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DE 
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N. 1.- FAZENDA.- Em 2 de Janeiro tlc i828.·- Provi
•1encía sobre o serviço de cunhagem e outros da 

N. 

.K. 

N. 

casa da Moeda ..••........•....................... 
':!.-FAZENDA.- Em 3 de Janeiro de i828.- Altera. 

diversos artigos da Portaria de iH de Abril de 1826 
que regulou em grande parte o expediente diario 
da Aifa.ndega desta Côrtc ....................... . 

3.- FAZENDA.- Em i de J:meiro de 18:28.- Sobre a 
suustituic~o do Est:l'ivão da l\Iesa Grande da Alfan-
dega de Pernambuco, quando esse servir tle Juiz 
lia mesma Alfandega .......•....••............... 

. í.- FAZENDA.- Em t> de Janeiro de 18:28.-Heclara 
IJUe o imposto chamado donativo nada tem lle 
eomrnum com os direitos de 1o c 2i % de impor-
tação .•..•.......•...•.....•............•......... 

o.- JCSTICA.- Em 7 de Janeiro de 1828.- Ordena a 
remes:-;a·· todos os trc:-; mezes d1~ nma relação cir
curnstanclada dos presos que se acharem nas cadf~as 
publicas .......•......................•........... 

6.- 1\IAHINIIA.- Em 7 de Janeiro de 1828.- Snp
primc o emprego lle CommaiHlante do porto do Hio 
de Jaueiro e passa o uevosito de recru bs para o 
.\rsenal de )Jarinha •.•......•......•.......•••••• 
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INDICE DAS 

N. 7.- 11\JPERIO.- Em g de Janeiro de 1828.-- IJer;lara 
que n;1o te!ll lugar a eham:uüt de supplctJ!cs dos 
Deputados á AssemlJléa ticral Lcgislativn, t'ill 

rruanto não constar que e>Stes tr-m lmpcdiJJlClllo 
absoluto para comparecerem..................... 7 

~. 5.- Il\IPERIO.- Em fO de Janeiro di~ 1828.- Pede 
uma rela<,;ão de todos os coilegios n casas de cclur·a
rão existentes nas proYillcias e dá providencias 
i'·elativas aos mesmos cstahelec:imentos........... o 

N. 9.- Il\IPEHIO.- Provis:l.oda Mesa do DeseruiJ:n·gu dll 
Paeo.- Ern 10 de .Janeiro rle 1828.- Resolve 'so!Jrr~ 
provimentos do Ouvidor da comarca rle C:tmpus, 
contrarios ás deliliüra<_;Cies da respectiva Camara 
l\Iunicipal....... .•.•••........ .•..•. .•.... .. ..•.• CJ 

N. iO.- IMPEHIO.- Provi~ão da .Mrsa do nescmlmrgo do 
Paço.-Em 10 de JaneirO de 1828.- peclara a r[urm 
pertencem os emolumentos e proptnas dos Juