, na villa de .Maceió, 
pelo preço de tres contos de réis, para servirem de Alfan
dega, e casa de arrecadação elo algodão, e direi tos de 
sahida: Ha por bem Determinar, que se annullc a referida 
compra, A srja a Fazenda desde logo inclemnizada, ficando 
a isso responsaveis os membros tla Junta, que se atrevêra, 
sem autorização especial, e contra as Leis existentes a 
ajustar e concluir o dito contracto. E por quanto seja 
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de urgente necessidade occorrer, por uma parte a admi
nistração, e fiscalisação dos dizimos, subsiduos, e mais 
direitos de exportação, que aliás se acham como é notorio, 
em grande abandono, nessa provincia que já exporta 
tantos productos valiosos pela dita enseada de Jaraguá; 
e promover por outra parte as oper:1ções do commercio, 
que começa a florescer no porto de Maceió ; dando-se-lhe 
toda a facilidade, de que carece~ c de que tem sido privado 
até agora por falta de uma administração regular c pro· 
tectora; Ha o mesmo Augusto Senhor por bem Deter-. 
minar outrosim: 

1. 0 que essa Junta trate desde já de fazer construir os 
telheiros, ou coxias, e a ponte e guindas te neccssarios 
na referiua enseada~ para a arrecadação, fiscalisação, c 
embarque do algodão e mais generos da província, que 
se exportarem, cingindo-se, pelo que respeita á construc
<:ão, e orçamento destas obras, ao voto do Conselho do 
Governo da mesma província expresso na acta de õ de 
Fevereiro do correu te ; 

'2. 0 que essa Junta passe a nomear um Administrador 
probo, zeloso, e intelligente a quem encarregará a <lita 
administração, dando-lhe do dous a tres por cento de 
com missão, sobre o producto liquido dos direi tos que 
arrecadat·, com obrigação porém de pagar pelo modo 
que lhe parecer mais convcnien te, todos os Officiaes? 
.Agentes, ou Guardas, que forem neccssarios para a 
mesma administração assim no recinto do porto, como 
nos districtos, ou lugares om que convenha tel-os; 

3. 0 que essa Junta cuide immediatamente em orga .. 
nizar, á vista das circumstancias locacs, as instrucçõcs 
precisas para o regimen da referida administração pro
curando estabelecer com a possível clareza o mcthoclo que 
julgar mais cfficaz para evitar extravios c fraudes c para 
conservar a regularülacle que convem no regimen c c ser i
pturação de tão importante esta bc-lrcimento: llo que tudo 
dará conta ao Thesouro Publico., a cuja approvação sub
mcttcrá (sem suspensão do sua immcdiata cx.cusa) as 
instrucções que fizer, c as demais proviclcnci:ts que dt'r, 
sobre este objecto que Sna Magestadc Imporia l, lhe ha por 
muito recommcndaclo. Assim se cumprirá.- Albino Nu~ 
11es de Aguiar o fez no Hio de Janeiro {~miO de Outubro 
de 1829.- João Carlos Conêa Lemos a fez es~revcr.
Jligucl Calmon dn J>in c Almeida. 

2 ~ r,_.· 
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N. iH3.-FAZENDA.- E:\1 21 DE OUTUBRO DE l82H. 

Sobre os vencim,mtos dos Commandantes ele Armas. 

Miguel C·1lmon du Pin e Almeida, do Conselho rle Sua 
Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de EstMlo 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província do 
Ceará: Que por Aviso da Secretaria de Estado dos Negocias 
da Guerra de 28 de Setembro ultimo me foi communicado, 
Haver Sua Magestade o Imperador por bem em conse
quencia do que cxpoz essa Junta em seu officio de 8 de 
Maio deste armo sobre os veneimen tos, que com repug
nancia concedêra ao Commandante das Armas dessa pro
víncia, José Gervasio de Queiroz C a tTeira: Manda declarar 
á Junta, que os Comm:mdantes da5 Armas só têm direito 
ao vencimento de gratificações, c forragens, desde o dia 
da siv1 posse, até aquello, rm que deixam de servir, de
vendo por tanto o sobredito Queiroz Carreira repdr tudo 
quanto recebeu fóra rlo indir;Jtlo tempo c que lhe fôra 
indevidamente pago. O que se participa á Junta, para que 
assim o tenha en tencl ido e execute.-Alexandre José Fer
reira Braga a fez no lHo de Janeiro em 2i de Outubro de 
!829.-João Carlos Corrêa Lemos o fez escrever.
"'1liguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. lU~.- GUERRA.-- El\1 ~2 DE OUTUBRO DE i82U. 

Sobre a gratiUcat;ão concedida aos v oluntarios. 

111m. c Exm. Sr.- Tendo levado á Augusta Presença 
de Sua Magestade o Imperador o oflicio, que sob n. o 68 

. V. Ex.. dirigiu a esta repartição, e no qual, por occ;-~sião 
-da gratifieação pedida por João dos Santos Coelbo, V. 
Ex. pede esclarecimentos, que o guiem na decisão desta, 
e de iguaes pretcnções; Ha o mesmo Senhor por Lem 
Deelarar, que a gratificação mandada abonar aos volunta
rios pelo Dcereto de 13 de Maio de 1808 só compete 
áquelles, que depois de Jim1ar o tempo do seu serviço 
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declaram que querem continuar a servir por mais outros 
oito annos; devendo negar-se áquellrs, qun têm conti
nuado a servir sem fazerem esta declaraf;ão. O que parti
cipo a V. Ex. para sua in telligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala<:io do lHo de Janeiro em 
22 LI e Outubr·o de i8:m .-José Clemente Pereira.- Sr. 
Presidcn te da Provincia da Pu rahyba. 

N. !U~J.- BIPEH.lO.- EJI :?:J m; ouTUBRo m: 18~0. 

~!anda. abrir uma sulJscripçã,o voluntaria por todo:-; o:-~ habitan
tes desta capital, para eonclus;1o <las obras do encanamento 
do Maracan<1. 

Sendo ex traord i na riu o vag;,li', tJUe se nota no encana
mento do .Maracanã, apezar das excessivas despczas com 
cllc feitas, e baldados todos os esforços dirigidos a evi
tar abusos notorios, que desgraçadamente se olJservam 
em quasi todas a." obras administradas pelo Governo: 
Ha por hem Sua l\lagcstade o Imperador, que V. S. mande 
despedir immediatamcntc todos os operarias nesta em
pregados, para se pôr em hasta publica, c dar-se por em
preza a quem por menos a fizer, procedendo-se ao 
ucccssario plano e orçamento pelo Director de !la o Bri
gadeiro Francisco Cordeiro da Silva Torres, c tomando
se por ba~e a despeza feita com o encanamento, desde o 
lugar, onde ultimamente começou, além dos al'cos de 
Catumby, até aquelle, em que adualmente se acha, cal
culando-se braça por braça. E como esta obra é, por sua 
natureza, daqucllas que em todos os paizes se fazem á cus
ta dos vizinhos, que dellas tiram utilidade, Autoriza o 
mesmo Senhor" V. S. para aln·ir uma subscrição volun
taria por todos os habitantes desta capital, sem ex.cepção 
de pessoa, com cujo producto, se cada chefe de familia 
<:ontrihuir annualmente com oitocento~ réis por pessoa 
livre, e os que poderem menos com quJtrocentos réis, 
poderá inteiramente conduir-se o encanamento dentro 
dedous ou tres armos. O que participo a V. S. para que 
a~sim o cx.ecu te: acresceu tando fl uc Sua Magcstade 
Espera que todo:-; os habitantes dc.;ta capital se presteu~ 
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voluntariamente a este perJueno sacrilicio, de que deve 
resultar a grande vantagem da abundancia <l'agua de 
que t_anto se precisa, e que igualmente confia do r~co-· 
nhcc_Ido zelo _e actividacle, com que V. S. se emprega no 
~erv1ço pubhco, o breve e acertado desempenho de tão 
Importante commissão. 

Deus Guarde ;1. V. S.- Paco em 23 de Outubro de 
l82H.- .Josd Cltmcntc Percir·a:- Sr. Intendente Geral 
da Polil:ia. 

N. tnu.- F A ZEN lU.- Ku ~3 DE ouTuiHw DE 18-t!L 

Sobre o prorimeuto dos Oilir;ios du J nsli1~a e Fawnda. 

~ligue! Calmon du Pin c Almeida, doConsdho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
uos Nog-ocios da Fazrnda c Presidente <lo Thesouro Na
cional. Fac o sa her á Junta da Fazenda da Provinda do Ma
ranhão: Q·uc chegando á presença de Sua Magestade o Im
perador o seu ofiicio n. o 23, de 2 de Abril precedente, 
participando o cumprimento rruc deu á Carta de Lei dn 
11 de Outubro de 1827 relativa aos provimentos dos 
Otlieios de Justjça c Fazt~nda: Houve o mesmo Auguslo 
Senhor por 1JCm Determinar, que a Junta obrigue aos 
servcntuarios dos officios que são da sua nome;Jção nos 
termos do Decreto de 20 de Outubro de 1798 a pedirem 
:1 imperial confirmação dcn tro elo prazo ele um anno, 
quando muito, eomprehcndcndo nesse numero os oflicios 
fJUe vagaram ele subditos portuguezcs, e foram incor
porados na massa das rendas da nação, por excluir a 
mesma Lei a pratica dos provimento& provisorios, pois 
todos são vitalícios; devendo aJunta enviar a este Thc
souro com a possível brevidade as lotações clellcs para 
se c3lcul<n·em os novos direitos. O que assim exeeutarú. 
Antonio José Fanandes a fez uo Rw d.c Janeiro em 2a: 
de Outubro de 1829.- João C:trlos Corrt~a Lemos o, 
fez escrever.- 11Jiguel Calmon du Pin e Almeida. 
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N. H}7 .- MAIHNHA.- EM ';z:l DE OUTUBRO DE 1829. 

Sobre a praça do voluntario da Arm;ula. 

Havendo Sua .Magrstaue o Imperador determinado, 
que não seja mais admittido á praça (_le voluntario da 
Armada iwH viduo algum que se não ache legahmmte 
habilitado para obtcl-a na fúrma do Alvará de 13 de 
DezemLro de 1800, Ordena mais o mesmo Augusto 
Senhor, que á todos os que actualmente existem com a 
dita praça de voluntario seja imposta a clausula de se 
habilitarem na fórma da lei_, devenflo para esse eiTeito 
matricular-se para seguir o Curso ma thamatico na 
Academia da Marinha na proxima abertura em Março 
de 1830, ou aliás sub meL ter-se a um exame de theoria 
e pratica das ma terias nauticas, pcran te os Lentes da 
mesma Academia; na intclligcncia de que não mostrando 
haver satisfeito a uma destas cbusulas até o dia 31 de 
~larço de 1830, Hcarão cassadas e de nenhum cffeito a8 
suas nomeações de voluntario. O que Vm. fará constar 
a todos para sua intclligencia c governo. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 2:3 de Outubro de 
l82H.- ~Mi!JnPl lle Sou_: a Jllello e Aldm.- Sr. Chefe do 
Quartcl-Gcncra l da Mar in lia. 

N. 198.- .JUSTIÇA.- EM 2() DE OUTUBRO DE 182n . 

.Manrla atlvirtir a um .Juiz 1k Paz pelas expressões exageradas 
dr f[UC se serviu em louvor de seus bons serviços. 

Sua Mag·rstallo o Imperador, a fJUCm Oz pre~entc o 
oflicio de Vm. de 10 do corrente, qUL~ acompanhou. os 
do Juiz de Paz ela freguezia ele Nossa Scllhora Jo Amparo 1 

da ·villa de l\laricú, de 21 e 27lle Agosto cleste anno, em 
resposta ás rcpresenta~ões quPcontra elleflzcram Francis~ 
co Mendes de Carvalho c Luiz José de Alvarenga, posto que 
viesse no conhecimen lo do quanto eram ma· i fundaLlas taes 
representações, comtu<lo, Ordena Sua ~bgcs-tadc advirta 
ao mesmo Juiz de Paz f{lW não dm<~ jámais usnr das 
P,X;J8"P'raf1as c"'\prcssõrs rlf' qne sr servin nos rcferidoB 
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officios, sobr.e o seu l1om srrviço c opinião de serem a~ 
medidas que tomou salutares para r,onter os máos a 
praticarem violencias c arllitrariedac!es, porque os em· 
pregados publico:'., procur~111do tJcsempcnhar exacta
mcnte as suas obrigações, devem esperar qne os louvores 
lhes sejam dados pelos Superiores e pelo Publico~ que não 
lhes faltarão ú justiça de que se fizeram dignos, e quP, 
mesmo para rept·imir e conter os máo~, só serão licitas 
c salutares as medidas que, indicadas pelas leis, fOJ·em 
regularmente postas em pratic:a. 

Deus Guardn a Vm.- Paço mn 2() de Onwbro de 1829. 
-Lucia Soare.ç 1't'i.JJeira de Gonre'a.- Sr. Ouvidor da 
r-o marca elo H to dn .Jarwiro. 

N. HH}. -IMPERIO. - E~l 2G DF. OUTUBRO DE ,1829. 

Manda ohs~:rvar a tahrlla d:Js passagens e comedori:Js a bordo 
dos paquetes nacionaes. 

Tendo Sua Magestadc o Imper::~.clor Approvado :.1 Ta
bella, que acompanhou o offido de, V. S. de 9 do cor- · 
rente, na qual se :~cha regulado o preço das passagens; 
o eorncdorias a bordo dos paquetes imperiaes: Ha pot· 
bem o mesmo Senhor Mandar rt~melter por cópi-a a V. S. a 
referida 'fabeiia, não só para ser religiosamente obser
vada em sua execução, mas par a que possa proceder-se 
~~ontra os que transgredirem o que nella se determina~ 
O que participo a. V. S. para sua intelligencia e c um .. 
primento, o para o fazer publicar pelos diarios. 

Deus GuardA a V. S.- Paro em 26 de Outubro de 
!829.-José Clemente Pereira.- Sr. DirectorGeral dos 
Correios. 
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Tabclla 11as passagens c cometlorias a bordo dos p:u1uctes tmperwes. 

Porlos <'lll que locam os paqtt<>!cs. 

Po Rio de Janeiro para Santos 
Dito para Santa Catharina ... . 
De Santos para dito ........ . 

12,~000 
ii),/)000 
1onooo 

20.~000 
32;~000 
i6;~000 

--1--------------1·----1----:1 
i ~ Do Rio de Janeiro para a Ba!Jia. 2'1,~000 õOt-bCOO 
I Dito para Alagôas............. :lO,~OOO 60SOOO 

l

t Centro. Dito para Pernambuco........ :1l.0'1.~ .. ~00l0lo() s2o0,'~··o0o0o0 Da Bahia para Alagôas........ . , 
Dita para Pernambuco......... HiNOOO 3ü,~OOO 

~ Das Alagoas p.1ra dito......... 8,)000 16(1000 

I 1------------1----:----~ 
~ 

De Pcrnamhut~o para o Ceará. i6,~000 20,)000 
Dito para o 1\faranll;-w..... •• . . 30,1000 30NOOO 

Norlc. .. Dito para o Pará.............. :H);üOO WMOO 

I 
Do Ceará para o MaranlJ<lo.... 10;)000 12~000 

' 
Dito para o Pará.............. 16,~000 2fJ.J}OOO 
Oo .Mar~mttão para dito........ wmoo !211000 

1.a Nos paquetes do Sul e do Centro a torna·viagem ó o mesmo 
eusto da passagem e comcdorias. 

2. a Na torna-viagem dos paquetes do Nmte a passa;.;ern será ma i~ 
tiO por iOO da quantia inclicacla, e as corncdorias ser;to tl"iplkes. 

a.a :•dio haverá duas mo·as, mas sim uma geral para Comman
danle~, OHiciaes, c passageiros, e estes podcr;1o contar para 
tratamento díario, com sopa e arroz de cozido fresco, um prato 
do meio, assado, dnas ~obrcmesas, c vinho para o jantar; ao 
almoço- chá, café, ou chocolate, com pfio on bolacha, c 

, manteiga, e um Hamhre. on qualquer outra comida üe garfo, e 
para ceia- cllà, pão, ou l:olacha e manteí~a. 

t~. a 0:-; criados paga r:lo um <J1W.rto dos prcçc,s indicados.: rscrayos 
nnt !plinto; as crianças menores de sete annos att~ dons um 
quarto : as menores do dons annos nada pag;~ril.o. 

ti.a Os OHiciacs militares de La lilllta, a ([tlAHl por ordPHl su
perior se lll.'lnclar dar passagem, pagarão de r:omciloria uni
camente a quantia que se costnrn L abonar pelo Commissa
riado para transporte, . correspondente ao tempo provavel da 
vi::~gem. Ex:et~ptnlm-so o~ Presirlr~ntt~s P Com manrlan tes de A r ma 
que dtwerfio pngar eomo qualquer outro passagciro.-

Hw de Janeirn PtU9 dP Outubro <lc 182\l.-niogo .José dP Brito. 
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N. 200.- F;\ZE~DA.- Ku 2ô DE ourunno nE l~29. 

J\Ianda arrecadar por adminbtra(;ao o imposto sobre tavernas, 
Iwtr(IUins c outros, ·na Província de s. Pedro do Rio Grande 
do Snl. 

Miguel Calmon clu Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
:Magestade o Imperador~ .Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias ela Fazenua c Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul que Sua l\Iagestacle o Impc"' 
rador, por Immediata Hesol ução de 10 do corrente mez, 
tomada em Consulta de 7, do Conselho da Fazenda, a que 
mandou proceder ácerca do officio da dita .Junta, de 10 
de Março do anno passado, no qual expõe como meio mais 
convcnienfe contractar-se o imposto de 16~000 nas taber
nas, e lojas de bebidas da dita província .. do que estar a 
sua arrecadação a cargo das Camaras Municipaes, visto o 
atrazo, que h a na respectiva collecta: Houve por bem De .. 
terminar; que, não sendo esta renda ela natureza da
quellas, que pela difficu Idade de seu maneio, exigem ser 
:urematadas, e no caso ele não ser determinado na Carta 
Régia de 18 ele Maio de 1801, que estabeleceu o dito 
imposto, a intervenção das Camaras na sua cobrança, 
aliás menos bem aconsclhadil pelos interesses da melhor 
arrecadação, ponha-se em administração a mesma renda, 
nomeando a Junta exactorcs, que sejam abonados com 
fianças, os quaes, com Esc ri vãos proprios de sua receita, 
procedam a um exacto lançamento de todos os botequins 
e tabernas do districto da sua arrecadação, c façam 
entrar na Thesourari;-~ Geral, o qne arrecadarem, no fim 
de cada mez, se estiverem no lugar da residencia da 
Junta, ou a quarteis, estando mais longe; e outrosim, 
quo a estes exactores se annexe a cobrança de outras 
rendas de recebedor ia dia ria, como a do scllo do papel!> 
imposto a favor do Banco, siza de bens de raiz, e meia 
siza dos escravos ladinos, c ti réis de subsidio imposto 
na carne verde de vacca tlc consumo; arbitramlo-se-lhes 
uma commissão razoavel, quo cubra as dospezas do cos
teio das ranrla s cobradas, c chegue para satisfazer o 
trabalho do cxactor e Eseri vão de sua Recebcdoria, aos 
quaes se Jovem dar instrucçõcs, que regulem o methodo 
da cobrança, e cscripturação respectiva, de maneira, que 
em livros proprios, e nunca em um só, se asscn te cada 
uma das rcnd1s rom d istincção de épocas, de pessoas, e 
·]e quanti:ls rle qUA procerlrm :1.'1 :1drJições :trl'f''l'arl.1d:l~. 
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O que tudo se p~r~icipa ú .u it~ Junta.para sua inte!ligencia 
e execução. Justwo Jose de ArauJO a fez, no Rw de Ja
neiro em 2G de OutulJro de i82U. - João José Rodri
gues Vareiro a fez escrever. - ll{ignel Calmon du, Pin c 
Almeida. 

N. 20!.- JUSTIÇA.- E:u 2D DI<: OUTUBRO DE 182!1. 

Pt~rmittc (JUC os Oillciaes de Justiça possam fazer as diligencias 
ordenadas pelos Juizos de Paz, rgwnclo não estorvem o desom
pcullo dos proprios doYCros. 

lllm. e Ex.m. Sr.- Tendo cheg-allo á Augusta Presença 
de Sua l\Iao;estade o Imperador representações de alguns 
Juizes de Paz sobre o o!Js t:1culo, que encontram no des
enipenho dos seus deveres pela fJ l ta de Offieiacs que cum
pram as diligencias c mandados daquellc Juizo, pois que 
não designanclo a lei, além do Escrivão respectivo, 
mais que os Offlciacs de quarteirão, não póde élquclle 
por si satisfazer a todas as funcções proprias do refe
rido Juizo, e rcconhccenclo o mesmo Senhor a necessidade 
de darase providencias sobre este olJjer:to em quanto o 
Corpo LcgislatiYo sobre cllc não dcl i !lera: lia por bem Or
denar que Y. Ex. faça 1:onstar a todas as autoridade:-; 
judieiaes, que~ os Üf1iL:iacs de .Justiça poderão fazer tocl.1s 
as Llil igencias orei c na das pelos indicados .J ulzcs ele Paz sem 
depcndencia de preca lorlos~ quanclo estas não estorvem 
o desempenho dus seus proprios ele veres. 

Dt)liS Guanle a V. Ex.- Palacio do Hio de J:-lneíro 
em 2D tle Outubro de 1823.- Lucia Som·c,<; Tei~rcira de 
Gouvêa.- Sr. Prcsiclente da Província da Ballia. 

N. ~0:2. --JUSTIÇA.- E~r 20 DE ouTmmo DE 18~W. 

lJet~lara <[UC ús CamaTas l\Iunicipacs compete a despcza com o 
sustento e transporte de presos. 

111m. c Exm. Sr.- Senuo presente a Sua Magcstade o 
Imperador o ofileio (1ue Y. Ex. me dirigiu solJ n. o 17 

DECISÕES DE 1829. 2:3 

L 



1.78 DECISÕES 

na data de f2 d,c Agosto do corrente anno, em que 
V. Ex. offercce para ser resolvida a duvida em quo 
está de qual é a autoridade a quem compete fazer 
a despeza com o sustento dos presos remcttidos de umas 
para outras vi!las, o· dcllas para essa capital, visto que 
algumas Camaras .Municipaes têm duvidado fazer esta 
modica dc:;pcza requerida pelos Juizes de Paz: Houve o 
mesmo Augusto Senhor por bom Resolver: quo apcza r 
da mui expressa disposição do art. 90 da Lei do 1. o de 
Ou tuhro de 1828, que revogou todas as leis, alvarús, 
decretos c mais resoluções, que dão ás Camaras dilfu
rentes attrilmições, ou llles impõem obrigações diversas 
das declaradas nella, to!lavia as outras altribuirões da 
referida lei, nos arts. lt:O, üü c 71, que muito llJCs ro
commendam a vigilancia sobre a policia das povoações, 
tranquilHdade c segurança dos seus habitan Los, o no 
art. 74 que autoriza para fazer todas as dcspezas necos
sarias para o desempenho de suas attribuições, assim 
como para dar aos Juizes c outros empregallos o que por 
lei estiver determinado, as obrigam ainda a cumprir 
o disposto na Ord. Li v. L o tit. oü ~ 37 e nas Leis de 
20 de Outubro de 1.763 ~L o, de 2o de Junho de 1.7G5 
§ Ui, com:orrenclo para as despezas. que se fizerem em 
levar os presos ás respectivas cadê as de Conselho em Con
selho. O que participo a V. Ex. para sua intelligencia, 
e p:::~ra que assim o faça constar a todas as Camaras 
Municlpaes dessa província para sua execução. 

Deus Guarde a V~ Ex. - Pala eio l16 Hio L1e Janeiro 
em 2!) de Outubro tle 18~U. - Lucia Soares Teixeira de 
Gouvêa.- Sr. Presiucnte da Província clt; Scrgqw.· 

N. 203.- IMPERIO .-E:u 29 DE ouTunno DE 182U. 

SolJrc a nomeaçilo p~ua Procurador da Camara de um individuo 
contractador das rendas elo Conselho. 

lllm. e Exm. Sr.-Foi pret;en te a Sua l\lagestade o lmpe
rauor o ofneio de V. Ex.. de 28 de Setembro passado com 
o requerimento de Praxedes da Fonseca Coutinho., em 
quo se queixa de ter a Camara Municipal da cidade do 
Bceifc nomeado para Procurador della a José da Costa 
RelJello Guimarães, quando o supplicante se oiTerccia a 
servir por menos do que o nomeado, e este já era o con-
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tractador das rendas do Conselho: o Ha por bem o mesmo 
A ugm;to Senhor que eu responda a V. Ex.~ para constar 
ao supplicante, que é inadmissivel a sua queixa~ por9ue 
a C:nnara não infringiu a Lei; mas que nem por 1sso 
deixou de obrar mal em nomear quem era contractador 
uas rendas_, porque, devendo estas ser fiscali:.;adas pelo 
Procurador, vem neste caso o nomeado a ser o fiscal de 
si mesmo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palaeio do llio de Janeiro 
~~m 29 de Outubro do j"82U. --José Clemente Pereirct.
Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco. 

N. 204. - ll\IPERIO. - E~I 20 DE OUTUBUO DE 1820. 

Ordena •ltH: as Camaras l\Iuniclpacs rcceJJam, registrem u pu
llliquem toclas as Leis •1ne llJes forem para esse fim remettiuas 
pelos respectivos Ouvidores de conw;'ca. 

lJlm. e Exm. Sr. -Sua 1\Iagestade o Imperador Ha 
por bem que V. Ex. participe ás Camaras dessa pro
víncia que devem receber, registrar, e publicar todas as 
L3is que lhes remettercm para esse fim os respc~tivos 
Ouvidores, em cuja disposiçiTo, sem se offender o 
art. Gõ da l .. ei do i. o tle OutuJJro de 1828, se procedo 
na conformidade tias Leis existentes, e natureza da 
instituição das mesmas Camaras. O que communico a 
V. Ex. para que assim o execute. 

Deus Guarde a V. Ex..- Palacio do Hlo de Janeiro 
em 30 ele Outubro de 182D. -José Clemente Pereira.
Sr. Presidente d::\ Província de ..... 

N. 20:S.-Il\1PERI0.-E;u3ÜDE OUTUBRO DE Í829. 

Declara que o exercicio de Vice-Presidente do Provineia prefere 
ao de membro do Conselho Geral ele Província. 

Fo_i prescn tu a Sua .l\IJ_gostade o Imperador o ofilcio do 
Presidente ela Provmc1a do Espírito Santo de 22 de 

I 

""'" 2 ··; w 
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Setem1Jro deste anno, em que expõe que, achando-se o 
. Coronel de Milícias José Francisco de Andrade e Al
meida Monjardim eleito para membro do Conselho do 
Governo com a maioria de votos, e tambem para membro 
do Conselho Geral da Província, duvida se devo preferir 
o serviço da Vice-Presidencia, a que o chama a di ta 
maioria ou o de lugar de membro do Conselho Geral : 
E l\Ianda o mesmo Augnsto Senhor pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imporia particip:u·, em resposta 
ao dito olTicio, que deve preferir o serviço de Vice-Pre
sidente da Província. 

Palaeio do llio de Janeiro em 30 de OutulJro de i82D. 
-José Clemente PereinL. 

N. 20G.-- FAZENDA.- EM 30 DE OUTUDHO ])E 182G. 

Sobre o despacho dos gencros de estiva. 

Sua l\Iagcstaclc o Imperador, tomando em consideração 
o seu olHei o do H do concn to mcz, sobre a noressídadc 
de tornar-se Yigorosa a saudavel providencia dada em 
Provisão de 20 de I\f:Irço de 1812; e desejando occorrcr a 
quaesqucr irreguL1ridaíles, que possam haver nos dcs
paelJOs de generos de estiva, sem comtwlo reU1rcJar ou 
embaraç1r as operações do eommercío: Ha por bem Or
denar: 1.. 0 Que Vm. p:1ssc a nomear um OHicial da Alfan
dcga, intelligcn te, e probo, e de sua confiança, para que 
assista á descarga dos generos da estiva nos trapiches, 
em que devam ser recolhidos, e nas praias, em que de~ 
verão ser desembarcados, e ahi verifique se taes generos 
conferem com as amostras, pelas quaes foram despa
chados, e com os despachos pelos quaes pagaram direitos, 
com ordem de a pprehender todos aquellcs, que não confe
rirem; 2. 0 Que para habilitar o referido Official a poder 
preencher a laboriosa eommissão, de que é encarregado, 
Vm. porá á ordem dellc seis Guardas de reconhecida 
probidade, c zelo, que serão occupaclos diariamente, in
clusive os dias santos de guarda, na verificação acima 
in c! icada: devendo o mesmo Offieial venc-,er, além do orde
nado de seu emprego, a gratificação mensal de üO.pOOO 
que lhe será· augmcntada á medida t{UC fôr sendo mais 
patente a grande utilidade que se espera desta medida ; 
c abonando-se aos Guard\\S (que serão atlançados) além 
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do jornal de 1$000 a gratificação diaria de 200 róis, que 
igualmente lhes será augmentada, como dito fica; e 
3. o Que, para o fim ele se pouer executar, como convem, 
a presente medida administrativa, Vm. faça intimar 
a todos os donos~ ou administradores, ou caixeiros dos 
trapiches desta cidade, que não deem sahida a generos 
alguns de estiva, sem quo sejam primeiramente exami
nados pelo referido OJllcial, ou sem que se lhes apre
sente o competente despacho com o -visto- c rubrica 
do mesmo 01Iicial, debaixo da pena imposta áquellcs que 
extraviam os direi tos nacionaes. O quo participo a 
Vm. para sua in telligcncia c de viela execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço om 30 de Outn1Jro de 
182D.- 1J1iguel Calmon du Pin e Almeida.- Sr. Dcscm
bargaclor Juiz ela Alfandeg·a interino Llesta Curte. 

N. 207.-JUSTIÇA.-El\I 31 DE OUTUBRO DE 1.82!). 

ncf'olvc duvidas sobre a clei~:lo ou nomeação de Guarcliã.cs no caso 
de renuncia ou dcstituiç.;1o legal. 

Foi presente a Sua MJge.stadc o Imperador a repre
sentação com que V. P. Renn. <lepois de referir as <lispo
sições do Est:;tuto, e Actas capitulares dessa Província c 
mostrar os inconvenientes que poderão seguir-se na vo
taf;ão do Capitulo da rcstricta observancia do Aviso de t) 
de Agosto do anno antecedente, Llirigido ao Provinei::ll 
dos l{eligiosos Franciscanos desta Côrte, pede, para 1har 
uma regra invariavcl em taes eleições, decisão do se
guintes quesitos: 

1. o Se continuam a subsistir as providencias referillas 
na Acta Capitular de 182~, elegendo-se novos· Guardiães 
em lugar dos que mandarem as suas renuncias, como alli 
sr determina; 2. o Se sondo privado legalmente do seu 
officio por crimes algum Guardião poderá V. P. Hevm., 
segundo a Lei, nomear novo Guvrdião como é do seu 
ucver, c este Guardião votar em Capitulo, como é pra
tica: E o mesmo Augusto Senhor me onlena rcspOillla 
a V. P. Revm. que no espírito do citado aviso não so 
podem repu ta r comprchendiclas as !1 ypotheses rcfrridas, 

"'7\ ,~:1"" 
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porque, sendo expresso em direito que a renuncia ou de
missão nas mãos do legitimo superior importa a vacan
ciêl do beneficio ou emprego, da mesma maneira que a 
morte natural ou civil, é claro que se um Guardião 
fizer a sua renuncia na conformidade dos seus estatutos, 
ou fôr legalmente destituído em virtude de uma sen
tença, não póde deixar ele considerar-se vago o respec
tivo cargo, e o nomeado em seu lugar, dentro do prazo 
legal, gozar do direi to de votar nas eleições do proximo 
Capitulo, assim como de todas as mais attribuições e 
regalias inherentes ao mesmo cargo. 

Que o Concilio só falia nos Titulares, nomeai! os acl 
effcctum electionis faciendo, os quaes no caso de acliar-St) 
ou devolver-se a eleição capitular ficam ipso facto priva
elos ele tacs direitos, o que não acontece a respeito dos 
que são nomeados para supprir a vacancia resultante da 
renuncia ou disposição legal por quanto estes 1lcam sendo 
como pondera V. P. Revm. os legítimos Prelados inves
tidos de toda a jurisdicção e autoridade nos Conventos, 
que passam a governar até a celebração elo Capitulo, se
guindo-se que as referidas hypotheses ela renuncia ou 
privação ela Guardiania por crime competentemente 
julgado, não se comprelwndem na disposição do Con
cilio, nem se oppõe ú regra geral, de que os votos dos 
ausentes acrescem aos presentes, pois que em t~cs 
;~asos já não existe a auscncia, mais vacancia na ri~ 
gorosa accepção de direito, e provimento dos lugares 
vagos, tendo consequt.>n temen to em vista o sobrecli to 
aviso só occorrer ao abusivo costume já reprovado pelo 
Concilio de Trcnto de se nomearem supplentes para 
votarem em lugar daquclles que, conservando-se no 
exercício das suas Guardianias, deixarem de vir ao Ca
pi tulo por motivos ainda os mais justi1leados, e nunca 
prohihir a nomeação de Prelados, que substituam os que 
ti verem renunciado ou pcnlido legalmente as suas Guar
dianias. E como se po~sa objectar por unico inconve
niente a fraude e conluio, que poderá haver em some
llwntes renuncias para poder ter lugar a nomeação ele 
eleitores (avoraveis aos interesses c ambição do um 
partido, em tal caso para acautelar-se os perigos da 
collusão sem ofl'ensa dos princípios da jurisprudencia 
canonica, seja prohibido aceitar-se renuncia daqucllcs, 
que a não pmlircm seis mezes antes do Capitulo, depois 
de haverem justificado ::llguma das causas marcadas por 
lnnocencio III. no Capitulo nisi cumpridem de renunc; 
punindo-se com inhabilidade perpetua para todos os 
cargos os que forem convencidos de fraude, e proccrlc~n-
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elo-se rigorosamente contra os negligentes; a fim de 
evitar-se o outro extremo, não menos pernicioso, de ce
lebrar-se o Capitulo com pequeno numero de eleitores. 

Deus Gu:-~rde a V. P. Rcvm. - Palacio do Rio rle Ja
neiro em 31 de Outuhro de 1829.- Lucio Soar·es Teixei
ra de Gouvêa.- Sr. Provincial dos Religiosos Francis
canos da Bahia. 

N. 208.-- ESTHANGEIHOS.-El\1 ~DE NOVEl\mno DE l82B. 

Sobro o trafico licito cte escravos. 

Tendo o Encarregado de Negocias deste Imperio junto 
ao Governo de Sua Magestadc Bri tannica progredido 
nas dilig·enci<1s que, com a maior cfficacia, lhe haviam 
si<lo rccommencl:-~das por esta Secretaria de Estado dos 
Negocios Estrangeiros, para obter um prazo rasoave] 
para se recolherem as negociações, que existissem pen
dentes na Costa d'Africa sobre o trafico licito de escrava
tura, obteve o referido Encarregado ele Negocias, do 
Ministro c Secretario de Estado competente, o Conde 
de Aberdeen, em Nota de 16 de Setembro passado, a 
srgurança de que o Governo Britannico havia de expedir 
Instrucções aos Commanclantes elas suas forças navaes, 
c :'ts autoridades respectivas, informando-os de que o 
tranco da c;;; era vatura, conforme os ajustes existentes 
entre a Grã-Bretanha c o Brazil, seria leg"almcnte conti
nuado pelos subditos de:~tc Impcrio (na Costa d'Africa), 
até 13 de l\larço de 1.8:30; e que, consequentemcntc 
será permittiflo ás embarcações brazileiras empregadas 
naquelle trafico, que provarem haver a íinal sahitlo 
da Costa d' Africa naquelle periodo, ou antes dclle, o 
continuarem, c concluírem as suas viagens., bonrt fide, em 
direi tu r a da Africa para qualquer dos portos do Drazil, 
sem que por isso sejam sujeitas a serem tratadas como 
piratas na fórma da convenção, não obstnnte serem 
cncon tr:1das no mar depois do dito pcrioclo de 13 de 
:Março de 1830. O que .Manda Sua Magestac1e o Impe
rador, pela referida Secrctnria ele Est~H1o dos Ncgocios 
Estr::mgcíro,-.;, particip:u á Junta elo Commcrcio, Agri
cultura, Fabricas, e Navegação, para lhe dar toda a 
tleviúa puhlicicladc. 

Paço em 4 ele Novembro de 1829.-JJiarque.z do 
Atacaty. 



18~ DECISÕE~ 

N. 20ü.-IMPERIO.-E~l ~ DE NOYEl\mRo de 182ü. 

Sobro um indi-rídno eleito Cons0lhciro do Governo da Provln~in 
c Yercador da Camara Municipal. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua.Magcstadeo 
Imperador o oiTicio do Vice-Presidente dessa Provinciil 
na data de 9 <lo mcz passado, acompanhando o requeri
mento de José Mano~l da Luz, em que duvida exercer o 
cargo de Vereador da Camara Municipal dessa cidade, 
visto sPr igualmente ele i to para Conselheiro do Governo 
da Província; c o mesmo Snnhor, não julgando proce
dente a duvida do supplicante, por não estar declarada 
na lei a impossi hilidaLle d.os dous cmpreg·os: Ha por 
bem signiflear a V. Ex. que para boa ordem do serviço, 
'leve o supplicante deixar o exercício etc Vereador da 
C:nnara, em qaanto se achar sorvinc1o o de Conselheiro 
do Governo. 

Deus Guarde h V. Ex.-Palacio do l1io de .Janeiro 
rm !{, de Novembro de ,1829.- Josd Clemente Prreint.
Sr. Presidente da Província do S. Paulo. 

N. 210.-IMPERIO.-EAI ;; DE NOYE:\InRODIT.18~D. 

Sobre a r,rra~ão flo municipio <le C:1ntngallo. 

Sendo presente a Sua Map:estade o Imperador o oftlcio 
da Camara Municipal da villa de S .. Peuro de Cantagallo~ 
na data de Hi de .Agosto do corrente anuo, no qual 
incluindo as cópias da~ provisões, autos ele medições, afo
ramentos c acórdãos sobre terrenos, a que so referiu 
o seu officio de 11 de Abril an tccedente, e que lhe foram 
determinados pela Portaria de 7 de Julho, para se pro
videnciar sobre o desarranjo , em que achou os 
bens do Conselho, participa a escusa, quo roquerêra o 
Procurador da mesma Camara, de servir o cargo, para 
qne fdra nomeado : Manda o mesmo Senhor, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, doela
rar-1he, quanto ao seu olllcio do H ele Abril, que no 
Alvará de 9 de Março de i81lf, pelo qual so crigi n 
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em villa o arraynl das Novas Minas de Cantagallo , c 
nas Leis de 22 de Setembro e t. o do Outubro de 1.828, a 
cujas disposições deve a Camara remetter..;.se, achará a 
solução a toJas as rluvidas, que apresenta, porquanto, 
sr, a villa não tem ainda cadêa, casa da Camara, e das 
aud irncias, e mais otlicinas necessarias, que já deveriam 
e~tar feitas á custa elos moradores, conforme a expressa 
disposic;ão do dito Alvará, deve a Camara regular-se a 
este respeito peJo que se acha estabelecido nos arts. fiO, 
lt7, rn, GG ~ i. o e 77 da referida Lei do 1.0 de Outubro. 
Se niio tem todos os ti tu los das sesmarias, que lhe foram 
eonee(lidas pelo soLredito Alvará da creação, e em tempo 
competente os não houve pelos meios, que nellc se ensi
nunram, cumpre ú Camara recorrer ao Governo, pela re
partição, a que passou esta attribuição do extincto Tri
lmnal elo Dcsembargo do Paço, para obter os que lhe 
faltam. Se os terrenos das. sesmarias, que já se acham 
medidas, e clemarcallas, têm sido aforados de uma ma
neira i Ilegal, c sem observancia do que.expressa e mui 
explicitamente se determinára no mencionado Alvará 
da creação ele villa, quo os mandava aforar em pequenas 
porções por emprazamentos perpetuos, com foros ra
cionaes, c laudemios da Lei; observando-se o Alvará de 
23 de Julho de f 76G ; deve ainda agora emendar-se esse 
defeito, regulando-se :1 Camara por esta disposição pri
mordi:.ll, e pelas das Leis de 22 de Setembro de 1.8~8, 
art. 2.G ~lO, o do Lo de Outubro do mesmo anno, arts. 
42 e 41: : E finalmente se o município não está dotado d(~ 
rendas sulficicntes, pertence á CJrnara propór os meios 
de augment:ll-as, na conformidade da Lei elo 1. o ele Ou
tuiJro: art. 77. Quanto á escusa do Procurador da Camara, 
a f}Ue se refere o seu oiiicio de H> de Agosto, não póde 
ser deferida esta pretenção, porque além de não ser fun
dada em razões sutlieien tes, será precisa uma deda
raç5o na Lei do L o de Outubro para regular este e outros 
s~mclhan tes easos, o que é ela a ttribuição Jo Poder Le
gu;J:~tivo. 

Palncio do iUo fle Janeiro em 5 de Novembro de i820. 
- .Josrt Clemente Pc1·cirn. 
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N. 2H.-FAZENDA.-EJ\I;) DE NOVEJ\IDRO DE 1.829, 

Sobre a arrecadação dos dizimos na Província de S. Paulo. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fnencla e Presidente do Tribunal do Tho
souro : Faço sa bcr á Junta da Fazenda da Província de 
S. Paulo, que Sua Magcstade o Imperador, em vista do 
seu officio de H ele Agosto deste anno, no qual expunha, 
quanto lhe parecia conveniente para in te ira execução da 
Provisão de o do Junho antecedente, onde se lhe pres
creveram as providencias neccssarias para a boa arreca
dação dos dizimos da dita província; Houve por hem 
.Mandar declarar á dita Junta, quanto ao 1. o ponto elo 
seu otncio, que se resolverá em tempo, sem com tuuo 
ficar suspensa a execução da c i ta da provisão ; e quanto ao 
mais onlenar o seguinte :que a rcspei to do 2. o ponto se 
proceua sómentc á rcgTtl:lção do preço dos gcneros na 
parte relativa aos designados no art. 7. o do Decreto de 
i6 de Abril de 1821 ; porque o dizimo dos que fazem o 
ohjecto clu ~ 3. o çnmprc receber-se~ como está disposto 
no Decreto de 31 de ~laio elo 182;): que sobre o 3. 0 ponto, 
seja arrecadado o dizimo conforme a letra do ~ 3. o Llo 
mencionado Decreto de 1G de Abril, que não estabelece 
as distincções, em que entra a mesma Junta, de com
mareio interior, exterior, c de cabotagem: que, no que 
toca ao ~.o ponto, se cobre o dizimo do l':i 0 do ma te, ou 
hcrva congonha, como a farinha de mandioca, c na oc
~asião da exportação; mas pelo valor, que tiver o genero 
no porto do embarque, por não ser elos comprehcndidos 
no art. 7. o do citado Decreto de to de Abril ; sendo de
mais util dcrluzi;·-se ainda dessa quota as dcspezns de 
transporte ao porto do embarque, como um favor ncecs
sario a este novo nmo de induslria agraria; c finalmcnto 
quanto ao 5. o ponto, que se prosiga na arrecac1ação, 
como até agora, emquan to se não derem proviclcneias 
Icgísl:1tivas. O que tudo se particip::t á dita Junta para 
sua intelligcncia e execução.- José Nunes Fcncira a fez 
no Hio de Janeiro em t) de N ovcmbro de 182~ .- .J ()fio 
Josó H.odriQTWR Varciro a fez escrever.- Bliguet Colmon 
du Pirt c Al1neüla. 
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N. 2:1.2.-F AZENDA.- E)I ;:; o E NovEMBRo n& 1s2m. 
Sobre a necessidade de se fazer publico no estrangeiro os do

cumentos de que se devem munir os navios de commcrcio, 
para serem admitticlos á. despacho nas Alfandegas do Imperio. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao aviso de V. Ex. de 
23 de Outubro proximo passado, remettendo-me os ex
tractos:clos officios dos Consules do Brazil em Gibraltar, 
c Copenhague, sobre o facto de haverem partido da
qucllos portos, e serem recebidos nas Alfandegas do 
lmperio alguns navios de commercio sem a necessaria 
legalisação de seus passaportes, manifestos· e cartas 
de saude ; tenho ele participar a V. Ex., de ordem de 
Sua Magestade o Imperador, que para o fim de fazer 
cessar a denunciada irregularidade, sem preju iso do 
nosso commercio externo, que nos cumpre facilitar, e 
promover, é de absoluta necessidade que V. Ex. ordene 
a todos os Consules elo Imperio que façam publicar nos 
portos, onde residem, a c1isposição do ~ D. o do Alvará de 
:iO de l\Iaio de i820, declnrando ao mesmo tempo que do 
~lia -1. o de Julho de 1.830 em cliante nenhum navio do 
commercio será recebido, nem (lará entrada nas Alfan
dcgas do Imperio, scm,quo venha munido dos docu
mcn tos exigidos pelo mesmo alvará. E por occasião 
disto convirá tambem que V. Ex. lembre aos sobreditos 
Consules, em ordem a evitar dcsagra.daveis contestações, 
que se devem limitar de hoje em diante a certificar~ e 
Icgalisar sómcnte os m3nifestos dos navios em geral, e 
não como ató agora fnziam, eac11 um dos cokets ou conhc~ 
cimentos, que instruem e documentam o mesmo mani
festo, visto que esta ultima providencia? aliás neeess:~ria 
quando existiam nações favorc~iJas no pagamento do~; 
direi tos ele importação, ó hoje ociosa em presença da Lei 
de 2,'f de Setembro ele 1828, que igualou para todos os 
povos os referidos direitos. Finalmcn te c~umprc-mo p~n'
tieipar a V. Ex. que fica expedida nesta data uma Cir
cular ás Juntas de Fnemla, onde ha Alfandcgas~ para que 
façam olJservar religiosamrnte a presente medida, ou 
antes a littcral disposição do citado alvarú. 

Deus Guardn a V. Ex.- Paco em õ de Novcmhro (ln 
182~}.- J.Uigucl Calnwn lb Pin e" Almcidct. ·-Sr. Ministro 
(~ Secretario llo Estatlo dos N egocios Estrangeiros. 
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N. 213.- FAZENDA.- El\I õ DE NOVEMBRO DE 1829. 

1\Ianda que do dia l. o de Julho de 1830 em diante só sejam 
addmittidos a despacho nas Alfandcgas os navios de commer
cio que vierem munidos dos documentos exigidos pela legis
lação em vigor. 

l\figuel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
l\Iagestacle o Imperador, :Ministro c Secretario de EstélclO 
tios Negocias da Fazenda c Presidente do Thesouro Na
cion::ll: F3ÇO saber á Junta da Fazend:1 da Província 
de ..•... ; Que constando a Su;) Magestaclc o Imperador 
pelas Notas elos Consulcs Brazileiros em Gibraltar, c 
Copenhague, datadas de 10 de Julho c 1-'f de Agosto 
deste anno~ como me foi participado em Aviso da Se
cretaria de Estado dos Negocies Estrangeiros de 23 de 
Outubro passado, h a verem partido navios daquelles 
portos, sem a necessaria legalisação de seus passaportes, 
manifestos e cart:1s de sauele, como fôra entre outros, 
o brigue sardo Sultam, que 1argára a 7 do dito mez ele 
Julho ele Gibraltar para esta Côrte, e era ele esperar o 
mesmo com a galera Conferens Ruthvor Blucher, pro
xima a sahir de Copenhague: Houve por bem Deter
minar por A viso de õ elo corrente em resposta á sobredita 
Secretaria de Estado, que para o !im de se fazer cessar 
a denunciada irregularidade, sem prejuízo do commcrcio 
exterior, que cumpre facilitar, e promover, se expe
dissem ordens a todos os Consules do Imperio para 
publicarem nos portos, onde residirem, a disposição do 
~ 9. 0 do Alvará ele 30 de :Maio de :1820, e declararem ao 
mesmo tempo, rrue do 1. o de Julho ele 1830 em clianw 
nenhum navio de r,ommercio será recebido_, nem darú 
entrada nas Alfandcgas tlo Imperio, sem virem mu
nidos elos documentos exigidos pelo mesmo alvarú. 
E portanto se ordena á dita Junta, que nesta confor
midade faça expedir as m;lis terminantes ordens ás Al
fandcgas dessa província. O que se assim terá entendido 
para cumprimento desta Imperial determinação.- Joa
quim de Almeida Sampaio a fez no Rio ele Janeiro em 
õ de Novembro ele 1829.-.João José Rodrigues Varciro 
a fez escrever.- Mignel Calmon du Pin c Almeida. 
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N. 21.4.-1\IARINHA.-El\I 5 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Sobre pa~saportes especiaes ás embarcações empregadas no com
mercio licito de escravos. 

A' vista da communicação junta por cópia, que hontem 
me fóra dirigida.pela Repartição dos Negocios Estran
geiros, V. S. fará constar aos proprictarios, ou con
signatarios das embarcações empregadas no commcrc!o 
li c i to de escravos, que havendo sido prorogado até o 
dia '13 de :Março do anno proximo seguinte o· prazo mar
cado para a retirada das mesmas embarcações para os 
portos de.ste Imperio, como se collígc da mesma com
municação, Sua Magestadc o Imperador, ampliando as 
lwncficas disposições do Aviso do 1. o do mez proximo 
passado, Ha por bem Perrnittir, que se continuem a 
faculta r passaportes cspeciaes áquellas embarcações, que 
ainda tenham de ser enviadJs pelos respectivos proprie
tarios, ou consignatarios aos portos da Costa cl' Africa, 
para nellcs receberem a carga de escravos, que ti vere.m 
prompta a embarcar, a saber: as que se dirigirem para 
a Costa Ol'iental d' Africa até o dia 25 do corrente, e 
para a OccidcnL1l até o dia 15 de Dezembro seguinte, 
prcecdendo toua via o juramento exigido no c i ta do aviso, 
e tieando todos wt intelligencia, de que a sua sahida dos 
referidos portos deve infallivelmente vcriticar·sc o mais 
Llrdar :1té o sub-mencionado dia 13 de 1\larço de 1830, 
prazo fixo, e lmprorogavcl para tal flm. 

Deus Guanle a V. S.- Paco em r; de Novcml1ro 
tle 182\L- Jllignel de Sou~ a. Jllêllo c Alvim.- Sr. Fiscal 
da :\Io::a do Despacho Marítimo. 

N. 215.-FAZENDA.-EM 7 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Ordrna a remessa de uma relação de todas as 
propriedades nacionaes. 

Miguel Calmon Ju Pin e Almeida, do Conselho ele Sua 
Magcstadc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos N egocios ela Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província 
de ..... ; Que Sua l\1agestado o Imperador, H a por bem 
ordenar, que a dita Junta remctta uma relação de todas 
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as propriedades nacionaes existentes nessa provincia, 
imlícando o actual estado dcllas; o uso a que se acham 
applicadas; as suas confrontações, ou descripções; e o seu 
valor actual no conceito de pessoas íntclligontes ~ o de
clarando ao mesmo tempo se alguma é ncccssaria para 
o serviço publico: cumprindo~ que a referida rebção 
chegue ao Thesouro até 20 de Abril do anno futuro, a 
fim de que o Ministerio da Fazenda possa execut:u o 
art. !6 da Carta de Lei de 23 de Setembro do corrente 
anno. O que a mesma Junta assim terú entendido, e 
cumprirá sem duvida alguma.- Alexandre José Ferreira 
Braga a fez no Rio de Janeiro aos 7 de Novembro de i82D. 
-João Carlos Corrêa Lemos a fez escrever.- Miguel 
Calmon du, Pin c Almeida. 

N. 216.- IMPERIO. -·E~I 9 DE r\OVEMDRO DE '1829. 

Sol.Jrc as continencias que se devem fazer á Camara l\Iunicipal, 
o procedencia que compete á mesma nos actos de eortojo. 

lllm. eExm. Sr.-Levei ao conhecimento de Sua.Ma
gestacle o Imperador o officio de V. Ex. de 27 do Abril 
ultimo, em que pede solução elo que deve fazer a respeilo 
do uso, que encontrou nessa província, quanto ao mo
do, por que se fazem as continencias á Camara, quan(lo 
esta em corporação, e com 'seu estandarte, passa pela 
frente de um r,orpo de tropa armada, e com bnndeira, 
o quanto ao costume de se lhe dar precedencia nas ocea
siões de cortejo em os dias de grande gala. E por ordem 
do mesmo Augusto Senhor tenho de communicar a V. 
Ex., sobre o L o objec to, que se deve conservar· a pratica 
de apresentar as armas á Camara, sem porém abater-se 
a bandeira, c sobre o 2. o, que nenhum inconveniente 
se oíferece em continuar-se a dar-lhe a prececlencia 
nos a c tos de cortejo. 

Deus Guardo a V. Ex. -Palacio do Hio de Janeiro 
em 9 de N ovcmbro de i829. --Sr. Presidon te du Pro~ 
vincia do Ceará. 
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N. 2:1.7.- FAZENDA.- E11 H DE NOVEl\IImo DE i82U. 

l\Ianda receber no trapiche do porto da Pa vuna as guias do 
fumo que conduzem os tropeiros. 

O Aclministrador de Diversas Rer1!1as Nacionacs Dquc 
na intclligcn<~ia Je que Sua Magcsiadc o Imp;Jrador an
nuiu á reprcst'nlaç::to de varíos agrícul torcs c consip:na
tarios do fun10 nest;J. Côrte, sobre que informou a 9 de 
Julho clestc anno, c de que nesta ela ta se expccliu a neccs
s:uia autorização aos negociantes dcsLa praça, Guerra, 
& Silveira, para não só receberem no sen tr:1piche do 
porto da Pavuna as guias que trazem os tropeiros, 
como o referido genero~ sendo numeradas~ o1Jrigando-sc 
a cnvial-as a mesma Auministração, o a prestarem alli 
iiança da exacta Dscalisação como tambem pura darem as 
necessarias resal v as aos ditos tropeiros para seu regresso. 

lho de Janeiro, 9 de NovemlJro de 182!). -~Miguel 
Calmon du Pin c Almeida. 

Autorização a (!Ue tSC J•eí·ere a portal" ia achna. 

Sua l\bgestade o Imporaclor, conformando-8o com as 
informações, c pareceres que houveram áeerca da re
presentação de varios agricultores~ c consignatarios do 
fumo nesta praça queixosos dos graves inconvenientes, e 
prejuízos experimentados na condueç~o elo dito gencro 
atéJt mesa da Administração de Diversas Hemlas Nacio
naes para o manifesto, e pagamento elos. respectivos 
direitos, e na qual pedem que pan conciliar-se a boa 
arrecadação tlcilcs com a eommodid~H1e dos conductorcs 01 

ou tropeiros, sejam estes obrigados a apresentar as 
g~1ias üo referido gcnero no porto ela Pavuna 1 onde 
existe um trapiche, de quo Vms. são proprietarios, c nlli 
se lhes dê a resalva p:1ra logo vol tarcm, poupanclo-seassim 
um:1 maior viagem, e os ditos prejuízos e inconvenien
tes : Ha por lwm Incumbir a Vms. do recebimento Lle 
tacs guias na fórma requerida, vinllo ellas numeradas, 
c passadas pelas autoridades dos registros por onde tran
sitam semelhantes gcneros, assim como de dar-lhe as 
ncccssarias resalvas para a volta: sendo porém, Vms. 
obrigados não só a prestar fiança na dita Administração 
de Diversas Rendas a exacta fiscalisação desta incum
bcncia, como tambcm a entrega das mencionadas guias. 
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O que tudo de ordem do mesmo Augusto Senhor par
ticipo a Vms. para sua intelligencia e execução. 

Paço, 9 de Novembro de 1829. -lJfiguel Cabnon du 
Pin e Almeida.- Srs. Guerra & Silveira, negociantes 
desta praça. 

N. 218.- FAZENDA.- E~I 9 DE NOYEJmno DE 1829. 

1\Ianda quo sejam numeradas as guias dos conductorcs de fumo. 

1\figuel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de 
Sua 1\fagestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado elos Negocios da Fazenda c Presidente do Tho
souro Nacional: Faço saber á Junta da Fazenda da Pro
víncia de Minas Geraes; Que Sua 1\:Iagestade o Imperador 
Ha por bem Determinar, que sem demora alguma expess~ 
as nccessarias ordens aos registros dessa província, por 
onde transitam os conductores de fumo_, afim ele que as 
guias do cstylo venham infallivclmcntc numeradas, c 
com a vigi lancia precisa ; e 11quem de accôrdo as com
petentes autoridades de prestarem fé d'ora em diante ás 
resalvas, que lhes apresentarem, assignadas pelos ne
gociantes Elcsta praça, Guerra c\: Si! vcira, proprictarios 
do trapiche, que tem no porto (Ia· Pavuna_, os quacs se 
acham incumbidos do recebimento das ditas p;uias, c de 
passarem as mesmas resalvas. O que se participa ú di ta 
Junta para sua intelligcncin~ c execução.-José Nunes 
Ferreira a fez no Rio de Janeiro em ú de Novembro de 
1S2ü.- João José Rodrigues Vareiro a fez escrever.
lJliguel Calmon du, P1:n e Almeida. 

N. 219.-- GUERRA.- EM !) DE NOYEl\lUfiO DE 1820. 

Declara ser applicavel aos Conselhos de Guerra a disposição do 
art. 3. 0 do Decreto de 12 de Abril de 1824 que admitte ás 
partes r':lprovar ou contraditar verbalmente as testemunhas 
ele seu adversario. 

Illm. c Exm. Sr.- Sna l\Iagcstadc o Imperador, em 
solução ao que V. Ex. expõe no seu.ofllcio de 20 de Ou-
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tubro findo, com a representação do Coronel Manoel 
Antonio Leitão Bandeira, Presidente do Conselho de 
Guerra do Major Luiz Jaime de Magalhães Coutinho, 
Ma nua declarar a V. Ex., que a disposição do art. 3. o 

do Decreto de l2 de Abril de 182í, que admitte ás partes 
reprovar ou contraditar verbalmente as testemunhas de 
seu adversario, é applicavel aos Conselhos de Guerra 
pela generalidade da sua expressão. 

Deus Guarde a V. Ex . ...:.. Paco em 9 de Novembro de 
:l82H.-José Clemente Pereira:- Sr. Governador das 
Armas da Côrte o Provincia. 

N. 220.- GUERRA. - EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.829. 

Sobre o pagamento dos recibos avulsos dos Officiacs dos corpos. 

Sua Magestade o Imperador, deferindo á supplica ele 
Sebastião Carlos Abelê, Tenente do 3. o batalhão de gra
nadciros de 1. a linha ; H a por bem Permi t ti r que na 
Thesouraria Geral das Tropas se desconte mensalmente 
no soldo elo supplicante a quantia ele 1.26000_, até final 
nagamento do emprestimo que lhe fez Manoel Maria 
Br·egaro. ·Por esta occasião ordena o mesmo Senhor que 
pela referida Thesouraria se não faça mais pagamento 
algum de recibos avulsos a Officiaes dos corpos, devendo 
estes pagamentos ser feitos aos respectivos Quarteis-Mes
tres, á vista de relações nominaes, em que todos os Of
flciaos devem assignar por baixo dos seus nomes. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 10 de Novernbro de 
1829. - José Clemente Pereira. - Sr. Thesoure-iro Ge
ral das Tropas. 

N. 221. -JUSTIÇA. - El\1 lO DE NOVEMBRO DE. Í829. 

Hccommenda a expedição de ordens ao novo Agente em Roma 
para solicitar de Sua Santidade que autorize o Bispo Capel
lão-mór a proceder á habilitação dos Bispos eleitos de Per
nambuco e Cuyabá. 

Tendo Sua Magestade o Imperador, no faustissimo dia 
i8 elo moz antecedente, nomeado para Bispo de Pernam

DEcrsõEs DE !829. 2o 
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buco a Monsenhor D. João da Purificação Marques Per
digão, em consequencia da renuncia inclusa, que fizera 
o Bispo eleito do mesmo bispado D. Thomaz de Noro
nha, e para Bispo de Cuyabá ao Conego P1acido Mendes 
Carneiro; mas, não havendo presentemente nesta Côrte 
Nuncio Apostolico para proceder á competente habi
litação dos mesmos Bispos eleitos, a fim de se lhes passar 
as respectivas Cartas de apresentJç.ão, cumpre que V. Ex. 
expeça as ordens que forem riecessarias ao nosso Agente 
na C6rte de Roma, para solicitar de Sua Santidade que 
haja de autorizar para o referido fim o Bispo Capel
lão-mór~ como o foi já para o Arcebispo da Bahia, c 
Bispos de S. Paulo e Maranhão. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 10 de Novembro 
de 1829. - Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. - Sr. 
Ministro e Secretario de Estado dos Negados Estran
geiros. 

N. 222.-ESTRANGEIROS.- El\1 lO DE NOVEMBRO DE 
1829. 

Sobre os documentos de que devem ser munidas as e]llbarcações 
que se dirigirem aos portos do Imperio e lcgalisação dos res
pectivos manifestos. 

Illm. Sr.-Transmitto a Vm. cópia de um aviso que 
me foi dirigido peJo Sr. Ministro dos Negocios da Fa
zenda em data de 5 do corrente, versando sobre os do
cnmen tos de que devem ser munidas as embarcações, 
que se dirigirem aos portos deste Imperio, e sobre a 
legalisação dos respectivos manifestos, afim de que Vm. 
o execute e faça sem demora constar as suas disposições 
pela maneira mais publica e mais propria que lhe pare
cer. O que de ordem de Sua Magestacle Imperial commu
nico a Vm. para sua intelligencia e exacto cumprimento. 

Deus Guarde a Vm. -Palacio do Rio de Janeiro em 10 
de Novembro de 1829.-Marquez de Aracaty.-Sr. Consul 
do lmperio do Brazil em ...•... 
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N. 22~3.- GUERRA. -EM lO DE NOVEMBRO DE i82U. 

Declara que ao Commandantc das Armas incumbe inteira 
sujeição ao Presidente da Provincia em todos os objectos de 
administração, que nada tem com i1 disciplina e economia 
particular da tropa. 

Inteirado Sua Magestade o Imperador da maneira 
prudente e circumspecta com que se houvera com o 
Commandante interino das Armas da Província do Ce;1rá, 
João ele Araujo Chaves, o Presidente da mesma Provín
cia, por occasião das ordens em conselho que c1 i rip;ira 
áquellc Commandante para a mudança da prisão de Mn
euripe, a que elle se negára; e julgando mui digna de 
censura a reprehensivel fórma por que o referido Com
mandante das Armas se oppôz ao c.umprimento de taes 
ordens, chegando ao excesso de faltar ao respeito devido 
ao Presidente como primeir'a autoridade da província : 
Manda o mesmo Senhor, pela Secretaria .de Estado dos 
Negocias da Guerra, estranhar o procedimento e insu
bordinada conducta do mencionado Commandantc das 

· Armas interino, c advertir-lhe que lhe incumbe in
teira sujeição ao Presidente da província, em todos os 
ohjectos da administração, que nada tom com a dis
ciplina e economia particular da tropa. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1.0 de Novembro de 
1829.- José Clf!mcntc Pereira. 

N. 22'L- FAZENDA.- EM il DE NOVEMBRO DE 18~U. 

Suhre o pagamento de soldo uas tropas em moeda mclallica. 

Miguel C~1lmon du Pin c Almeida, do Conselho ele Sua 
Magestadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negoeios da Fazenda c Presidente do Thesouro 
Nacional: Faço saber á Junta de Fazenda d~ Provincia da 
Bllhia: Que sendo presente a Sua Magestacle o Imperador 
o officio da mesma Junta n. o 66, datado em õ ele Outubro 
deste anno, que trata sobre a represent;lção, que lhe 1izera 
o Governador das Armas, e dos Commanclan tos dos 
corpos dessa província, ácerca do prejuízo, que soffrem 
em seus soldos, por serem pagos em papel moeda, sempre 
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sujeitos a um pesadíssimo rebate, pedindo que o paga
mento dos mesmos seja em metal: Houve o mesmo Au
gusto Senhor por bem Orden:1r, qua a Junta pratique o 
mesmo que nesta Côrte se observa, mandando pagar a . 
todas as classes, som distincção, metade, torço, ou quarto 
dos vencimcn tos respectivos, com moeda metallica na 
proporção da receita mensal, que fizer della. O que se 
participa á Junta para sua intelligoncia, c fiel execução. 
-João Rodrigues da Silva a fez no Rio do Janeiro aos 
H. de Novembro de 1.829.- João' Carlos Corrôa Lemos a 
fez escrever.- ~Miguel Calmon du. Pin e Aluwida. 

N. 225.-FAZENDA.- E:u !2 DE NOVEMnno DE 1.82ü. 

l\Ianda. fundea,r defronte do trapiche da Ordem as embarcações 
costeiras que irouxerem a bordo aguardente. 

Expeça Vm. as mais terminantes ordens para que· 
todas as embarcações costeiraE, que trouxerem a seu 
Jwrdo aguardente da terra, e assucar em saccos passem a 
fundear, antes da visita, defronte do trapiche da Ordem, 
a fim de que descarreguem, e recolham no mesmo tra
piche os dous referidos generos, sob pena de appre
lHmsão, por extravio, quando o não façam. O que Vm. 
executará. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 12 de Novembro de 
1829.-Miguel Calmon du Pin e Almeida.-Sr. Desem
bargador Juiz interino da Alfandega. 

N. 22G.- FAZENDA.- Elii 1.2 DE NOVE~mRo DE i82ü. 

Manda. recolher ao trapiche da Ordem a aguardente c o assucar 
que entrar de barra fóra. 

O Administrado!' do Diversas Rendas Nacionaos faça 
intimar por um Agente da mesma Administração, di
gno de confianca, a todos os donos, ou administradores 
dos trapiches d·esta cidade, e suas vizinhanças, que não 
recolham, ou recebam nos mesmos trapiches, depois de 
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Ib~s ser feita a intimação, a, aguardente da terra envasi- . 
· Ihada, que v'ier para mermtdtt desta capital, e º as~;u.., 
, car ensaccado qne entrar de barra fóra; visto que ambos 

est9& gemeras passam a ser arrecadados e reoolhhloa. no 
trapiche da Ordem, ora administrado pela F~enda 
PubUca, conforme Q edital desta data; sob pena de serem 

. julgados como extraviadores dos direito$ naoionaes, 
· aquelles donos, ou. administradores, que em contraven
ça:o da presente ordem, receberem, ou recolheram nos 
seus trapiches os indicados gene r os. O que cumpra. 

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 16~9.~ Miguel· 
fttlmon du Pi~·e Almeida~ 

Sobre o pagamento do dizimo do pescado na Provineia de 
Santa C.atharina. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província de 
Santa Catharina; Que Sua Magestade o Imperador por 
Sua Immediata Resolução de 4 do corrente mez, tomada 
em Cõnsulta do Conselho da Fazenda de 2l de Outubro 
antecedente, a que· mandou proceder sobre o requeri
·mento do Tenente Joaquim José da Costa, e outros, 
moradores do termo da cidade do Desterro, capital da 
dita província, em que pedem providencias ~cerca de 
serem obrigados ao pagamento do Dizimo (!o Pescado, 
sem preceder avença, ou liquidação, como sa viam 
suJ_·eítos_ n_a fórma da 4.' condição do contracto, com 
que se arrematára esta renda : Hoqve- por bem, defe
·rindoao requerimento dos sup~ticantes quelxo$0s COf!.tra 
vexames de exacção em materJa de collecta não cte-nda, 
Mandar declarar á dita Junta, que obrou mal em inserir 
a dita ~. • condição nova no aetual contracto1 posto, 
que ella em substancia se refira ao estylo 4a cobrança 
do& dízimos do pescado do peix~· nas exacçOes anteriores$ 

·o que deve excluir a intenção do contractador em di
iimar, além dQ peixe que se vende, aqueUe, gtJ..e qual
quer pesca para seu suste.nto, e de stia famiha! ()rde
nando portanto., que faça publico por edital, que assim 

,: 4 
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se deve entender; ficando ao contractador o direito 
salvo para reclamar ·qualquer jus, que entenda, lhe dá 
de mais a di ta condição ; e a mesma Junta cer La, de que 
o executivo concedido aos contractadores é nos termos 
da Lei de 22 de Dezembro de 1761, pois que assim com() 
a Fazenda Publica· para exercer a acção executiva deve 
entrar em juizo com a. sua intenção liquida de facto, e 
de direito, nos alcances dos devedores fiscaes, pelos livros 
das Contadorias, do mesmo modo cumpre_, que o façam 
os contractadores, cessionarios do dito direito, entrando 
com a sua intenção igualmente"'liquida, ou seja em tracto 
de avenças feitas com os collectados, ou em justificação 
prévia da divida feita com notificação da parte, a fim de 
que se evitem os vexames dos povos, que teve em vista 
acautelar o Decreto de 25 de Abril de 1821. O que tudo 
se participa à dita Junta para sua intelligencia e exe
cução. Joaquim de Almeida Sampaio a fez no R i o de 
Janeiro em 1.2 de Novembro de 1829.- João José Ro
drigues Var-eiro a fez escrever.-Miguel Calmon d1t Pin e 
Almeida·. 

N. 228.-FAZENDA.-EM 12 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Regula a administração do trapiche da Ordem. 

Nomeio a José Ferreira da Costa Br·aga, Feitor do pateo 
da Alfandega, para servir interinamente de Adminis
trador do trapiche da Ordem, arrendado por conta da 
Fazenda Publica, cumprindo-lhe nessa qualidade 'exe
cutar o seguinte: 1.0

, não receber de hoje em diante, 
no mesmo trapiche, genero, ou mercadoria alguma por 
conta de particulares; 2. 0

, avisar· aos donos, ou con
signatarios dos generos, ou effeitos, que actualmente 
existem no mesmo trapiche, para que os retirem para ou
tros, dtmtro de tO dias depois de feito o aviso, a fim de 
que as coxias sejam evacuadas sem perda de tempo ; ·3. o, 
fazer, e remetter ao Thesouro uma relação dos generos, 
e objectos pertencentes ás presas que se acharem no 
mesmo trapiche, para que sejam tomadas a respeito 
delles as convenientes medidas; 4. 0

, fiscalisar~ e arre
cadar as sommas, que os effei tos de conta particular, 
ora existentes no trapiche, devam pagar na occasião da 
sabida; tendo para esse efieito um Escrivão, que lhe faça 
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as competente,s cargas, nd lfvro, que para esse fim se 
lhe remette, rubricado competentement~; e õ. o, receber 
de hoje em diante toda a aguardente da terra, que se 
destinar· ao mercado desta cidade, e todo o assucar em 
saccos, que fôr importado, conforme o Edital da data de 
hoje, incluso por cópia ; ten~o dous fieis, que façam a 
escriptnração da entrada, e sabida destes dous generos, 
nos livros, que tambem,se lharemettem rubricados, para 
esse effeito: bem entendido, que a sabida não terá lugar 
senão 'á vista do despacho, e ordem da Administração das 
Diversas Rendas, pelo qual conste, que o genero. tem já 
pagos os competentes subsídios, e direitos, ou de exporta
ção, ou de consumo, ficando o sobredito Administrador 
interino na intelligencia de que nomeio provisoriamente 
para lhe servir de Escrivão, o Fiel da Alfandega Antonio 
José de Araujo, para Fiel de aguardente o Guarda de 
numero da Alfandega Caetanq Thomaz Alves, e para Fiel 
do assucar, o Guarda dito Antonio Fernàndes da Silva 
Gandres: E outrosim, de que nesta data fica expedida a 
necessaria ordem ao Juiz da Alfandega, para que faça 
fundear, antes da visita, defronte do referido trapiche, 
toda e qualquer embarcação costeira, que trouxer a seu 
bordo os referidos generos: devendo o mesmo Admin is
trador vigiar, que não sejam desembarcados para outro 
lugar, e podendo, quando seja necessario, pedir guardas 
ao dito Juiz, para fazer effectiva a recommendada vigia, 
ou fiscalisação. O que se cumprirá. 

Rio em !2 de Novembro de !829.-Miguel Calmon du 
P't'-n e Almeida. · 

Edital-a que se ref'ere· a ordem acima. 

Por ordem do Illm. e Exm. Sr. Miguel Calmon du 
Pin e Almeida, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Fazenda~ e Presidente do Thesouro Nacional, 
fe faz·publico que de hoje em diante dever-se-ha reco-
lher ao trapiche da Ordem tgda a aguardente da terra, 
que se destinar ao mercado desta capital, seja para 
exportação, ou consumo, e quér. venha do reconcavo 
desta província, por mar ou por terra, quér entre pela 
barra vindo dos districtos e. províncias limitrophes : e 
que outrosim recolher .. se-ha ao mesmo trapiche todo o 
assucar, que vier em saécos de barra fóra, ou dos distri
ctosda costa marítima desta, ou outras províncias, com 
declaração de que· a Fazenda perceberá pela guarda, ou 
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armàzenageni dos referidos generos no sobredito trapi
che o mesmo, que percebem os trapiches particulares 
com o desconto de tO por cento em favor dos proprie
tarios dos mesmos generos, e bem assim de que serão 
apprehendidas, como extraviadas aos direitos nacionaes, 
todas as pipas, e quaesquer outras vasilhas de aguardente 
da terra, que forem encontradasemqualquer,outrolugar, 
e todos os saccos de assucar, que, tendo vindo de barra 
fóra, forem desembarcados em qualquer outra par·te, 
ficando os donos ou consigna ta rios· dos generos ·acima 
mencionados na certeza de que terão no trapiche, ora 
administrado por conta da Fazenda Publica, toda, se
não maior Jacilidade para a entrada, e sahida dos seus 
generos no que poderiam encontrar nos trlpic.hes par
ticulares, assim como que haverã nelle a maior vigilan
cia e se empregarã o maior desvello na conservação, 
bom acondicionamento, e segurança da propriedade par
ticular_, que allí fôr arrecadada e guardada. 

Rio de Janeiro em !2 de Novembro de 1829.- O 
Escrivão da mesa do Thesouro, José Procopio:.de Castro. 

N. 229.-GUERRA.-EJU 12 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Declara que devem ser feitas pela Fazenda Publica as despezas 
com o fornecimento de quartel, luz, agua e tarimba· para a 
tropa da guarnição das cadêas e do serviço das rondas. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o officio de V. Ex., na data de !8 de Setembro 
do corrente anno, em que participa terem as Camaras 
dessa província recusado continuar a fazer, como até 
agora, pelos bens do Conselho, o forneGimento de 
quartel, luz, agua e tarimba para a tropa da ~uarnição 

· das cadêas, e do serviço das rondas, citando em seu favor 
o art.' 74 do tit. 4. 0 da Carta de Lei do 1.0 de Outubro 
de !828, e o mesmo Senhor Ila por bem Declarar a V. Ex., 
em resposta ao referido officio, que a. dita Lei desonera 
as Camaras das despezas mencionadas, as quaes devem 
ser feitas pela Fazenda Publica. · 

Deus Guarde a V. Ex.-· Palacio do Rio de Janeiro em 
!2 de Novembro de 1829.-José Clemente Pereira.
Sr. Presidente da Provincia do Ceará . 

.:A:API:P~ 
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N. 230.- GUERRA.- PROVISÃO DO CONSELHO SUPREMO 
1\ULIT AR DE 12 DE NOVEMBRO DE i829 • 

Declara que o Commandante das Armas n~o deve se ingerir na 
jurisdicção do Auditor de Guerra. 

Dom Pedro, por Graça de Deus, e unanime acclamação 
1los Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Brazil: Faço saber a vós, Conde do lHo Pardo, Gover
nador das Armas da Côrte e Província, que tendo subiLlo 
ú Minha Imperial Presença a vossa representação datada 
em 8 de Julho do corrente anno, em que pedi eis decisão: 
-se os militares que fossem presos á vossa ordem 
podiam ser soltos por determinação dos Auditores; ou 
se vos deveis regular pelas decisões do Conselho Supremo 
Militar em casos semelhantes-; Mandei sobre este 
objecto consultar ao mesmo Conselho com o parecer do 
qual me conformei; Sou servido declarar-vos que ne
nhuma razão vos assiste para vos poderdes ingerir nos 
a c tos de jurisdicção, em que é permittido aos Auditores, 
segundo a disposição do Alvará de 1~ ele Outubro de 1791, 
conceder cartas de seguro nos casos meramente civis, c 
que só ás partes compete opporem-se pelo meio do 
embargo, ou pelo recurso do aggravo, em differença dos 
crimes militares em que por bem da disciplina são 
prohibidos os seguros, conforme a determinação do 
sobredito alvará, sendo certo que esta jurisdicção ou 
faculdade de mandar passar, ou conceder as cartas de 
seguro aos réos antes de presos e nos casos ordinarios é 
ua privativa competencia dos Auditores, e nos graves, 
tlo Conselho Supremo Militar de Justiça, sem que em 
semelhantes casos possam intromettcr-se outras autori
dades militares, por mais preeminentes que sejam a 
outros respeitos, por ser tudo em virtude da Lei a que 
estão sujeitos e subordinados, e sem que possam tambem 
suspender o efieito do seguro, ou restringil-o por qual
quer fórma que seja, nem tomar conhecimento sobre :1 

sua validade, e menos conceder menagem aos róos 
presos que pelo descuido não se muniram das cartas de 
seguro, ou que pela gravidade dos crimes se lhe não 
facultou fiança por ser aquella graça unicamente priva
tiva, ou da Minha immedia ta~ c Imperial autoridade, ou 
da privativa jurisdicção do Conselho Supremo Militar 
de Justiça. Cumpri-o assim. Sua Magestade o Imperador 
o mandou pelos Conselheiros de Guerra abaixo assig 
n~dos, ambos do seu Conselho.- João Jacques da Silva 
Lisboa a fez nesta Cdrtc e cidade do Rio de Janeiro aos 
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i2 dias do mez de Novembro do anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de !829. -No impedimento 
do Conselheiro Secretario de Guerra, Antonio Raphael 
ela Cunha Cabral, Official -Maior, a fez escrever e sub
screvi.- Joaquim de Oliveira .Alvares. -- Miguel José de 
Oliveira Pinto. · 

Por Immediata Resolução de Sua Magestade o Impe
rador ele 23 de Setembro de 1.829. 

N. 231.- JUSTIÇA.- EM 1'1 DE NOVEl\IBRO DE 1829. 

Ordena que o Porteiro do Supremo Tribunal de Justiça sirva 
tambem de Porteiro da respectiva Secretaria. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo representado o Secretario 
do Supremo Tribunal de Justiça a necessidade de no
mear-se pessoa que sirva de Porteiro da Secretaria do 
mesmo Tribunal, Ha Sua Magestade o Imperador por 
bem Ordenar que o Porteiro della sirva tambem de 
Porteiro da referida Secretaria; o que communico a 
V. Ex., para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em Ht de Novembro 
de 1.829.- Lucio Soares Teixeirá de Gouvêa.-Sr. Pre
sidente do Supremo Tribunal de Justiça. 

N. 232.- MARINHA.- EM 1.~ DE NOVEMBRO DR 1.829. 

Declara que os Commissarios e Escrivães da Armada não gozam 
de fôro militar para serem julgados em conselho de guerra. 

Não gozando os Commissarios e Escrivães da Armada 
do fôro militar p_a.ra serem julgados em conselho de 
guerra, como o são as outras pr-aças da mesma Armada, 
c não podendo portanto verificar-se o conselho de 
guerra que se havia mandado convocar por Aviso de 
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12 do corrente para jul~ar o Escrivão do Correio Brazi
leiro João Ferreira Barboza; previno a Vm. de que deve 
ficar de nenhum eíieito aquelle aviso, sendo cassadas 
as nomeações que, em conseqnencia do mesmo, se hou
verem expedido por esse Quartel-General. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 1_4, de N ovcmbro de 
1829.-Miguelde Souza Mello e Alvim.-Sr. Chefe do 
Quartel-General da Marinha. 

N. 233.- IMPERIO.- EM 14, DE NOVEl\IDRO DE 182H. 

Rcmctte o modelo de orçamento geral da dcspeza civil de cada 
província. 

Illm. e Exm. Sr.- Por ordem de Sua Magestadc o 
Imperador, remetto a V. Ex. tanto a formula do mappa 
do orçamento geral da despeza civil dessa província 
para o anno ílnanceiro do 1. o de Julho ele 1831 a 30 de 
Junho de 1832, como as elas tabellas particulares, a que 
se refere o mencionado rnappa: c :Manda o mesmo Se
nhor que, regulando-se V. Ex. na organização deste 
trabalho pelas ditas formulas, c observações a clle rela
tivas, e sendo feito com a mais escrupulosa exactidão, 
cuille logo em dirigil-o a esta Secretaria de Estado dos 
Negocias do Imperio, de sorte que esteja aqui, o mais 
tardar, até H> ele Abril proximo futuro; ficando V. Ex. 
na intelligencia de que responderá indefectivelmente 
por qualquer demora, que houver além do referido 
prazo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
14 de Novembro de 1829.-José Clemente Pereira.
Sr. Presidente da Província ele .... 

Observações para acon1panhar•em a Circular 
1;ranscripta. 

As tabellas, posto que se organizem pelas duas que 
vão juntas para servirem de modelos, soffrcrão as alte
rações, que exigirem as circumstancias particulares da 
província. 

A do Corpo Legislativo mostrará o numero dos Sena· 
dores e Depu ta dos da vrovincia, com os subsídios e 
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ajudas de custo, que lhes marca a Lei de 2ã de Setembro 
do corrente anno. 

A do Conselho Geral, além dos vencimentos dos seus 
empregados, indicará por orçamento tanto a despeza 
do seu expediente_, calculada pela do corrente anno, 
como a das obras de que precisar a casa de suas sessões. 

A do Conselho do Governo apontará as gratifi.caçõcs 
dos Conselheiros. 

A da saude publica mostrará a despeza_, que se fizer 
em seus differentes artigos, como são Hospitaes, Medico~, 
e Cirurgiões Civis, e em particular com a vaccina. 

A dos estabelecimentos publicas comprehendorá a 
despeza dos que, sendo sustentados pela Fazenda Nacio~ 
nal, estão sujeitos á Secretaria de Estado dos Negocias 
elo Imperio; acompanhando a mesma tabella os titulos 
da instituição de cada um, as relações nominaes dm; 
empregados, e os títulos de suas nomeações. 

A das obras publicas deve mostrar circumstanciada
mente a natureza dellas, sua necessidade ou utilidade; 
c vir acompanhada da planta, plano, e orçamento das 
mesmas obras, e da ordem que as autorizou. 

A das despezas eventuaes deve especificar os objectos 
em que se presume, que podem recahir, e o fundamento 
em que assenta a probabilidade. 

Havendo algumas despezas, que não possam compre
hender-se nas ditas tabellas, entrarão em uma ou mais 
tabellas novas. 

No artigo- Diversos empregados civis- da tabella 
n. o 1 se incluirão os que não se classificarem bem em 
nenhuma das outras. 

Rio de Janeiro em 1!1 de Novembro de 1820.- Theodo
ro Josd Biancardi. 

N. 23<Í.- FAZENDA.- EM 18 DE NOVEMflRO DE 18~9. 

Jlanda rcmcttor á repartição do Correio quacsquer cartas ou 
m::tssos com sobrcscriptos que acompanharem os manifestos 
dos navios entrados. 

Sendo digno de estranheza, e de prompta providencia 
o abuso praticado no armazem das encommendas dessa 
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Alfandega, onde se tem retido algumas cartas e papeis, 
que por virem declarados nos manifestos dos navios 
tlevcm passar pela mesma Alfandcga: Sua Magcstadc o 
Imperador Ordena que Vm., começando por mandar 
fazer um exacto inventario de tudo quanto se contém 
no referido armazem, e por demittir o referido Fiel, 
quando o repute negligente, ou doloso, faça desde jú 
entregar á Administração do Correio Geral quaesquer 
cartas, ou papeis, que devam pertencer áquella re
partição, e ser distribuídos por ella ; e ordena outro
sim que de hoje em diante sejam remettidas á mesma 
administração, de quem se haverá recibo para a eles
carga do competente Fiel, quaesquer cartag, ou massos, 
com sobrescriptos, que acompanharem os manifestos 
dos navios entrados, e vierem por isso á Alfandega, 
de\rendo a remessa ser feita no mesmo dia, em que 
fôr dada. a respectiva entrada, pena de suspensão, ou 
demissão (conforme a gravidade do caso) do Fiel, ou 
Oificial que infringir a presente ordem. 

Deus Guarde a Vm.-- Paço, i8 de Novembro de l82D. 
-Miguel Calmon dn Pin e Almeida.-Sr. Desembargador 
Juiz mterino da Alfaudega ucsta Côrto. 

N. 23G.- GUEHHA. - El\1 lü DE NOVEMBRO DE 182U. 

Dá modelo .para o orçamento da dcspcza militar para o exercicio 
de !831-1832. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador Ha 
por bem Ordenar, que V. Ex. remetta a esta Repartição 
da Guerra o orçamento da despeza militar dessa provín
cia ... para o anno financeiro do i. o de Julho de i83i 
a 30 de Junho ele 1832, o qual deverá ser formado se
gundo o modelo incluso, e vir acompanhado de um 
mappa da força de 1. a linha, que no principio de Ja
neiro de i830 existir na mesma provincia, ficando 
V. Ex. na in telligencia de que unia c ousa e outra deve 
achar-se nesta Secretaria de Estado o mais tardar até o 
dia Ui de Abril futuro, para ser presente á Assembléa 

L, 
? j:. 
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Geral Legislativa; sendo V. Ex. rcsponsavel pela omis
são que haja em semelhante remessa. 

Deus Gúarde a V. Ex. - Palacio do Ri o de Janeiro 
em 1.9 de Novembro de 1829. -José Clemente Pereira. 
- Sr. PresiJcnte da Província de .... 

1\lodelo a que se rerere o a ''iso achna. 

Otr:ameuto de despe:::;a militar dcL rwot·incia (le ••.• pam o anno 
• !inwwei1·o 1lo i. 0 de Julho de i83i a 30 de Junho 1le i832. 

OBJECTO DA DESPEZA. TADELLAS. 

Estado-maior da província .... i 
D. o ge praças e registros .•.... 2 
Offictaes desempregados ...••. 3 
D. os reformados ............ ·• 4 
D. os do corpo de Veteranos ... l) 
n.os de 2.a linha que vencem 6 
Tambores e pifanos dos corpos 

da mesma linha ..••.......• 7 
Policia ..•.•......••..•.•..••. 8 
Trem do Exercito (se o houver) 9 
llospi tal militar .••.•••.••..•• :lO 
Vi uvas que vencem monte pio, 

pensões ou meio soldo •.•••• H 
Diversas despezas militares •• :1.2 

So~r~IA ••..•.•...• 

DESPEZA 

ordi- / ex
naria. traord. 

~ ~ 
lJ a 
~ a 
f} f} 
Jj !} 
~ a 
~ ~ 

Jj 

~ 
fj 

~ f) 
lJ Jj 
$ a 
Jj a 

TOTAL. 

~ 
fi, 
Jj 
8 
fj 
lJ 
1) 

g 
a 
lJ 
Jj 
lJ -----

~ ~ 1) 

N. B. As tabellas devem ser organizadas segundo o modelo 
junto coru as alterações com:enientes. 

Todas as tabellas, que contiverem Yencimento de empregados, 
e Officiaes, devem vir acompanhadas de uma relacão nominal 
dos mesmos, com cita1;ão da lei, provisão, aviso, ôu qualquer 
outra ordem, por que vencem, e cópias de suas nomeacões. 

A tabella dos Otficiaes desempregados deve separar o·s que per
tencerem ao estado-maior dos que são avulsos~ ou pertencerem a 
algum corpo. 

A do Hospital militar deve conter em verba separada, os or
denados, ou gratificações, dos seus empregados, e n'outra a 
despeza do mesmo hospital. 

A rlo Trem conterá a relação e vencimentos dos empregados em 
verba separada, e n'outra o calculo da despeza, que poderá fazer
se em materiaes, e mão d'obra. 

A de diversas despezas ba de conter especificada declaração 
das obras, que será necessario fazer, com o calculo de sua despeza 
provavel. 

Se houver outra alguma despeza, que exija que se forme ta
bella separada, além das que vão especificadas, se poderá fazer. 
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TABELLA N. 0 L 

Demonstraçcio da despeza annual 'do estado-maior empregado drt 
província de. • • para o anno financeiro do :1.. o de Jltlho de !83! 
a 30 de J1tnho de :1.832. 

EMPREGADOS. SOLDO. GRAT. TOH8 • TARa. TOTAL. 

Governador ou Com-
mandante das Armas. 

Ajudante de ordens ..•.. 
Secretario ............. . 
Officiaes ou Amanuenses 

das Secretarias ...... . 
Auditor ..............•. : j ~ ~ ~ ----------------------------

SoMMA.. .. .. J'j J'j J'j J'j n 
N. B. - Devem declarar-se as graduações militares dos que 

as tiverem. 
Deve acrescentar-se qualquer outro Official ou empregado, 

quando possa pertencer ao estado-maior empregado da provín
cia, declarando-se a sua commissão em serviço. 

N. 236.-FAZENDA.-EM 19 DE NOVEMBRO DE 1.829. 

Sobre as embarcações costeiras que trouxerem aguardente da 
terra. 

Havendo-se reconhecido, na pratica, que a litteral 
execução do Aviso de 1.2 do corrente, ácerca da visita 
das embarcações costeiras, que trouxerem a seu bordo 
aguardente da terra, e assucar em saccos, retardaria de 
algum modo o expediente do commercio interior, que 
aliás dcve:ser animado e protegido: Ordena Sua Magesta
de o Imperador, que Vm. expeça as convenientes ordens, 
para que se execute o seguinte: 1.. o Que seja imme
diatamente visitada, como é mister, toda e qualquer 
embarcação costeira, logo que dê fundo no lugar que fôr 
do costume; 2. o Que os Otnciaes de visita remeltam 
immediatamente ao Administrador do trapiche da Ordem 
a relação ou manifesto da aguardente da terra e assucar 
em saccos, que possam achar-se a bordo de cada embar
cação, com as declarações precisas para verificar-se a sua 
identidade; 3. o Que no caso de existirem taes generos 
a bordo, os mesmos Officiaes deixem em cada embar
cação um guarda, que será integralmente pago pela 
Alfandega, de maneira que o commercio de cabotagem 
não soffra com esta medida, onus, ou encargo algum; 
4. 0 Que, feito isto, os referidos Officiaes intimem aos 
respectivos mestres das embarcações, que passem a ir 
fundear defronte do trapiche da Ordem, para clescar-

l 
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regarem alli qualquer dos dousgeneros acima designados; 
salvo nos casos, ou de se acharem as vasilhas de aguar
dente c os saccos de assacar arrumados de sorte, que não 
possam ser tirados, sem que descarreguem alguma outra 
parte do seu carregamento; porque, em tat caso, po
derão descarregar esta parte, onde lhes fôr mais com
modo, e depois seguirem para o dito trapiche a desem
barcar os mencionados generos, ou de não terem a seu 
bordo (o que será verificado pela visita) mais de doze 
pipas ou vasilhas de aguardente, e de 30 saccos de as
sacar; porque tambem, em tal caso, poderão remettel-os, 
de bordo para o referido trapiche, nas suas lanchas, 
sendo acompanhados pelo respectivo guarda, que não 
exigiJ'á emolumento algum a titulo de conducção: cum
prindo, finalmente, que Vm. recommende a cada um 
dos guardas que forem empregados neste serviço, que 
não consintam o desembarque ele algum dos generos 
em questão, sem que seja para o trapiche, que se tem 
destinado para recebêl-os, e pelos dons .modos aqui 
permittidos. O que participo a Vm. para sua intclli
gencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 19 de Novembro de 
1829.-Miguel Cal1non du Pin:e Almeida. -Sr. Desembar
gador Juiz interino da Alfandega desta Côrtc. 

N. 237.-FAZENDA.-El\1 i9 DE NOVEMBRO DE 1829 .. 

Sobre o despacho de sabida da aguardente da terra no trapiche 
da Ordem. 

O Administrador interino do trapiche da Ordem 
fique na intelligencia de que não deverá dar sahida no 
mesmo trapiche a qualquer pipa, vazilha de aguardente 
da terra., sem que lhe seja apresentado o despacho do 
pagamento de todos os direitos, a que por ditferentcs 
titulas está sujeito o mesmo genero, e sem que faça 
previamente despachar qualquer excesso, que haja de 
encontrar entre a quantidade despachada, e a que deva 
eiiectivamente sahir em consequencia do despacho, ou 
da ordem, não consentindo, que a Fazenda Publica con
tinue a ser lesada pelo abuso notorio de se despacharem 
vazilhas de 200 medidas, como pipas de i80 medidas. 
E outrosim de que remetterá ao Administrador de Di
versas Rendas diariamente a relação das pipas, ou va
zilhas de aguardente, e elos saccos de assucar entrados 
no trapiche, no dia antecedente, como tambem no fim 
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de "e:ula trimestrt: a conta, nn rel-ação gorai dos mesmos 
gentn·os cntr~11lo~ c sabidos. O que cumprirá. 

Paço, 19 de Noycmbro de il::i2~L- Mignel Calmon dn 
Pin e Almeida. 

N. 238.-FAZENDA.-Ell !ü l!E NOVEMB.RO DE 1829. 

Sobre a ~dmini~ração c serviço do trapiehe da Ordem. 

O Administrador de Diversas Rendas Nacionaes, fique 
na intelligencia de que Sua 1\bgestade o Imperador tem 
resolvido ácerca da sua representação da dat;:~ de:~ !7 do 
corrente, o seguinte; l. o Que a admini~tração dei trapi
che da Ordem lh€ re1f1ettorá cada dia, a relação dos gc
nerof', que IJO antecedente forem recolhidos ao mesmo 
trapiche; assim como, no fim de cada trimestre, a 
conta, ou relação geral dos ditos gencros, que allí entra
rem, e sahirem; tuuo·confonnc os arts. H> e 22 d;!g Iu
strueções que aeompanharam o Decreto de~ d0. Fevereiro 
de 182:3; e 2. o Que fica absolutamente prohibida, o de 
hoje em diante como nbusiva, a pratica de se despacha .. 
rem, sobre a agua, para desembarcarem nas praia-s, 
quaesquer vasilhas de aguardente da terra, que se :1pre
sentern nessa administração, a bordo do barcos~ ousa
veiros, cujos conduetores deverão aliás ser, intimados 
para que sigam immccliatamente a clescarregal~as no 
indiéado trapiche. E JJcm assim, de que nesta data se 
expediram o aviso, e a portaria, inclusos por cópia, a 
respeito da descarga das embarcações eosteiras, e da 
sahida da aguardente do referido trapiche; para que 
as execute na p1rtc que lho toca. O que o mesmo 
A(lminis traclor cumprirá. 

Rio de Janeiro em lD <lc Novembro de 1820.·-Mig~el 
Calmon âu Pin e Almeida. -
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N. 2:m.-FAZENDA.- E'1 20 n11: NOYEl\IBno nE ts:w. 
llá providencias para regularidade do servif;o dos Guardas, 

Fieis do armazens c outros empregados da Alfandoga da 
Côrte. 

Exigindo a boa fiscalisação dos direitos nacionaes, n 
a segurança da propriedade particular, confiada á guarda 
tiJ administração publica, medidas promptas, e etli
eazes, que obstem á continuação do deleixo, e abusos 
praticados na Alfandega desta Córte : Sua Magestade o 
imperador, Ha por bem, emquanto poe um novo regu
lamento geral não forem dadas outras providencias, que 
Vm. exceute, e faça executar o seguinte : . 

i. o O Guarda-mór fará cada dia ás 8 horas da manhã, 
no inverno, e ás 7, no verão, a chamada dos guard::1s da 
Alfandega, de qualquer natureza, que elles sejam, á vista 
da competente relação. O guarda, que não comparecer á 
hora indicada, perderá o vencimento do dia ; e quando 
falte pela 2.a vez, sem apresentar c.ertidão de moles tia, 
passada por um facultativo, será dcmittido. 

2. o O Guarda-mür apresentará todos os dias, ás 9 horas 
da manhã, ao Juiz uma lis.ta dos guardas presentes; e o 
mesmoJuizc-om o Administrador determinarão o serviço 
de cada um, de modo que nunca fique permanente na 
mesma occupação, e seja sempre revezado por outr·o. 

3:o "Os guardas, que não forem empregados, na occasião 
do' detalhe do servi-ço, ficarão no lugar em que o Guarda-· 
mór costuma reunil-os~ promptos para qualquer oc
currencia a que possa ser chamado ; e todo aquelle 
guarda, que recusJr fazer qualquer serviço para que 
seja nomeado, ou chamado, será immediatamentc ue-
mittido. j> 

4. o Os guardas filhos da folha , c os que têm 
hoje serviço determinado, ficam sujei tos ás disposições 
precedentes, pois que a toJos os respeitos cessará al.Jso··· 
tutamente o serviço certo dos guardas. 

5. o O Juiz e o Administrador empregarão o maior cuida
d·o ~m que o serviço das rondas seja de hoje em diante 
mais regular, e successivo: examinando e punindo com 
suspensão., ou demissão qualquer falta que nisso houver, 
-seja da parte dos guardas ou do Guarda-mór. 

6 .. ~> Os Fieis dos armazens não recolherão volume 
algum aberto, ou com indícios de o haver sido, sem que 
tenham primeiro dado parte ao Juiz para mandar pro
ceder ao seu exame, ou á verificação do seu contrúdo~ 
se nccessario fór. 
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7. 0 O Fiel, em cujo armazem se achar volume :• bnrto, ou 
quo o tenha sit.lo,sem haver partieipado ao .Juiz no ado 
do seu recebimento, será punido como se fôra o arromll<l
dor do volume; e quando neste h:1ja falta de algum dos 
objectos~ que continha, será processado como extravia
dor da Fazenda Publica. 

8. o Cada Fiel apresentará ao .Juiz, dentro de tres dias, 
depois que lhe fór intimada a presente ordem, pena de 
su&pensão por dous mezes, uma lista ele todos os vo
lumes existentes no respectivo armazem, cujas entradas 
da ta rem de dous anno3; e continuar:l depois a apresen
tar iguaes listas, á medida que se fôr vencendo o prazo 
legal dos dous annos, a respeito de todos os outros 
volumes. Aquelle que demorar a apresentação destas 
listas, por dous dias, depois de vencido o referido prazo 
legal, será suspenso por um mez, e quando não o faça em 
cinco tlia" uteis, será infallivelmente demittido. 

9. o O Juiz, logo que receber as listas, de que trata o pa
ragrapho antecedente, mandará conferil-as por um Ofli
cial de sua escolha e confiança, á vista dos competentes 
livros dos armazens, e se não conferirem em numero, 
marca, e natureza de algum, ou alguns volumes, ores
pectivo Fiel será suspenso por tres mezes, e as listas cor
rigidas. Feita a conferencia, ou correcção, o Juiz remet
terá as mesmas listas ao Administrador, para que faça 
recolher ao competente armazem os generos nellas decla
rados, e proceder 10 seu consumo, na fórma da Lei. 

10. O Juiz fará executar escrupulosamente a ordem, 
que estabeleceu o ponto para os Officiaes da Alfandega 
em geral. O Official, de qualquer classe que seja, que não 
se apresentar ás 9 horas da manhã, sem mo ti v o de mo
les tia, participada pela L a vez, e attestada pela 2. a 

por um facultativo, perderá o vencimento do dia, e os 
seus emolumentos serão repartidos, com quem o sub
stituir, conforme a lei, que regula as serventias dos 
officios de Fazenda. Um extracto deste ponto ::;erá 
remettido, no fim de cada. mez, á Mesa do Thesouro, 
onde servirá de regulador para avaliar~sc o gráo de ac
tividade, e zelo de cada Official. 

fi. Apezar de se achar determinado que a hora da 
entrada dos Officiaes para a Alfandega seja ás 9 horas da 
manhã, e a sahida ás 2 da tarde: comtudo (pois que 
:t:;sim o exige o expediente do commercio; c a fisca
lisação dos direitos nacionaes), o Juiz, a requerimento 
do Administrador, prorogagá a sabida por mais uma 
hora, de sorte que nunca fique na sala da abertura des
pacho algum prinoipiado. 
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1'2. O Administrador assistirú, d'ora em di.ante, co
mo é de seu rigoroso dever, á conferencia, c sahida da 
porta ; collocando-se para esse fim em lugar, d'ondc 
possa presenciar, c dirigir todos os actos necessarios á 
vigilancia, que cumpre háver nesta, parte, a mais es
sencial da administração da Alfandega. O quo participo 
a Vm. para sua intelligencia e pontual execução. 

Paço, 20 de Novembro de 1829.- Miguel Calmon du 
Pin eAhn:eida. -Sr. De~embargador Juiz interino da 
Alfandega desta Côrte. 

N. 240.- IMPERIO.-El\121 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Sollre a remessa pelos paquetes da correspondencia otliclal. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem que V. S. ex
!JCÇa as ordens necessarias para que os paquetes con
duzam todos o:s papeis e impressos, que forem do serviço 
nacional, c dirigidos pelas repartições respectivas para 
:1s difierentcs províncias Llo Impcrio. ·O que participo a 
V. S. para que assim se execute. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 21 do Novembro de 
1829.- José Clemente Pereira.- Sr. Director Geral <los 
Correios. 

N. 241.- IMPERIO.- EM 23 DE NOVElUBRO DE 1829. 

Regula as precedencias nos actos de communidadc entre os re
ligiosos da Provincia de Santo Antonio, que forem Prégadores 
Imperiaes, e os que foram ou são Provinciaes. 

Illm., Exm. e Rvm. Sr.- Tendo o Provincial elos Re
ligiosos Franciscanos da Província ele Santo Antonio ela 
Bahia representado a Sua Magestade o Imperador, que 
para obviar conflictos e manter-se a paz religiosa, se torna 
necessario haver uma explicita c terminante declaração 
sobre a precedencia que devem ter em os a c tos de com
munidade os Prégadores Imperiaes a respeito dos que 
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são cx-Provinciaes de jurej ou ex-grafia por llrevc apos
to li co, e dos que foram Provinciaes de L1clo na Província 
Franciscana desta Côrte, corno se acha determinado na 
Carta Imperial de 10 de Maio de 1829. O mesmo Senhor, 
tomando em consideração a supplica do referido Pro
vincial, Ha por bem Determinar que a disposição da men
cionada Carta Imperial seja extensiva á Província de 
Santo Antonio da Bahia, na parte em que lhe possa ser 
applicavel, ficando todavia em seu inteiro vigor o que 
se acba disposto na de õ do mez proximo passado sobre 
objecto de prccedencias~ a que este serve de declaração. 
O que participo a V. Ex.. para sua intelligencia e exe
cução. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de .Janeiro em 
23 de Novembro de 1.829.-José Clemente Pereira.- Sr. 
Arcebispo da Bahia. 

N. 242.- FAZENDA.- EM 23 DE NOVEl\IBRO DE 1829 . 

.Manda abonar pela folha do expediente, gratificações mensaes 
aos Feitores, Conferentes e seus Ajudantes c ordena que se reve
zem os empregados no serviço a cargo do cada um. 

Sendo conveniente observar-se a pratica autorizada 
pelo Foral, de serem empregados a arbítrio da Admi
nistração os diversos Officiaes da Alfandega; c occorrcr-se 
ao mesmo tempo ás necessidades daquelles, cujos orde
nados mal podem bastar á sua subsistencia: Ordena Sua 
Magestade o Imperador que Vm. quando~ e r,omo julgar 
nccessario, passe • revezar, c empregar em lugar diffe
rente claquelle que actualmen te exercer, qualquer Officia I 
dessa Alfandega, seja qual fôr a sua classe ou exerci cio : e 
que outrosim mande abonar pela folha do expediente 
respectivo, as gratificações mensaes de ~}0~000 aos fei
tores da Alfandega e de estiva; de 80$.000 aos Conferentes 
das portas de uma, e outra estação; e de oOl;OOO aos seus 
A.judai1tcs, devendo finalmente empregar a maior eco
nomia na despeza feita com os guardas, cujonumero será 
reduzido ao que fôr absolutamente preciso. O que parti
cipo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 23 de Novembro de 
18i9.- Miguel Co,lmon ~u Pin e Almeida.-- Sr. Desem
bargador Juiz interino da Alfandega desta Côrte. 
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N. 243.-JUSTIÇA .-El\1 23 DE NOVEl\IBRO DE 18:-m. 

Esclarece o disposto na Circular de H de Março deste' armo, a 
respeito da substituição' dos Ouvidores e Juizes de Fóra. 

Tendo represen Lado Luiz da Fraga Loureiro, que não 
obstante ter sido sempre pratica na Província do Espi
rito Santo na au5encia dos Ouvidores e Juizes de }{óra 
ficarem os Juizes ordinarios mais velhos da capital exer
cendo interinamente a vara de Ouvidor, passara o Presi
dente da mesma província a nomear ao Presidente 
da Carnara Municipal para servir interinamente de 
Ouvidor, em conformidade do A viso de il de Março do 
corrente anno: Manda Sua Magestade o Imperador pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, declarar 
ao Vice-Presidente da referida província, que a dispo
sição <.lo citado aviso neste caso só se deve entender 
nos lugares em que houver Ouvidor c Juiz de Fót'a 
porque naquelles onde existirem Juizes ordinarios, a 
vara do Ouvidor deve passar ao .Juiz ordinario mais 
velho. · 

PC~lacio do Hio de Janeiro em 23 de Novembro de 
1829.- Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 

N. 2~~.-IMPERIO.-EM 2v DE NOVElUBRO DE 1829. 

Declara illegal o acto, que privou dos seus ordenados a dou& 
Professores de latim, cujas cadeiras foram abolidas. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei á Presença de Sua Magestadc 
o Imperador o officio de V. Ex. de ti de Abril deste 
anno, com a representação do Conselho do Governo 
dessa província, em que expondo as duvidas que se 
smci taram sobre a conservação dos ordenados dos Pro
fessores de gramma tica la tina das freguezias da Concei
ção e Rio Preto, cujas cadeiras se aboliram} pede a 
solução dellas para firmar a este respeito a intelligencia 
da Lei Qe 15 de Outubro de 1827: E. por ordem do mesmo 
Augusto Senhor respondo a V. Ex. que, sendo indubi
tavelmente legaes e vitalícios os provimentos 1aquelles 
dous Professores, por serem passados por Sua Magestade, 
,, em tempo determinado, não pouia o Presidente em 
Conselho cshulhal~os ri o venci men:to dos seus ordenados~ 
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sem manifesta iuju.;;tiça (violencia: J •0 porque é inad
missível a in terpretaçâo que o Conselho pretende dar 
ao art. 9. o da citada Lei, entendendo que os perderam 
porque não compareceram no exame geral para serem 
providos em outros lugares, pois o artigo diz sómente 
que não sejam os Professores actuaes providos sem 
exame nas cadeiras que se crearem, e desta determi
nação não se deduz que devam soffrer a pena da suspen
são de ordenados os que não concorrerem aos ditos 
exames; 2. o porque igualmente não tem applicação 
alguma a Or·d. do Livro L o Titulo 98, com que o 
Conselho julga sustentar a sua deliberação, por ser 
absolutamente estranha ao presente caso. E como ú 
vista do exposto, nada destroc o que se ordenou pelo 
Aviso de 17 de Dezembro de 1828 sobre este objecto: 
Ha por bem Sua .Magestade que elle llque em seu inteiro 
vigor, declarando-se ao mesmo tempo, pelo que respeita 
ao de 23 do di to mez e anno, que não passando de msi
nuação de remedio temporario, emquanto se não pro- · 
viam legalmente as cadeiras de S. João d'El-Rei, é evi~ 
dente que cessou o seu effeito, desde que se proveram 
na fórma da Lei. 

Palacio do Rio ele Janeiro em 2;) de Novembro de 
1829.-JoséClemente Percira.-Sr. Presidente da Pro
víncia de Minas Geraes. 

N. ~~1.- IMPElHO.- E:u 25 de NOVEl\IBRo de 1829. 

Declara que não é permittido nos examés dos Cursos Juridi
cos alterar-se a ordem em que os estudantes estão collocados 
pela matricula. 

Illm. c Ex:m. Sr.- Foi presente a Sua 1\lagestade o, 
lmpel'ador o officio de V. Ex:. de lO do corrcn te mez 
com o requerimento de Quintiliano José da S1lva, q.uc 
p2diu sei' admi ttido a fazer os a c tos do I. o e 2. o annos 
nos dias em que deveriam fazel-os Manoel João da Costa 
e José Antonio dos Reis, precedendo o consentimento 
deste : E Manda o mesmo Senhor decla I' ar a V. Ex. 
que, estando marcada no art. 2. o do cap. H dos es-" 
tatutos a ordem em que os estudantes devem tirar os 
pontos para os exames, não póde ser alterada pelo Di~ 
rector nem pela Congregação, ainda convindo n.c1 troca. 
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os estud:mtes, porque, quando uma Lei estabelece a 
marcha dos negocios a que ell.a &e refere, cbramente 
prohtbe qnc se siga outra, accroscendo no easo presen
te em favor desta intelligeneia a prn tica constante da 
Universidade de Coimbra, onde na conformidade qos 
seus esta tu tog, de qne se copiou o e i ta do artigo, não lia 
exemplo de semelhantes troc.as. O que particip.o s 
V. Ex. par·a que de ora em diante a ordem, que de~.i
gn;Jr os dias para os actos., seja inftlteravelmentc qb-
s·crvada. · 

Deus Guarlde a V. Ex. -Pala cio do lU o de J anciro· em 
2õ de Novembro de 1829. -José Clemente Pereira.- Sr. 
Direetor do Curso JuMdico de S. Paulo. 

N. 246.- FAZENDA.- El\1 2o DE NovE:unRo DE I82H. 

Remette o modelo para as inscripções do Grande Livro da divida 
publica passiva nas provinciai. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Su:1 
Mage~tadeo Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Faznnda da Província 
de ... : Que convinào sem demora proceder-se á ins
c!'ipção no g1·ande livro de toda a divida passiva da t,a
zenda Nacional dessa província, conlrahida até o fim de 
.!826_. como está prcscripto na Carta de Lei de iõ de No
vembro de 1.827; se remette á mesma Junta o model0 
incluso, por cópia authentica, do que em cunformidade 
do art. 9. o da citada Lei se tem seguido da referida 
inscripção no granc1e livro do mesmo Thesouro, a fim de 
quG por elle se regule no que fôr applicavel; de manei
ra, que se observe a uniformidade recommendada. O 
que assim terã entendido, e cumprirã par:a ter effeito a 
amortização da sobredita divida .-Aquellino Alves Dc1-
gado e }:;,rança a fez no Rio de Janeiro aos 2~ de Novem
bro de !829. -João Carlos Corrêa Lemos a fez escrever. 
-J,fi.y;twl éalmon du Pin e Almeida. 
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Modelo para as lnscrlpções do Grande Liv1•o 
a que se reCere a Circular acima. 

Para inscripção de divida flu.ctuante. 
!829 

Julho. 20 Inscripção da quantia de .•••. (p9r 
extenso) que a F. se deve provi· 
niente de ... (ordenados, fretei>, gene
ros, etc.), como consta dos documen
tos, legalisados, que apresentou , e 
que vencem juros de 5% desde o t. o 
de Janeiro de !827 em diante, sendo 
pago em apolices, na conformidade 
do art. 23 da Carta <'le Lei de !5 de 
Novembro de 1.827, n. o ••••••••••••• i 

N. B. As inscripcões do mesmo 
dia, ou no fim da ·pagina levam a 
subscripção do Escrivão, e assigna
tura do Presidente, e Thesoureiro; 
sendo em diversos dias, cada uma 
terá esta fOTmalidade. 

As quantias da divida fluctuante 
vão na columna dentro, e as da di
vida fundada na de fóra (como se 
mostra adiante) os numeros são os 
mesmos para qualquer di vida. 

lnscripçào de divida proveniente de emprestima, oz' contracto, que 
tinha vencimento de juros. 

!829 
Julho. 21 Inscrlpção da quantia de que a F. 

se deve liquido de .... com que con
tribuiu para o emprcstimo contra
hido pela Carta Régia (por exemplo, 
de 6 de Outubro de 4.796), como 
consta à a a police, ou ced ula n. o, 
que apresentou e que tem venci
mento de juros de .... , c de amor
tização, ou annuidade ..•. de que 
está .(J@tgo até o anno de !826 n. 0 •••• 2 

I 

Idem, da quantia de ••..••...•.•.. 
que a F. se deve pelo dito empres
timo, como consta da apolice, etc., 
que apresentou, sendo (tanto) de ca
pital, e (tanto) de juros, e annuidade, 
vencida até o fim do anno de !826, 
que se accuw.uiaram ao e:otpital, e que 
tem venciménto de (tantos) por% de 
juros, e (tantos) annuidade, etc. n. 0 •• 3 

N. B: -Estes modelos ilão tirados do Gr~nd_e Livro para serem 
remethdos ás .Tuntas da FazendlJ. dasprovmc1as, na conformidade 
do art. 9 da Carta de Lei de 15 de Novembro de 1827. 

Rio de .Janeiro em 20 de Novembro de !829.- José Procopio de 
CastTo. 
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N. 24,7.- IJ\IPERIO.-El\1 26 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Declara que o eidadão, eleito para os cargos de Vereador e Juiz de 
Paz, não deve servir este lugar emquanto estiver no exercicio 
etrectivo de Vereador durante as sessões da Camara. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua :Magestaue o 
Imperador o officio de V. Ex. na da ta de 16 do mez pas
sado, em que participa o embaraço da Camara Muni
cipal da villa de Santa Maria de Baependy, de dever ou 
não julgar compatíveis os lugares de Vereador e Juiz de 
Paz, á vista da resolução do Conselho do Governo que os 
considera taes, para serem servidos ao mesmo tempo, e 
das ordens em contrario manifestadas nas Portarias de 
13 de Fevereiro, 6 e 24 de Março deste anno, expedidas a 
differentes Camaras sobre igual objecto: E o mesmo 
Senhor, julgando incompati v eis os referidos lugares de 
Vereador e Juiz de Paz, por não poderem ser servidos 
conjunctamente; Ha por bem Declarar a V. Ex. para o 
fazer constante á dita Camara, e onde mais convier, que 
tendo a Lei de Hi de Outubro de 1827 estabelecido que se 
admitta escusa sómente aos empregados que a pedirem, 
não os reputando inhabilitados para exercerem as suas 
funcções, só devem ser alliviados aquelles que solicitarem 
dispensa de um dos dous cargos, deixando-lhes o arbí
trio na escolha; quando porém qilizer.em aceitar a no
meação de ambos, não poderão servir o de Juiz de Paz, 
emquanto se acharem no exercício effectivo de Vereador 
durante as sessões das Camaras 1\lunicipaes, devendo 
então ser substituídos pelos seus supplentes; e é neste 
sentido que as Portarias citadas devem ser entendidas, 
porque por meio dellas se decidiram casos que estavam 
na hypothesc figurada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio ele Janeiro em 
26 de Novembro de -1829.- José Clemente Pereira.-Sr. 
Prcsiden te da Província de Minas Geraes. 

N. 248.- IMPERIO. -EM 26 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Sobre a communicação da creação de cadeiras de primeiras letras. 

lllm. e Ex.m. Sr.- Sendo presente a Sua .MagestHlc 
o Impera!~lor o offleio de V. Ex. de 3 de Outubro ultimo~ 
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em que participando a ueliberação tomada em Conselho 
de se crear na vil! a d' Alhandra mais uma cadeira de 
primeiras letras, com o ordenado annual de 200~000, 
por assim o ter pedido a Camara Municipal da dita villa, 
pergunta V. Ex. se bastará communicar só mente a esta 
Secretaria de Estado as creações de taes cadeiras, e seus 
ordenados, ou se é tambem necessario leval~as directa
mente ao conhecimento de cada uma das Camaras da 
Assembléa Legislativa: Manda o mesmo Senhor ro~
ponder a V. Ex. que, no sentido littcral da Lei de 15 de 
Outubro de 1827, deve V. Ex. dirigir-se á referida 
Assembléa; ficando porém na intelligcncia de que ~a tis
fará aquclle dever, fazendo a respectiva communicação 
a qualquer das duas Camaras. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro em 
2G de Novembro de 1829.-José Clemente Pereira.-Sr. 
Presidente da Província ela Parahyba. 

N. 24,~.-FAZENDA.-E;u 28 DE NOVEl\mno DE 1829. 

l\fnnda ter em cada trapiche um Agente Fiscal e exige a remessa 
por parte dos respectivos Administradores de uma lista dos 
gcneros sujeitos a direitos entrados nos mesmos trapiches. 

Em defcrimen to á representação que fizeram os ne
gocümte~ desta praça queixosos dos inconvenientes, 
que experimentam quando têm de exportar os seus 
generos pela pratica observada na Administração ele 
Diversas H.endar.; Nacionaes para se flscalisarem os 
competentes direitos, o respectivo Administrador em 
vista do que informou ao dito respeito a 12 de Março 
deste anno, mandará pôr em cada trapiche um Agente da 
Admini~tração, para prestar ás partes, e á mesma repar
tição os esclarecimentos necessarios á boa fiscalisação 
das rendas a seu cargo, continuando por este modo na 
cstricta observancia da Portaria de 7 de Maio elo anno 
passado, sem os inconvenientes, de que se queixam os 
supplican tes: e :1ssim mais fará intimar :1os Adminis
tradores de todos os trapiches, onde se recebem generos 
sujeitos aos direi tos n:1cionaes, que além de lllC ser 
extensiva a providencia decretada para o da Ordem 
deve enviar á Administração as listas de tudo o que 
nelles entrar~ ~omprehendewlo-se o..- couros, de que o 

L 
)!v 
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Auministrador pediu provillencias na referida infor
mação, a flm de que com as ditas listas, c com as da sa
hida dos generos, se possa conhecer, quando fôr preciso, 
quaes os extraviados ao pagamento dos direitos. O que 
tudo assim terá entendido e cumprirá. 

Rio de Janeiro~ 28 ele Novembro de 1829.-Miguel Cal
mon du Pin c Almeida. 

N. 250. - FAZENDA. - EM 3 DE DF.ZEl\IBRO DE 1.829. 

Solve duvidas ácerca da liquidação da divida pul.Jllca passiva. 

Miguel Calmon clu Pin c Almeida;, do Conselho de 
Sua Magcstadc o Imperador, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do The
souro Nacional: Faço saber á Junta da Fazenda da Pro
vincia de Pernambuco: Que· chegando á Imperial Pre
sença de Sua Magestade o lmperador o seu officio n. o 3<1. 
de 29 de 1\faio precedente, em que pede decisão das du
vidas que lhe propôz, ácerca da liquidação da di vida 
publica passiva, o primeiro Escriplurario da Contadoria 
dessa Junta, encarregado da dita liquidação: Houve o 
mesmo Augusto Senllor por bem Decidir, que a Lei ele Hi 
de Novembro de 1827 não exccptuou da liquidação, c 
inscripção no Grarrdc Livro, e seus auxiliares, quantia 
alguma por menor que seja, c quo sem a referida 
inscripção, não póde ser paga divida alguma contra
hid.a até o fim de l82ü, á cxccpção das provenientes 
de depositas~ e sequestras de propriedades portuguezas, 
quo a mesma Lei não comprehenrlcu; cnviamlo·se-llw 
por isso o modelo incluso do Livro Auxiliar, (*)para que 
sem demora se proceda nessa provinda na mencionada 
lnscripção. O que assim terá (llltendido, c cumprirá 
para ter clTcito a amortização da sobredita divida.
João H.odrigues da Silva a foz .-lUo do Janeiro em 3 de 
Dezembro de 1829.- João Carlos Corrêa Lenlf.os a fez 
cscrever.-JJJiguel Calmon du Pin c Al1neida. 

(*)O modelo a que se refere esta urdem acüa-se junta a circu
lar n.o 216 de 2l':i dP Novembro ultimo. 
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N. 2rJ1. -· FAZENDA. - E:M ;~ DE DEZEl\IBRO DE 18'.W" 

Manda nomear Ofticiaes e Guardas incertos para a verificação dos 
despachos do3 gcncros de estiva. 

Havendo mostrauo a experiencia que a medüla adap
tada pela Portaria de 30 de Outubro deste anno para a 
verificação dos despachos dos gcncrcs da estiva pódc 
ser executada com mais economia, c regularidade, 
sendo a mesma verifleação feita por um OHlCial incerto 
ou nomeado ad libitmn, e por guardas tambem incertos, 
ou escolhidos diariamente na occasião do Jota lhe: Or
dena Sua Magestade o Imperador , que ficando sem 
effeito o art. 2. o da referiua portaria, V m. passe a 
recommendar ao Administrador da Alfandega, que exe
cute com toda a vigilancia, c escrupulo, como é do seu 
rigoroso dever, as mais disposições, que nella se con
tém; nomeando Vm. com audiencia do mesmo Admi
nistrador_, o Offieial e Gu:Jrdas que, como dito 1ie:1, 
l1njam de fazer as verificações nccessarias nos trapi
(:hcs, c praias. O que V m. cumprirá. 

Deus Gu:.rdc a Vm.-Paço, :J de Dezembro de 1829.
Migucl Calmon tlu Pin e Almeida.- Sr. Desemh:1rgador 
Juiz interino da Alfandcga desta Cúrte. 

N. 2:)2.-JUSTIÇA.-EI\1 lO DE DEZ~l\lBRO DF: 182!). 

Sobre o prazo para execução das leis, depois de publicadas na 
· Chancellaria-mór (lo lmpcrio. 

Illm. c Exm. Sr.- Sendo presente a Sua l\Iagestade 
o Imperador o officio do Vice· Presidente dessa provinc i ;1 

em da ta ele 5 do mcz p:tss<Hlo em que rcpresen ta a eon
teslação suscitada entre <i Carnara 1\Iuniei.pal da cicl:tdc 
da V ictoria c o Juiz ele Paz da frcguczia ela mesma 
á cerca deste cn tcnuer não dever accumular a vara de 
Juiz elos Orpllãos à de Juiz de Paz, na conformidade~ do 
Decreto de ~O de Setembro do corrente anno: o mesmo 
Augusto Senhor Onlenaj que eu responda a V. Ex. 
para o fazer constar á referida Camara, que as Leis 
obrigam á sua execução, tres mezes depois da puiJli-
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cnção dellas na Chancellaria-múr do lmpr.rro, ainda que 
não sejam publicadas nas (~omarcas, na fúrma tla Ord. 
L i v~ L o ti l. 20 ~ 1 O. 

Deus Guarde a V . Ex . - Palacio do H i o 1h~ 
.Janeiro em 10 de Dezembro de 182U.- Viscontle de AI
cantara.- Sr. Presidente da Província· do Espírito 
Santo. 

N .. 2;)3.-FAZENDA.-El\I H DE DEZEMBRO DE !829. 

Manda que não se cobrein direitos de entrada dos generos dn 
comrnercio que os Americanos confinantes da comarca fio 
Rio Negm a ella transportam. 

O Marquez de Barbacena, do Conselho de Sua Mages
tade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Fazenda e Presidente do Tltesouro Nacio
nal: Faço salJer á Junta da Fazenda da Província do 
Pará : Que sendo da competencia da Assembléa Geral 
Legislativa o objecto. do otncio do Presidente dessa pro
víncia, datado em 30 de Março precedente, dirigido ao 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Impe
rio, pedindo decisão se devem, ou não pagar direitos de 
entrada os g-eneros de commercio que os. Americanos 
confinantes da comarca do Rio Negro a ella transportam; 
Houve Sua Magestade o Iwperador por bem Mandal' 
recommendar a essa Junta que promova quanto fór 
possi vel o referido commercio sem exigir direi ta algum 
até que uma medida legislativa regule este objecto. O 
que se lhe participa p:.~ra sua intelligencia e execução. 
Aquilino t\lves Delgado e Fonseca a fez no Rio tle Janeiro 
em H_ de Dezembro ue 1829.-João Carlos Corrêa Lemos 
a fez escrever.- Marqnez de Barbacena. 

N. 2õ~. --JUSTIÇA.- EM H DE DEZEMBRO DE 18~9 . 

.Sohre a.ccumulação dos cargos de Juiz ordinario e Juiz de Paz. 

Levando á Augusta Presença de Sua Magestado o Im
perador o offirio de Vm., com data de G de Junho passa-
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do, acompanh:.Hlo de outro uo Juiz ortlinario da YilLl 
Nova ue S. José, Pm que representa estar servinuo aqucl
le earg-o e o de Juiz de Pn da freguezia de ltaborahy, e 
pede providencias para que se nomec outro Juiz ordi
nario em seu lugar, a iim de não accumular os d0us refe
ridos empregos: Ha o mesmo Augusto Senhor por bem 
Mandar declarar a Vm. que, não sendo aquelle Juiz 
obrigado a servir ambos os cargos, fica a seu arbi trio 
escolher o que melhor lhe eonvier. O que participo a 
Vm. p3ra sua intelligencia, e para fazer-lhe constar. 

Deus Gu:1rdn a Vm.- Paço em H de Dezembro de 
!82\J.- Vi.~conllede Alcantara.- Sr. Ouvidor da comarca 
do Rio de Janeiro. 

;\1. 2r)~.- MAlUNHA.- E:\1 H nE DEZEMBRo DE t8'2H . 

.Ma nua fornerer de livros su!Hcicntcs o;; Esrriv;les dos nayio:; da 
Armada que sallircm deste porto. 

ll\m. c Exm. Sr - Dcterminamlo Sua M<lgestaLln o 
Imperador que nos Escrivães dos navios da Armada 
Nacional e Imperial que sahirem deste porto p<lra 
qualquer commissão, se forneçam d'ora em diante pela 
lntendencia dJ Mar in h~ desta Córte, os li v r os novo~ 
sufllcientes para continuação da respectiva escriptura
ção; ficando por tanto prohibido o fornecer-se taes 
I ivros aos mesmos Escrivães nos portos dlls províncias 
onde se acharem; a fim de se evitarem os abusos, que disso 
podem resultar, assim o participo a V. Ex. para sua in
telligeneia, e para o fazer constar á estação competente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palaeio do Rio de Janeiro 
t:m 11 tle Dezembro de 1829.- lJfarque:; de Paranagmí. 
-Sr. Presidente da Província de ... 
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N. 2~6.-JUSTIÇA.-E~i 12 DE DEZEl\IBRO DE 182U, 

Sobre a sociedade secreta denominada- Columna do TIJrono 
Constitucional, em Pernambuco. 

Illm. e Exm. Sr. -Constando que ne'ssa cidade st~ 
tem installada a sociedalle sccret::~ denominada- Co· 
Iumna do Throno Constitucional- sem a indispensavcl 
1 icença, e que mesmo depois de ter sido denegada esta 
pelo Governo, ella tem continuado em suas reuniões, 
convocando membros, prestando-lhes juramento ele 
adaptarem c seguirem doutrinas subversivas do regimen 
constitucional, e fórma de governo acloptauo e jurado 
pela nação, e que ela mesma sociedade se tem enviado 
emissaríos á Província do Ceará, c outras-, para propa
garem as mesmas doutrinas: Houve Sua Magestacle o 
Imperador por bem Ordenar ao Ouvidor elo Crime da 
Relação dessa cidade, que, na conformidade ela Carta de 
Lei de 20 de Outubro ele 1823, procedesse contra os 
criminosos, c recommcnda a V. Ex., que pela sua parte 
haja de auxiliar o bom exito desta cliligcncia, vigiando 
attentamentc, que á despeito da citada Lei se n~ façam 
reuniões secretas para qualquer fim quo seja sem a 
rndispcnsavcl autorização do Governo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pala cio do Rio de Janeiro em 
12 de Dezembro de 1829.- Visconde de Alcantara.
Sr. Presidente tla Província de Pernambuco. 

N. 207.- GUERRA.-El\1 11 DE DEZE:Mnno DE18:~ü . 

.Manda abonar rações do porão ás praças do Exercito que ten h:un 
de ser transportadas para as provi ncias. 

Illm. e Exm. Sr.-RcsolvenuoSua Magesta!le olrnpc
rador, que aos individuas a quem, em conformidade do 
Aviso de 15 de Novemhro do corrente anno se houverem 
de mandar dar, pela Repartição da M:1rinha, passagens 
para as províncias do lmperio, se auonem r:1çõcs de 
porão, mesmo aosüfficiacs de patente, a quem s1~ mandam 
abonar pela Repartição da Guerra comedorias <lc embar
que, communico assim a V.· Ex. ~Iara seu conhecimento, 
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~~ expedir a~ necessarbs ordem> , qur podem tet· j3. 
etfeito com as :Jo pr::~ças, que transpor la a J!]rujuba. 

Dens Guarde a V. Ex.- Paco em i!i: de Dezembro de 
4829.-Conde do Rio Pardo,:_ Sr. l\linistro e Secre"' 
ta rio de Estatlo dos Negocios da Marinha. 

N. 2:l8.- JUSTIÇA.- EM i6 DE bEZEMBI\0 bE 18290 

R~uJOVf) abusos introduzidos no fôro a respeito das dila~M~ 
e térmos 11xados em lei. 

Tendo-se introduzido no fôro as opiniões de ~lg-uns 
Praxistas, que, a pretexto da clausula geral de equhlade~ 
e melhor descobrimento da verdade, permittem não 
só prorogações das dilações, c dos termos fixados na 
lei., mas os concedem nos casos que. a mesma· lei os 
não outorga~ chegando ao excesso de julgarem que, 5em 
lançamento particular para cada termo., não deve a 
parte ser excluída de dizer: e convindo remover abusos 
tão prejudicíaes á boa administração da Justiça, que 
não soffre ter indeciso o direito das partes por m~is 
tempo, que o necessario e legal: Ha Sua Magestadc o 
Imperador por bem Ordenar (emquanto pelo Poder Legi~
lativo se não dão mais amplas providencias), que não 
se espacem as dilações, nem se concedam termos, ou se 
facultem prorogações delles, nem se admitta necessidade 
<lr~ lançamentos senão nos precisos casos exprGssamen
le designados na lei. O que V. S. fará constar na Casa 
da Supplicação e a todos os Julgadores do districto 
della, para que as:;;im se ohservr. 

Deus Guarde a V. S.-:- P:H~o em 1H de Deiembro de 
1829.-Visconde de Alcantarri.-Sr. Chancellcr da He" 
lação ele •• , 

N. 2:'l9.- MAIHNiíA.- EM l6 DE DEZEMBRO Í)E 1829 

Sobre a conducção a bordo das embarcações do Estado de irtdivi~ 
duos debaixo dr prisão. 

A' vísta da informação qtie V. S. dera em ofllcio de 
l2 do 1;orrentc, ácerea da repre~en tação do Commandan t~ 

DFClSÕES DE 18~1J, 21:1 
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Geral do corpo de artilhuia da Marinha, relativamente 
ao soldatlo do mesmo corpo Dionísio José, ·Ordena Sua 
l\Iagestade o Imperauor, que V. S. faça constar ao Com
ma.Rdante do transporte Trinta de AgMsto, e em geral 
aos de todas as embarcações do Estado, que em virtude 
da Portaria expedida a essa Inspecção, em data de 6 de 
Outubro de 1825, não devem elles receber a seu bordo 
individuo algum, para conduzir debaixo de prisão para 
qualquer porto, sem que o acompanhe guia ou commu· 
nicação official, d'onde conste a sua culpa; pois que, do 
contrario, se seguirão abusos taes como os que deram lu
gar á expedição da citada portaria, e o que acaba de 
acontecer com o referido soldado, cujo crime se ignora, 
tendo, entretanto soffrido uma longa prisão a ferros, 
em menoscabo da justiça e offensa da humanidade. O que 
participo a V. S. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 16 de Dezembro de 
182B.~ .Marquez de Paranaquá.- Sr. Inspector do 
Arsenal de Marinha. 

N. 260.- IMPEHIO.- El\1 1G DE DEZEMBRO DE 1829. 

Declara excluído do cargo de Vrreador o cidaàão qtw é sogro 
do Presidente da mesma Camara. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o offi· 
cio da Camara Municipal da villa do Rio Grande de 
S . Pedro do Sul, na data do Lo de Ag.osto do corrente 
anno, em que participa ter a Camara transacta exclai
do do cargo de Vereador o cidadão Manoel da Cunha 
Pereira, por ser sogro do Presidente, e admittido Vale
rio Satiro da Cunha, irmão do mesmo Pereira, de cujo 
passo resulta a incerteza de ter sido li tteralmente c um
prida a Lei do L o de Outubro de 1828 no art. 23; Manda 
o mesmo Senhor pela Secretaria de Estado dos Negocios 
do Imperit>, declarar á referida Camara Municipal que 
deve subsistir, até final decisão da Assembléa Geral 
Legislativa, a resolução da Carnara transacta ; pois que, 
ainda que esta resolução não se ache comprehendida na 
letra da lei, está com effeito no seu espírito, quando 
exclue a concurrencia do pai e filho, por se reputar 
tal em affinidade o parentesco de sogro e genro , e 
muito mais tendo a lei expressamente excluído os 
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eunhados, que sendo t.ambem affins, estão em paren
tesco mais remoto que o sogro e genro; e que a res
peito da admis.;ãt~ de Severo Sat.iro da Cunha, nenhuma 
duvida se lhe póde oppor, visto não se achar excluído 
o tio, p:1rentcsco que por affinidacle lhe corresponde. 

Pala(~io do Rio de J:meiro em 16 de Dezembro de 
1829 .- Ml(l'(jlle~ de f:aravrllrt-". 

N. ~Wl.-FAZE~DA.- EM 17 IlE DEZE~lBRO DE !829. 

~olm~ a rerllt~s~a tle púo-brazil parA LllndrPs. 

O Marquez de Barbacena, do Conselho (lc Sua 1\lagrs
tadc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos 
N(~gocios da Fazenda c Presidente do Thcsouro N:~cio
na l : Faro saber á Junta da Fazenda da Pro.vincia de Per
nambuco; Que tendo Sua MagesL1de o Inq.)erador man
dado expedir as convenientes ordens á Legação de Lon
dres providenciando sobre a grande quantidade de páü
brazil que alli existe, segundo participa a mesma leg-a
ção; Ha por bem, que essa Junta sobr'esteja até ulte
riores oruens nas remessas que annualmcn te fazia deste 
artigo para aquella praça. E por esta occasião se lhe re
comrnenda que a penas se continuarern as ditas remessas 
ponha todo o cuidado, e zelo em que alli cheguem em 
hom estado, regulando-se para isto pelas observações 
constantes da nota junta assignada pelo Contador Ge
ral respectivo, a fim de que este artigo possa na Eu
ropa encontrar vantajosa venda em beneficio da Fazenda 
Publica. O (]Ue a referida Junta assim terá entendido e 
r-umprirá. João Rodrigues da Silva a fez no Bio de 
Janeiro em 17 de Dezembro de 1829. -.João Carlos 
Corrêa Lemos a fez escrever .-Marquez de Barbacena. 

()h!lilervnções a que se ref'ere a Pr•ovi!lõlão achna. 

Extracto de uma carta que os Corretores, empregados por N. M. 
Rothschild para a venda do páo brazil, dirigiram em o I. o de 
Outubro deste anno ao nosso Encarregado de Negocias em Lon
dres, e por esLe enviado em ofilcio de 6 do dito moz, sobre o máo 
estado do mosmo genero. 

As porções pelo Hotspuul, Anastali:1, Matchles e las
mania, de Pernambuco e Parahyha têm chegado em tão 
immundo, e máo estado, alguns tóros novos, e bons de 
mistura com velhos; pedaços comidos de bicho, e bolo-
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relíltos, que tem baixado o seu valor em parte a 12 a H> 
~s por tonelada~ cuja deterioração parece provir princi .. 
palmente de ter estado em lugar humido, antes que t'os
s~ embarcado; além de que nenhuma destas porções tem 
a marca do Governo ........ e agora pedimos venia para 
indicar o modo, por que o páo-brazil deve ser mandado 
para este paiz, a fim de que este valioso gcnero agrade 
aos compradores e tenha grande consumo. 

La Que to~o clle seja regularmente marcado com 
um signal ou marca propria. 

2. a Que o da Parahyba e Pernambuco seja em pedaços, 
ou em achas, redondos, e não rachados; ou falsificações, e 
contenham perto de 350 por tonelada este producto que 
por 40 @tem sido reputado o verdadetro páo-brazil, vai 
gradualmente (como se póde ver de suas vendas) deca
hindo muito por o'inutilizarem pelo córte, em pedaços 
tão delgados, que perde a sua cór e força ..... Rogamos 
por tanto a V. o representar aos proprios districtos a 
necessidade de seguir as precedentes instrucções, aliá~ 
em poucos annos o páo-brazil destas paragens não terá 
compradores. 

3. a O do Rio Grande está muito em uso, e vai inutili· 
sando o de Pernambuco por ser novo, e as achas, ou tóros 
comf)ridos, e muito direi tos, e encontraria mais prom .. 
pta venda, se todo elle se acondicionasse perto ue 300 
tór~ por tonelatla, como se póde ver pelas vendas, rea .. 
lizando-se as porções de perto desta quantidade de toros 
á 40 .E por tonelada, e os mais compridos sómente a 28 .e. 

A5 autoridatlcs alli devem ter muito em vista, que 
esta praxe não é do mesmo vigór, e qualidade do de Per .. 
nambuco, c q~Je ao seu melhor formato deve o só o bom 
resultado de suas vendas. 

O (lc 1\Iaceiú achará facil venda a perto de 25 .E por 
tonelada, e em tóros, ou pedaços de mediano tamanho, 
que 11ão excedesse a 100 tóros por tonelada ; porém não 
reconuncndamos este~ ou qualquer da BJhia, porque 
s_eria estorvar a venda do de boa qualidade, e encareci
damenle rccommendamos a vossa interferencia para a 
imporlnção (das qualidades referidas) de Pernambuco, 
Parahyba e Rio Grande, e o abandono de qualquer outro. 

Propsmos a V. anticipar pela l. a occasião, que se ofie
recer para o Brazil aos ditferentes Direetores, do ta
manho, qualidades, e originalidade, que póde, ou não 
achar venda neste merrado. 

~,PJ\J\:!V·' 
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N. 262.- JUSTIÇA.- EM 19 DE DEZE:\lllHO DE 1829. 

Recommenda todo o cuidado para que os Parochos não faltem ás 
suas obrigações. 

Exm. e Rcvm. Sr.- Sua Mag-estaJe o Impe_rador, 
a quem fiz presente o o filei o de V. Ex. de 22 de Setem
bro ultimo, servindo de informação ao da Cama r a Muni
eipal da cidade de Gabo Frio, relativamente ás propostas 
que á mesma Cama r a fizera um dOB seus membros, lgn~cio 
Cardoso da Silva, sobre :t neglige.nci;l e dcleixo com que 
alli se comduzem algnns Parochos, e áce.rca da falta <1e 
socct)rros que alli experimentam os povos na admini~
tração do Sacramento do Baptismo : l\landa responder 
a V. Ex., para sua intelligencia c execução, que deve 
pôr todo o cuidado para que os ParochQs não faltem ;'~s 
suas obrigações, propondo ao Governo, ou á Assembléa 
Geral, as medidas que julgar mais adaptadas a facilit<1 r 
aos povos a administração do Saeramento. 

Deu!; Guarde. a V. Ex.- Paço em 19 de Dezemhro de 
18i9.-Visconde de .Alcantara.-Sr. Bispo Capellão-múr. 

N. 'Zü3.___;_ JUSTIÇA.- Ell 22 DE DEZiMRRO DE 1829. 

Determina que os Juizes tricnnaes não entrjlm em cxcrcicio de 
novos lugares sem haver dado posse aos seus successores, no 
ultimo que tiverem servido. 

lllm. e Ex.m. Sr.-Convindo á boa administração da 
Justiça, que os Juizes triennacs, ainda mesmo no caso 
de terem preenchido o tempo dos lugares, que exercem, 
não os deixem; nem entrem no exercido dos novos lu
gares, para que possam ser despachados, sem que pri
meiro chegue o seu successor, e lhe dê posse ; a fim de 
que não aconteça, como por vezes tem já succedido, re
cahirem as varas em Juizes leigos com irreparavel pre
j uizo publico. Ordena Sua Ma gesta de o Imperador, que V. 
Ex. faça constar a todas as Camaras dessa província, onde 
houverem Juizes letrados, que d'ora em diante não de
vem dar po~se a nenhum, sem que ~rimeiro apn~sente 
certidão aut.hentif·a da que deu ao seu suceessur no lugar 
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ultimo~ que tiver servido, exGepluando·se desta regra 
unkamente os Barhareis que forem pela primeira vez 
nomeados para O<; referidos lug-ares; e aquellcs a quem 
fôr, por interesse p:1blir:o, outorgada esta dispensa. 

Deus Guanle a V. Ex .-Palado elo Rio de .la11eiro rm 
22 de Dezembro de t829.- Visconde de Alcantara .-Sr. 
Presidente ela Provinda de .•• 

N. 26í.- JUSTIÇA.- EM 2~ DE HEZE!\IBHO DE 1829. 

Sobre incornpati!Jilidade no cxcrcicio simulLaneo dos eargos tl.1 
Vereador c supplentc do Juiz de Paz. 

Sendo presente a Sua Maggstade o lmpor:Hlor o officin 
da Cam;-~ra Municipal da villa de S. Salvador dos Campos 
em data de 12 de Julho ultimo, em que participando 
ter chamado a Joaquim José Gomes da Silva e Castro que 
actualmentc se acha em exercício de supplente do Juiz 
de Paz para servir de Vereador Ilo impiclimento do Ba
charel Joaquim Pinto do Reis, por ser o immecliato em 
votos, não se verificára a sua posse por ter indicado um 
dos Vereadores, que não podia elle exercer este cargo 
por estar servindo o de supplente do Juiz de Paz, c pede 
decisão sobre este objecto. O mesmo Senhor .Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, responder 
á referida Camara para sua intelligencia, qur, tendo o 
dito supplente escolhido o lugar de Vereador, deverá ser 
nelle conservado, por ser incompatível a servenlia de 
ambos, c ter pela lei o arbítrio da escolha. 

Palacio do Rio de Janeiro em ~2 de Dezembro de 18:2n. 
- Visconde de Alcantarf1. 

N. ~tm.- MARINHA.-- EM 2a nE DEzEMnnu DE 1829 

Sobre o despacho de navios para Ol'l portos da Costa d'Africa. 

Em solução ao que V. S. representou em seu oflicio 
de 19 do corrente áeerca da matricula do bergan
tim Novo Triumpho, tenh<J de significar a V. S. que, 
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posto haja expírJdo no dia 15 do cor~entg o . prazo 
para a concessão de pa~saportes aos nav1os ut'stmados 
ao cornmereio de escravos, ~oclavi:-l se não deve im
pedir que taes navios sigam· viagem para os portos 
da Afriea, não para continua rem naquelle tralico, que 
ficou inteiramente abolido, e p:.tra que não podelll 
já mais obter os competcn tes p~1ssapor tes, mas para 
se empregarem em outro ramo de conunercio li ri to 
que intPntcm naquella e em outra qualquer part(~ 
tio mundo; devendo portanto V. S. mantlar ctTectuar 
a matricula do referido hergan t.im, c de to<los os 
outros navios em identico caso, sem que eomtudo 
procedam ás vistorias, arquellçõcs, e mais diligeneia~; 
praticadas 3. nspeito das emiJarc.açües <JUC se em
pn'gam no mencionado trafico dr. esera vos. 

Deus Guarde a V. S.- Paeo em 2:l dt~ Dezembro 
de Is~m.- Marque~ de Parmwf;wí. -- Sr. lnlcndcnlc da 
1lclriulla do H.io de .Janeiro. 

N. 2tiG.- GUERRA.- PRO\ ISÃO DO CO~Sl~L!!O SUPHEl\11) 

MILITAH IJE ~l DR DEZJmBRO DI~ 18:-!U. 

Sobre gratiflcaç<"ie~ dus voluutarios. 

Dom Pc1lro, por Graça de Deus, e unanime acl'l;,m.l
ção dos Povos. lmpera<lor Consti tucioual , e Dden:'or 
Per:petuo do Brazil: Faço saber a vós, Governador 
das Armas da Córtc e Provincia, que sullindo á MinltJ 
Augusta Presença uma Consulta do Conselho Supremo 
Militar sobre as duvidas occorridas nlativas á grati
fic:tçã.o conGedida por Der-reto de 27 de Janeiro de 
182;) aos voluntanos de tres e oito annos: Hei por 
h~m, por Minha lmmediata e Imperial Resolução de 
H de Novembro do presente anno. Declarar que a gr:tti
fJ(;ação de 40 réis dia rios, concedida pelo Decreto dt~ 
27 de Janeiro de 1825 ao& voluntarios, compete só
mente áquelles que depois de findo o tempo do sen en
gajarnento Hzerem declaração de que querem coutiuuar 
a servir pur mais outro tempo na conformidade do De
creto de 13 de Maio de 1808, d.cvendo ser :1s que se fi
zerem da <lata de huje" ll em diante, por tempo de oito 
annos; e deve ahun:u-~a-lhes ainda que tenham pas~ado 



:1 Anspeçadas, Cabos, e [;'arrieis, ou Sargentos. Cumpri~o 
assim. Sua 1\'Jagest:ul{~ o Imperador o Mandou pelos 
Conselheiros de Guerra abaixo assignados, ambos do seu 
Conse'lho. João Jacques da Silva Lisbôa a fez nesta Côrte 
e cidade do Rio de Janeiro aos 24, dias do mez de De
zembro do anno do nascimento de Nosw Senhor Jc
!'\US (.;hristo de 1829. No impedimento do Conselheiro 
Secretario de Guerra. Antonio Raphael da Cunha C a hra L 
Otikiai-J'rJiaior., a fez escrever c subscrevi.- Bardo dn 
Passeio Publk:o.- Francisco Alaria Telles. 

N, 2G7.- IMP~~HIO . ..,_. Eiu 2D DE nEzE~mRo nE 1s:::u. 

~obre a reuni{lO do C:lm\t'llw Geral da PnlYincia úa Bahia. 

Jllm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua l\tagestadc o 
Im,pei·ador o offieio n. 0 s;j de 7 do corrente, em que 
V. Ex. participa e mostra pela cópia da aeta lavrada e 
cn;Yiada por nove membros do Conselho Geral dessa pro
víncia, reunülos nll dia 30 de Novembro proximo pas
sado. para celebrarem a sessão prepara to ria ordenada no 
~1rt. 17 do Hegimento, a fim de ser installado o dito 
Conselho Geral nG dia immcdia to, que estes accordaram 
não poder haver sessão este anno, pois que, não lhes sendo 
permi ttido ;_tlterar o dia mareado para sua installação, 
não se podia esta realizar nesse dia, por se não achar 
completo o numero de membros que a Le•i fixa para po
derem proceller aos seus trabalhos : o mesmo Augusto 
Senhor não só estranhou a falta de zelo que por um ser
viço de tamanha importancia manifestaram aquelles que 
de.ixaram de ohcdecer ao chamamento da LPi, muito 
ma i~ constando pela mesma a c ta que na cidade resi
diam, c tinham sido convocados por cartas, os sufficientcs 
f)ara completarem com os já reunidos aquelle numero, 
mas tambem muito se maravilha de que esses me.;;mos~ 
que se tinham reunido, reconhecendo aliás que não po
diam celebrar sessão, nem acto algum legitimo, proce
dessem por uma tão manifesta contradieç~o a tomar um 
~ccôt'do que directamente infringia o art. 77 da Cons
tituiç5o do Imperio, o qual positivamente ordena que 
todo~ os anno:-: hajam asrefericlas sessões~ de que não se 
]cmbra.;;sem que por esta maneira se mostravam menos 
i(>crupnlosos da observancia de uma Lei, que indefectí.., 
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velmentedevta ser executada, .do que te uma circum
staneia que alguma vez se púde alterar: po:· quanto, tet~-

. do a disposição do art. 80 ela Constitui(;ão, que fixa o dia 
da instal'lação de taes Conselhos, por unico objecto o dar 
lt~mpo a que as resoluções dos elas provineias mais remo
tas possam ser no mesmo anno a presentallas ao Corpo Le
gislativo, não deve tal dispo.siçào, quando seja moralinen
tc jmposivd a sua execução, preterir, c annullar a essen
j:ial disposição do referido art. 77; e de que t1nalmente 
:1té mesmo chegassem a esquecer-se do exemplo, q~1e não 
podem ignorar, do que nesta côrte ocrmTeu na mstal
la(;ão da Assembléa Geral Legislativa no 1. o anrw da 
presente legislatura, o qual por. idcntica impossibilidade 
moral se não abriu no Li ia 3 de .Maio~ igualmente mareado 
par a este íim na Constituição: 

Nestes termos Onlen;1 Sua nlagest:-~de o Imperador que 
torne a reunir-se a sessão prcparJtoria, c continue até 
que compareça o numero üc membros nccrs:"ario para 
a legal installação do Conselho Geral, promovendo V. 
Ex. e~ ta rcun ião com as mais activas c adequ<Jdas pro
videncias, a fim de que no mesmo primeiro dia de lia. 
:..:endo possível, não f:d te o numero de membros que é 
nercs~ario para a installação do dito Conselho. O qtu;. 
participo a V. Ex. para que a:-sim se execute. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palaeio do Rio de Janeiro 
em 29 de Dezembro de 18::?9.-Marquez de Cararcllas,
Sr. Presidente da Provinda da Bahia. 

N. 26B.- MAHlNHA,- E,\l ~~)DE DEZEl\llH\0 IJE 18::!~L 

S1~H"I~ o dcsculllo de faltas dus Cll\pregadoll de i\lariuha. 

Constando pelo offieio de V. S. datado de ~3 do 
rorrcnte não J1avcr proccdidu em tempo algum a deli
conto nos ordenados dos Otnciacs dessa Repartição pela~ 
faltas de comparecimento nella, ao mesmo tempo que 
taes fa~tas se eomrnettem ainda que só por motivo de 
moles tia,· como pondcr:::~ o Contador da Marinha na 
mformação que acompanhou o eitado officio, cumpre 
qw~ V. S. expeça as ordens ncrcssarias, para que todas 
as vczc~ que os empregados dessa Repartição faltarem á 
sua ~bngaçâo, se_pro(~eda ao competente desconto no rcs-· 
pect1vo ordenado r o mo fôr rlr lei, uma vez que elles não 

!lE(;!SÓEíi DE !R;a•.l. :!(1 
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façam apresentar logo no.dia immediato ao da falta cer
tidão do Facultativo assistente pela qual se prove a exis
tencía da molestia ele que se acharem atacados? a qual 
todavia deverá ser verificada pela Inspecção elo Physico e 
Cirurgião-mó r da Armaria? quando as faltas excedam ao 
numero de tres dias uteis cnnset;utivos, para o que 
preeederá a competente partiejpação Je V. S. a esta 
Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em ~9 dr~ Dezembro de 
1820.- 11Jarqucz de Paranavnâ.- S1·. Intendente da 
Marinha do Hio de Janeiro. 

N. 2:J!J. - DlPERIO. - Ent 30 DE Dli:ZI.!:MBHO DE 182;)' 

Sobre o aforamento de terrenos dus hens do Conselho. 

Sendo presente a Sua .Magt~st:lde o Imperador o oíllt'W 
da Camara Municipal da cidade de CaiJu-Frio, na data 
de28do mez passado, em que participa a impossibi
lidade de enviar os documentos, que lhe foram exigidos 
pela Portaria de 4 do dito mez, a fim de se resolver a 
duvida, em que se aeha, sobre a concessão ele terre11os 
para edificar: Manda o mesmo Augusto Senhor, pela 
Secretaria de EstC~do dos Negocios do Imperio, Derlarar 
á referida Camara Municipal que, mantendo-se no direi
to que lhe compete pela Lei do l. o de OutulJro de !8-:!8, 
e já d'antes competia a todas as Ca1uaras pelo seu He
gimento na Ord. li v. 1. o lit. t>o, de aforar os lerrcnos, 
de que estiver de posse, como bens cln Conselho, pro
ced<l, nos aforamentos. na conform idaue dos ;1rts. 
42 e ft.3 da sobredita Lei, a pczar (lo singub r :1n'sto 
da decis<io do acórdão, que acomp:w h ou o mesmo 
officio; e que pelos meios jndit:iacs e competentes sus
tente, e defenda, perante as Justi(:as onlinarias, esse 
seu direi to, quando lhe seja impugnado. 

Palac:io <lo Rio dn Janriro em 30 de Dezembro de 
:\8':20. - M(irque.: de Caravetlw;. 
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Emprestimo de f 400.000 contrahido na Europa em 3 de Julho de 
1829 pelo Visconde de ltabayana, Ministro Plenipotenciario e Envia·· 
do Extraordinario do Brazil na Côrte de Londr·es, com Nathan Mayer 
Rothschild e Thomaz Wilson & Comp. negociantes da cidade de 
Londres. 

Obriga~ão geral. 

Saibam todos quantos este virem, que D. Pedro por Graça de 
Deus e Unanime acclamaçãodo seu povo, Imperador Constitucio~ 
nal e Defensor Perpeluo do Brazil, etc., etc. Ouvindo o seu Conse
lho de Estado Resolveu contrahir na Europa um emprestimo de 
;f wo.ooo para as despezas do seu Imperio, na fórma do de
terminado no art. 7. 0 da Lei de 8 de Outubro de f8j8 : e Houve 
por bem Nomear-me a mim o abaixo assignado Visconde de Ita~ 
bayana, membro do seu Conselho, Grande do Imperio, etc., etc;1 

seu Ministro Plenipotenciario e Enviado Extraordinario na Côrte 
de Londres, seu Plenipotenciario para este fim : Promettendo 
iuviolavelmente guardar, cumprir, e executar quanto eu, o 
abaixo assignado Visconde de Itabayana, prometter ou estipular 
por parte do mesmo Senhor ; E porquanto em virtude dos po~ 
deres e autoridade de que me acho revestido, eu o dito Visconde 
de Ilabayana, tenha entrado em negociação para fazer o em~ 
prestimo da dita somma de .f 400.000 para uso, e _l'lOr parte de 
Sua l\Iagestadc Imperial declaro, que á vista dos plenos po,deres 
que me foram concedidos pelo mesmo Senhor para o fim a.cima 
referido, eu o abaixo assignado Visconde de Itabayana prin· 
cipio a prestlnte obrigação geral em Nome de Sua Magestade 
empenhando a sua Imperial e Sagrada palavra no seu estricto e 
inteiro cumprimento. 

Primeiro. 

Emittir-se-hão apolices pagaveis ::to portador vencendo um 
juro de 5 % ao anno pela quantia necessaria para fazer a dita 
somma de ;f 400.000, cuja truantia será posta á disposição de 
Sua Magestnde Imperial pela fórma e maneira estipulada em 
uma cedula t.le taes apolices (jue se deve juntar á presente; e 
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eu 1t1e obrigo a rrue o juro deslc emprestimo, qnn começa do L 0 

de Abril ultimo, seja pago em Londres pot' se111cstrrs aos porta·· 
dores das ditas apolices; a saber: 2 li % no L 0 de Outubro, 
e 2 ~~%no L 0 de Abril subscquegtc, e assim successivamente 
no !. 0 de Outubro, e no L o de Abril de todos os annos. 

Seguntlo. 

Além disto obrigo-me a applicar annualmente um fundo de 
amortizaç:.ão, ao menos de um por cento s•bre a importancia das 
apoliees ernittidas com juros aceumularlos, para o resgate de se-

. melhanles apolices, cujo resgate, que dnverá começar do l. o de 
Janeiro de !83.0 será etfectnado por compra quando as apolices 
estiverem ao par ou abaixo delle, e quantlo acima, será determi
nado por sorteio 1'eiLo em Low.Ires no J.. u de Abril de cada anno, 
e o resultado immediatamente publicado na Gazeta de Londres: 
os numeros que sahirem serão pagos ao par com o respectiYo 
juro veneido no L 0 de Outubro sr'guinte, e as apolices resga
tadas serão inutilisadas e depositad.as no Banco de Inglaterra em 
presença de um Tabellião Publico, dos Agentes do emprestimo, 
e do Enviado em Londres de Sua l\lagestade Imperial, ou de 
pessoa legitimamente autorizada por Sua Magestadc ou pelo 
Enviado. Os valores e numeros das apolices resgatadas serão 
publicados uma vez por anno na Gazeta de Londres; os res
pcctivosjuros quér resgatados por sorteio quór por compra serão 
destinados ao fundo de amortização quando as apolices estiverem 
aeima do par, e a sornma annualrnentc empregada no fundo de 
amortização não deverá exceder de um por cento sobre a impor
tancia dellas com o juro das que houverem sido resgatadas. 
Se no fim do prazo de 30 annos houver ainda algum resto do 
emprestimo a resgatar, será elle pago ao par. 

Terceiro. 

Sendo a presente divida contrahida com autoridade de Sua 
Magestade Imperial e para uso de seu povo, todos os reditos do 
seu Imperio ficam applicados ao seu pagamento; porém, para 
com maior pontualidade assegurar o cumprimento das obrigações 
aqui expressas, Sua Magestade particularmente hypotheca o 
rendimento das Alfandegas da cidade do Rio de Janeiro, e expe
dirá as convenientes instrueções ao Administrador deste ramo 
de suas rendas para que delle fórme um fundo particular, que 
não será distrahido para quaesquer despezas do seu Governo, 
sem que se tenha remettido a importancia necessaria ao paga
mento dos juros deste emprestimo, e ao resgate do capital, 
conforme as condições da presentt~ esr,riptura geral. Ficando 
outmsim convencionado, que haverá sempre em Londres, a 
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c:~rgo dos Agente.., de~;lt~ e!llprestimo, Hllla som tua disponi vel 
para o juro de seis mezes, r par;t a metatle tla somma que tem 
de ser annualmenlt~ appliead:t ao fumlo de amortização. 

Qnarto. 

En o cli Lo Visconde de It:thayarw, em Nome, c por partA de 
Sn:t l\l:westade Imperial pelo presente me oLrigo a que o paga
meuto dos juros deste ernprcslimo, c o respeelivo resgate, seja111 
realizados qnér em tempo de paz ou de guerra, sem distincc~âo 
dos possuidores das apoliees, cmlJora pertençam cllcs a uma 
nac;ão amiga ou inimiga; e st~ aeonteccr LJUe algum estrangeiro 
possuidor de quaesquer apolices morra ab intcstado, ellas pas
sarão aos seus herdeiros na ordem da successão estabeleeida 
pelas leis do paiz a que elle fôr sujeito; e taes apolices são, e 
serão livres de seque,tro, quér por divida do Estado, quér de 
partieular.es. O presente instrumento, ou escriptura geral, com 
o original dos plrnos poderes de Sua l'tlagestade o Imperador do 
Brazil, serão depositados no Banco de Inglaterra, em minha 
presença, na dos Agentes do emprestimo, e na de um Tabelliclo 
Publico, onde ficarão até que se tenha resgatado todo o em~ 
prestimo, e restituída, depois de inutilizada, a dita escriptura 
geral. Em fé e testemunho do que, eu o dito Visconde de Ita
hayana, em virtude dos poderes que me foram concedidos por 
Sua l\lagestade Imperial, assignei a presente e sellei com o sello 
das minhas armas em Londres aos 26 dias do mez de Jnnllo 
de !829.-·(Assignado) Visconde de Itahayana.-Assignado, sellado 
e entregue pelo Visconde de ltahayana por parte do Governo 
hrazileiro em virtude de seus t·lenos poderes na presença do 
l\Iarquez de Barbacena.- JV.mc Scorc1·, Tabcllião PulJlieo em 
Londres. 

APOLICES PERTE:VCENTES A ESTE E~IPHESTIMO. 

i~ .• N. :1.00:1. a !.:1.92- !92 d(~ .t:s 1.000 ...•...•.•. 
B. N. L Oll i a 2. Hi~ - L l!J'J. de • 500 ...........• 
C. ri.OU-1. 200 •••••••.••.• 

.J.>' •••• 

:1.92.000 
;)77.000 

200 

7ti9.200 

Contraet-o de .fs ~00.000 com Rothschild. 

Contracto feito no dia tle hoje, 3 de Julho de :1.829, entre Sua 
Excellencia o Visconde de Itabayana, Grande do Jmperio do Bra
zil, Cavalleiro de di versas Ordens, Ministro PlenipoteneiarioJ t:' 

Enviado F.xtraordinario dP Sua Magestade o lruprrador e De-

.• 
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tensor Pt•rpetuo do Rrazil n. Pedro I, na Curte de LollurPs. 
obrantlo em nome, e por parte do mesmo Senllot·; e Nathan Meyer 
Hothsehiltl, Negociante 'desta cidade de Londres~ por outra 
parte. · 

Por quanto D. Pedro I pela Graça de Deus, e Unanirne 
Acclamação de seu povo, imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brazil etc. etc. Hesolveu~ com o parecer do seu 
Conselho de Estado, contrahir na Europa um ernprestimo dr 
.t t~oo.ooo para serviço do Irnperio, fazendo parte do determi
nado no art. 7. o da Lei de 8 de Outubro de 1828; c Houve 
por bem nomear para esse effeito ao sobredito Visconde de 
Itabayana, e em sua ausencia ao l\Iarquez de Barbacena, de 
Seu Conselho, Embaixador Extraordlnario na Côrtc de Londres; 
obrigando•se a cumprir, c guardar inviolavelmente, tudo quanto 
pelo dito Visconde do Itabayana, ou :Marqucz de Barbacena fôl' 
ajustado, o estipulado para a negociação, ou contracto do dito 
emprestimo; c havendo o mesmo Visconde de Itabayana, em 
virtude da autoridade~ e poder que para isso lhe foram autor
gados, feito c assignado uma obrigação geral em Nome de Sua 
l\Iagestade o Imperador do Brazil, pela quantia de .f 400.000 
(como se vê da cópia junta) cuja obrigação foi depositada no 
Banco de Inglaterra ; preparando-se certificados especiaes de 
.t l.OOO e de ;f 500, a. fim de serem emittidas á medida que ne
cessarios forem, na maneira abaixo con trac ta da. E porquanto o 
dite ~athan Meyer Rothschild contractou, e está de accôrdo de 
emprestar, e avançar a somma de ;f 200.000, metade da referida 
quantia de .t 400.000, a razão de ;f M, dinheiro, por cada .f 100 
nomina8'S, ou em apolices; sujeito á deducção, para unico uso, 
e beneficio delle Nathan 1\Ieyer Rothschild ele ;f 2 por cento do 
capital nominal, como commissão pelo custo e preparo dcs cer· 
tificados, recibos, despezas de corretagem, salarios de caixeiros, 
e trabalho delle Nathan l\leycr Rothschild na negociação do dito 
emprestimo; ficando asssim a somma liquida que o mesmo Na .. 
than Meycr Rothschild tem de pagar ;f õ2~ em dinheiro, por 
cada ;f !OO em apolices; nos termos; e condições abaixo mencio
nadas; ajustou-se entre o dito Nathan 1\lcyer Rothschilr1, e o 
Governo Imperial representado prlr• sobrrclito Visconde deIta" 

bayana, o seguinte, a snber : 

Primeiro. 

Que o dito Nathan l\layer Rothschild immediatamente tomará 
sobre si o referido ernprestimo de ;f 200.000, a razão de ;f 5~, 
dinheiro, por cada z :100 em apolices, fazendo assim a somrna 
total de ;e 381.600 nominacs, on em apoliees ; e pagará, e appli· 
cará o producto dellas quando venddo for, na conformidade 
do art. 2. o de<;te cnntraclo, na maneira, c nos termos mar~ 

•. 
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rados no art. ;.u dellt~ : E o dito Visconde de Itahayana ~ntre
g-ará ao mesm~ Nathan MayCI~ Róthsr,hild certificado:; das ditas 
.t: 38t.6ot· até ao dia 12 fio concnte mez rio Julho, ou logo que 
possi vel s'ej a. 

Segundo. 

Que o dito Nathan .Mayet· Rothsclllld adiantará as mencio
nadas .f 200.000 em U consecutivos pagamentos mensaes de 
.t G6.666.f3.lA:, carla um; cujo primeiro pagamento, ou prestação 
se deve C1)llSiderar vencida no dia :1. o de Junho proxirno passado. 

Terceiro. 

Que o juro, ou dividendos das ditas .i 384 .GOO capital nominal 
comecará a contar-se} e será calculado do prlmeim tle Abril ui~ 
timo; c haverá coupons, ou recibos de dividendos, que serão 
pagos pelo Governo·Brazileiro, no escriptorio do dito Nathan 
Maye1· Hothschild em I.ondres, e serão juntos aos certificados que 
devem emittir-se na conformidade deste contracto : e que o dito 
Nathan l\leyer Rothschild poderá assignar os mesmos coupons, ou 
fazer que sejam assignados em nome do dito Visconde d.; Itaba
yana, por p~rtr do Goyerno Imperial, 

Quarto. 

Que ao dito ~alllan :\layer Hotllscllild scra livre u pagar em seu 
escriptorio de Londres os dividendos das ditas .C 38&:.üú0 capilal 
nominal, quando V(meidos forem, e tambcm os dividendos ora 
vencidos, ou que para o futm·o se vençam, de Ulfl outro em
prestimo de ;t: 2.000.000 negociado pelo mesmo Natllan Mayer 
Rothsclüld com o Governo Brazileiro no anno de 182i>, para cujo 
ultimo pagamento se poderá servir da somma das ;t: 200.000 
que ora se ajusta de serem"' adiantadas pelo mesmo Nathan 
Mayer Rothschild, ou da parte dellas que de tempo em tempo 
ficar existindo em seu poder: ajustando-se outrosim, e decla
rando-se mais expressamente, Que nenhuma porção da dita 
somma das .e 200.000 sD retirará das mãos e poder do men
cionado Nathan 1\Iayer nott1schild, 1wn1 poderá ser distrahida 
para outro fim qualquer que scja1 sem o eonscntimcn to dolle, por 
escripto. E Sua dit:t Magcstade lulpGria!, ou :;cus Sueeessores, re
metterão de te!llpo cru tempo ao dito Nathan .Mayor Rothscllild, 
depois de cxha.urilla a rcfcl'ida somma rias f 200.000, pelo 
mesmo adiantada, o dinheiro preciso para os dividendos q1,1e 
houverem de vencer-sr relativamenLt~ ás sobreditas ;t: 38-i.,600: 
a fim de que a dir;'rç<'ío dl~ t:1e-; dividendos fiqur a r.argo delle 
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NattJan Mayer Rothschild, devendo essas remessas srr fdta:-, com 
antecedencia de seis mezes, pelo menos, ao tempo elo venci
mento dos mesmos dividendos; pagando o dito Nath~n l\fayer 
Rothschild ao Governo Imperial um juro de á % ao anno por 
todo o tempo que tae;; som mas existirem em seu poder até :10 

vcneimento dos dividendos para que hão de ser remettidas 
e applicadas. 

Quinto. 

Que o dito Natllan Mayer Rothschild fará, pelo que diz respeito 
ás .f 200.000 p~rte do dito emprestimo de ;t lJ:OO.OOO, as compras 
que forem precisas para a fundo da amortização determinada 
na obrigação geral do mencionado emprestimo das ;t 400.000, 
sendo para isso fornecido pelo Governo Imperial o mesmo Na
than Mayer Rothschild com os necessarlos fundos para fazer as 
dita.s compras: e o referido Visconde de Itabayana se obriga 
por parte e em Nome de Sua l\fagestade Imperial, a que os fundos 
necessarios para as ditas compras sejam devida e regularmente 
suppridos ao mesmo Nathan l\laycr Rothschild. 

Sexto. 

Que o dito Nathan Mayer. Rothscllild dará (se assim lhe fôr exi
gido) nos dias 31 de De~mhro do anno de :1.83:1., e 3L de Dc
zernbi·o de todos os annos consecutivamente, ou antes se preciso 
fôr, uma conta do.3 dividendos que ti vc:rern sido pagos por elle re
lativamente ao mencionado emprestimo de ;t 200.000, cuja 
conta será entregue ao Representante de Sua l\fagestade o Impe
rador em Londres, ou seus Successorcs, c documentada com os 
respectivos coupons. 

Setlmo. 

Que no caso em que o dito Nathan Mayer Hothsf>hild disponha 
de seus interc~ses em parte, ou no todo dos ditos certificados, 
lhe será licito fazr.l-o da maneira que julgar propda para as 
compras acima referidas. 

Oitavo. 

Que pelos serviços acima mencionados Sua Magestade o Impe
rador e seus Successores pagarão ou concederão a elle Nathan 
M~yer Rothschild uma commissão de i% do importe dos divi
dendos a vencer annualmente, e pagaveis sobre a parte da refe
rida somrna de ;t 38~.600 capital nominal, que não haja sido 
remida, ou que não seja de conta particular do -Governo: seja elle 
Nathan Mayer Rothschild, ou não o possuidor dos ditos certi
ficado~, ou di part-A dellPs ao tempo do vencimento respectivo : e 
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la.l comrniss<lo deverá ser 11a.g:~. do valor de tot1as as a policQs per
tencentes ao dito Nathanl\leyer Hotllschild sobre as IJUaes faça, ou 
tenha feito a.lgum adiantamento: da mesma fórrna s1mi concedida 
ao "ínesmo Natha.n :Mayer Rothscbild. a usual corretagem de 78% 
de todas as compras feitas pelo dito Nathan .l\layet' Hothschild para 
o referido fundo de amortização, sem nenhuma outra despeza, 
ou commissãn qualquer relativamente ao pagamento dos ditos 
dividendos, e eornpras 1nra o mencionado fundo de amorti
zac_:ão. 

Nono. 

Q•c ao dito Nathan Maycr Hothschild se concederá juro á razão 
de 4% ao anno por todas as quantias quo cllc houver 1te adiantar 
ao tltlo Governo das prestações estipuladas no dilo cmpre~tirno 
de .f 200.000J desde o dia em que b11s adiantamentos tiverem 
lugar, aló áquelle em que vencendo-se as mesmas prestações, 
tenha o importe dellas de :aer levado a credito d0 Governo Bra
zilciro, na. conformidade dc~tc contracto; e da mesma. fórma o 
dito Nathan Maycr Rothscldld pagará, c concedBrá ao Governo 
Imperial, juro á raz~o elo~% ao anno sobre todas as quantias que 
de conta do mesmo Governo pararem em seu poder, e por to.do~ 
os saldos que houver a favor do Governo, e ficarem R4 easa delle 
Natllan .l\leycr Rothscbi_ld relativamente as prestaçõe~ do pa
gamento das ditas ;t 200.000, a começar c a d;Ltar d~s diversas 
t·~[ll)eas cm1 <IL.Le ellas houverem de ser vencidas c pagaveis pelo 
di to Nat!Jan 1\layQr Rot!Jsehild na confornddade do art. ~v> 

deste contraeto . .E finalmente o JJicsmn Governo Imperial por 
via do dito Vi..<~condc de Itabayawt, ou por outro Embaixador, 
Ministro, ou Agente devidamente acreditado~ ou autorizado, 
executará por si, e fará e:xecutar todos quantos aetos necressa
ri~s forem para melhor, mais perfeita, e absoluta ratincaçào, 
c confirma<,;fío rlo mcneionado crnpn:stimo de I. !.00.000 por elle 
r~ontractado colll o referido Nathan Mayer Rothschild, como acima 
:se declara: E igualmonte que o dito Visconde de Itabayana come~ 
Pleni potenciario, c portanto ctUétll to tempo con t1n uar na quali
dade de ~linistro e Enviado de Sua 1\fagestaclc Imperial ne~te 
paiz; c no caso rlc deixar do o ser, arp1elle .í\IinisLro Plcnipoten
eiario, Eml.laixador, Encarregado de Negoeios, ou outro q-aal
<JUCr legal Representante do dito Governo Imperial na Côrte 
r.Je Londres, assignará, c dará cxeeu<.:ão aos certificados de que 
:teima se trata, bt'lm como tod;ts as outras seguranç~ que o re
ferido Natllan .Mayer Hotllscllild julgar proprio adaptar a fim de 
levar a seu pleno c dcvirlo c1Ieito o mencionado emprestirno de 
.f 200.00G. Em teslemuulJO tll) rtLW <t:.> ditas partes eontractant~s 
:lqui presentes assignaram este no dia e anno acima declarado~ 
- Visconde de Jtaf!Jayana.- Nathan Mayer Rothschi{·' 
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Cont!•aet,o ele t ~Z'OO.OC'O eon1 ~llson .. 

Conlrar·.to feito no dia de hoj1; :~ du Julho de !820, entre S. Ex. 
11 ViscoJJdc de Habayan:1, 1Jraw1c do Impcrio ele Brazil, Cavallciro 
de diversas Ordens, .Ministro Plenipolonciario, c Envialln Extra~ 
ordinario do Su::t Magestade o Imperador c Defensor Pcrrctuo elo 
Drazil, D. P,Jdro I, na Côrte de Londres, obrando em nome c pm· 
parte d1J Jllf'Stno Senllo;·, c Thomaz Wilson t~ Comp. negociante 
1ksta cidade de Londres, por outra parte. 

Porquanto D. Pedro I, pela Graça de Deus c Unanime Acelama
ção de seu povo, lmpt•rador Constitucional e Defensor Perpctun 
do J3razil, etc., etc. etc. nesolvcu com o parecer do seu Conselho 
de Estado, contrahir na. Europa um cmprcstimo de .tA,OO.OOO 
para serviço do Imperio, fazendo parte do (1Pterminaclo no art. 7 ." 
!la Lei de 8 do Ouhtbro de :1828; c Houve por bem Nomear pan. 
esse effeltoao sobredito Visconde de Itabayana, c em sna auscncia 
ao Marqnez de Barbacena, do seu Conselho, Embaixador Extraor
dinario na Côrte do Londres ; obrigando-se a cumprir, e guardar 
inviolavelmente, tudo quanto pelo dito Visconde de Itabayana, 
ou .Marquez de Barhaeena fôr ajustado e estipulado para a ncgo
eiaç.ão, ou contracto do dito emprestimo; e havendo o mesmo 
Visconde de Itabayana, em virtude ela autoridade, e poder qur: 
para is.so lhe foram outorgados, feito e assignado uma obrigação 
geral em Nome ele Sua l\Iagestade o Imperador do Brazil pela 
quantia ele ;t 400.000 (com se vO da cópia junta), cuja obrig:1ç.'Io 
foi depositada no Banco de Inglaterra; preparando-se certificados 
~~speciaes de i. :LOOO e d3 t: i:iOO, a 1lm de serem cmittidas á me
tlitla que neccssarios forem, rra maneira ab;Lixo declarada. E 
porquanto os dltus Tllomaz Wilson & Comp. contractavam, P 

estão de aecôrdo de emprestar e avançar a somma de i. i99.9í0 
sendo metade menos uma fracção da referida somma de ;t 400.000, 
a razao de i. 54., dinheiro, por cada i. !00 nominaes, ou em apo
lices, sujeito á deducção, para unico uzo c bcnc1lcio <lelles 
Thomaz Wilson & Comp. de 2 °/C) do ~;tpital nominal, como 
eommissão pelo custo o preparo do-. certillcados, recibos, etc. 
despezas de corretagem, ~alarias de caixeiros, c trabalho. delles 
Thoma,.; Wilson & Comp. na Hcgociação do dito emprestimn: 
Hcando assim a somma liquirla que os mesmos Thomaz Wilson 
& Comp. têm ele pagar, . .f u2, etu dinheiro, por cada JZ 100 em 
apoliccs ; nos termo-; e condiçücs abaixo mencionadas; ajus
tou-se cntr.e os ditos Thom~z Wilson~..~ Comp. c o t~ovcrno Im
perial ropresentatlo pdo sobredito ViSi'Ondll dr IlaiJayana, o se
guinte, a sabrr: 

J•r[!IIC i tO 

Que os dito-; ThottL1Z WiLo(llt ~~- Cotttp. it:lttiedi:tttP~nte lt:mtarattl 
sobre si IJrdei'Ídl) nmprcstintu de!: J::l'J !Jjf) :\ raz:~o de r ;:2 CJJi 
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dinheiro polf 'cada ;t tOO em apolices, fazendq, assim a sufllBJa. 

-otal de ;E 38~.500 nominaes, ou em apolices; e pagarão c app!iea.
râo o producto dellas quando veneido fôr, na {órma do art. ~.o 
deste contracto, na maneira e nos termos marcados no are}. 4,." 
delle : E o dito Visconde de Itabayana entregará aos TrH'~nws 
Thomaz Wilson & Comp. certificados das ditas ;t 38(1, .500 att~ o· 
dia i2 do corrente mez de Julho ou logo que possível seja. 

Segundo .. 

Que~~ ditos Thomaz Wilson & Comp. adiantarão as mcncióna-. 
das ;t 199.940 em doze consecutivos pagamentos mensaes dt' 
.-t 16.661.13_.4 cada um, cujo primeiro pagamento ou prpstação se 
deve considerar vencida no t. o de Junho próximo paf:•ado. 

Terceiro. 

Que ~jl.uo, ou dividendos das ditas ;t 384.500 capital nominal 
comecáfá a contar:Cse e será cal<mlado so 1~.0 de Abril :ultimo c 
haverá eoqJlait' ou recibos de dividendos, que -~erão pn.gos pelo 
Governo Bratríeiro 'em Londres nos escriptorios dos dil.o.&ThornaZ 
Wilson & Comp., B;azctt Crawford & Cornp., e de Flctcltcr Ak
xander & Comp., e serão juntos aos certificados qttc devem cmit
ti~.:se J.ll\·.conformid,de ~déste_ contra c to: c que os ditos Thornaz 
Wilsolf~ Comp. pa~fãO asstgnar os mesmos coupons, ou fazer 
que sejam assignadós em nome do dito Visconde de It:'tbayana. 
por parte do.Govcrno Imperial. 

: ·~· Quarto. 

Que aos ditos Thomaz Wilson & Comp.~ Bazett Crawfo:;-d & Comp. 
c Fletcher Alexander & Comp. será livre o pagar em seu escri~ 

ptorio de Londres os dividendos das ditas .f 381:.500 capital no
minal, quando vencidos forem, c tambem os dividenàos ora ven
cidos, ou que para o futuro se vençam, de um ontro emprestimo 
de .t !.000.000 negociado pelos mesmos Thotnàz Wilson '-\ 
Comp. Bazett Crawford & Comp. e Fletcher Alexander ,\~ Comp. 
com o Governo Brazileiro no armo de 1~2r.. ; para cujo -ultimo 
pagamento se servirão da somma de ;E 199.940 que ora se ajusta 
de serem adiantadas pelos mesmos Thomaz Wilson & COJífi:p,, 
ou da parte dellas que de tempo em tempo ficar existinrlo erri'seu• 
poder, ajustando~se outrosim e declarando-se mui expd~
mentc que nenhuma porção da dita som ma de ;E t99.94ü se. reti. 
rará das mãos c poder dos mencionados Thomaz Wilson & Cornp., 
nem poderá ser distrahida para .outro fim qualquer que -:r;(a. sen, 
o consentimento delles por cscripto. E Sua Magcst~vi. uJ:j•.:!'Í:11 

ou seus Sucecssor1:s t'l'mcltcrão de tempo em tem dik
Tllom;u: Wilsnn .._\: COlli[L, Hazett Crawford t~ Cili'iP 



··}: 

f2 

Alexander & Comp., depois' de exhaurida a referiia som rua de 
, .;B i99.9i0 pelos mesmos adiantada, o' dinheiro preciso para o:; 
.divitlendos que hottlerem de vencer-se relativamente á sobre-

. ~ita somma de .t 384:500, a fim ·~e qJi~ a 'direcção de taes divi
dendos fique a cargo dos ditos.,.·Thomaz Wilson & Comp. Bazett 
Qrawforf& Comp., c Fletcher:A'Iexander & Comp. devendo essas 
remessas ser feitas com antecedencia de seis mezes pelo menos ao 
tempo do vencimento dos mesmos dividendos; pagando os ditos 
Thomaz Wilson & Comp., Bazett Crawford & Comp.;4!Fletcher Alc
xander & Comp. ao Governo do Brazil um juro de 3% ao anuo 
por todo o tempo que taes sommas existirem em seu poder até o 
vencimento dos dividendos para que hão de ser remettidas c 
applicáda's. 

Quinto. 

Que· os. ditos 1'·homaz 'Vilson & Comp., Bazett,Crawford & 
Cotilp.~ e Fietcher Alexander & Comp. farão pelo que diz respeito 
á somma de .t :1.99. 9í0, parle d{) dito emprestimo d;i..f &:00.000, as 
compras ;que forem precisas para. o fundo dératno~zação det(3r-. 
Ininado. na obrigação geraf.a0·.menciona~ emprestimo das 

".c ino~ooo, sendo para isso forneeld.o pelo doV'i!fno Imperi;tl os 
mesmos Thomaz \Vilson & Comp., Bazett Crawford & Conif:, e 
Fletcher Alexander & Comp. com os necessarios fundos para fa
zerem ãs ditas compras, e o referido Visconde de ltabayana: se 
obriga por parte e em Nome de Sua Magestade Imperial a que os 
fundos necessarios para as ditas compras sejam devida e rcgu
lanrientc suppridos aos ditos Thomaz '\-Vilson & f~omp., Bazett 

' .Crawfonl & Comp. e F1ctcher Alcxander & Cornp. 

Sexto. 

Que es· ditos T!Joma.z 'Vilson & Comp., Bazett Crawford & 
'Comp. e Fleteher Alexander & Comp. darão, se assim lhes fôr exi
gido, no dia 31 de Dezembro (le !83!, e 3! de Dezembro de todos O); 

. a:únos consecuti vameute, ou pouco depois e com a brevidade pos
. '·sivel, uma conta dos dividcntlos que tiverem sido pagos por elles 

,feia..tivamente ao mencionado emprcstimo de .f !99.9.i0; cuja 
· ja será entregue ao reprcsP.ntaute de Sua ~lagestade lmpc

.,~11). Londres, ou seus Successores, c documentada com O) 

. ectivos coapons se lhes forem exigidos. 

Setimo. 

Que ~~isetviços acima mencionados Sua.Magestade Imperial 
ou seus SÚC'çessorcs concederá e pagará aos ditos Thomaz Wilson 
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&_.Comp., Bàzett · CràÍt@rd &. Comp,, c 'Fictc~er AI~nimder \\ 
cwnp., uma commissão de~i % Silbre o total dos dividen~os qur~ 
ah';:fualmente se vencerem, relativamente á part~ da di ta som in a 
àe .-.e 384.500, capital nomiri~l, q'!le nãÓ haja ·sido remida, ou qun. •·· 
não seja de conta partictifar d~overno, sejam elles Tr "')ma;: 
Wilson & Comp., Bazeti Crawford & Comp., e Fletcher Alexànder 
& Comp., ou não os possuidores dos ditos certificados, ou de part·~ 
deUes ao tempo do respectivo vencimento ; ··e. tal commissã~ de· 
verá ser pagal'do valor de todas as apolic~s em'poder ou hypothe
cados aos ditos Thomaz Wilson & Gomp., Brazett Crawford l\ 
Comp .. , e Fletcher Alexander & Comp:, por adiantamentos pot 
elles feitos; e outrosim se concederá aos ditos Thomaz Wilso:i 
& Comp., Brazett Crawford & Comp., e Fletcher Alexander 'l\: 
Qomp., a corretagem do estilo de%% por todas as compras qu·· 
fizerem para o supracitado fundo de amortização, sem mais ou· 
tras despezas; ou commissão alguma relativamente ao pagamentn 
de taes dividendos, ou compras para o mencionado fundo dt~ 

amortização. 

Oitavo. 

~~Que aos ditos T~maz 'Vilson & Comp. se concederá o juro de 
'% aõ anno pof:tt;oda's as sqmm~s, aliás todas as quantias que elle+-: 
hmn~erem de adiantar aodito Governo das prestações estipulada~ 
no dito emprestimo de ;C 199.940 desde o dia em que taes adian~ 
tamentos tiverem lugar até aquelle em que vencendo-se as mes~ 
mas prestações tenha o importe dellas de ser levado ao credito dn 
Governo Brazileiro, na conformidade deste contracto; .e d~1 

mesma fórma os ditos Tho~az Wilson & Comp. pagarão~ copc~· 

derão ao Governo Irnpérial juro a razão de 4 % ao anno. sobre 
toçlas as quantias que de ,eonta do mesmo Governo paral!em em 
seu poder, e por todos os saldos que houver a favor do Governo, 1· 

ficarem na casa delles Thomaz Wilson & Cornp.~ nazett CrawforrJ 
\\:, Com p. e Fl~tchcr Alcxander & Com p., e~Jlelo que diz respeito 
áqucllas quantias, que na conformidade do art. 4. o deste eon
tracto houverem de ser gradual e antecipadamente remettida' 
aos ditos Thomaz Wilson & Comp., Bazett Crawford & Comp .. , ,. 
Fletcher Alexander & Comp., se abonará ao Governo Brazileirn 
o juro marcado no dito art. 4. 0

; devendo entender-se que o juro 
de 4% de que acima se trata (se algum tiver de pagar-se) é me
ramente relativo ás prestações das ~ i99.9't0, e qpe será contad•J 
da data dos diversos prazos em que taes prestações se vencér~m, 
c deverem ser pagas pelos ditos Thomaz Wilson & Comp. na 
fórma do art. 2. o ~ • 

Nono. 

E fin~mente o lltf'SiH.i Gu\'t:nw Irnp0l'lat pJr vh de~ dÍ!o Vl'-
con!J,; de Hallavana, ott po1· üufrr.\ · l\fínis!Ju, ,,. 

7 y 
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. t\~;t•ntn tlnvídanwJtlt; ::~·n:dil:1dtl 011 :wk.rizatlt•. ·'Xt't'llt:tra por SL 
->ll fará t:x.ecutar ti•ÜtlS qn:wtos adns tWt~I)St'al'ios forom para a 
melhor, ltt:ll:-; perfeita, t: :tll:.;olula ratillt:at.:;-\o t' t'O!llil'm:u::lo do 
mencinnat10 t'l~l[li'C.~littto de i: iWJ.\)Ml por !'lli: ennlradado ('OJH 

os di't·•:; Tllom::z Wi~sun ... \- Co!JJ.l· como aeima se dcd_ara: E ~gu~l
mcntc que o dito V1sconde de Itabayana como P!cnJ(lOtl~nct:uw, 
c port:mlU tluanto tempo continuar ua qualidade tlc Ministro l' 

Enviado LL~ Sua l\Iagcstadc Imperial ncslc pai~; e no caso dv 
r1cix.ar de o ser aquelle Ministro Pknipulcuciario~ LmlJaix:uiui', 
Gnearrcgado de Ncgocios, ou I[U::tlqucr uulro legal Heprcsnutaule 
do dilo Governo imperial na Chrlc tle Londres, assignará c darú 
execução aos certificados de 11Uí' ai:Íll\:1. s:~ trata, bem eou;u Llda·; 
as outras seguran~;as lfUC os dilus Tiwm::tz Wilsun & Cuwp. jül
garcm proprío aduptar, :... fim tluJ;;vat a seu phmo c devido effeito 
o mencionado cmprcstiiHO dn.!.: Hlv.•Jl0 . Em tc:>lcr.m:ilw do que, 
as ditas partc..c, contr~cetantcs aqui Jlrcsentes, as)ignarào este no 
dia e anno acima <1e(~Jar.'i1lns"- Vi,ro,ide de Jlu/;(I!JOita.- Thonw;-:; 

Wilson & Comp. 
N. 13.- Posto rruc pelas rscl'ipturas acima transcriptas s1: r~s

tipulassc o valor nominal Jc t 7G<J.l0U, com tudo a quantia 
cmitlida rm apolil:C:> para se levantar o. cmpreslimo foi de 
;f, 76\:1.2.00 llistrilmilla~~ ílo mor1o que se mostra no í1m da ulJri-

gaí~ão geral. 
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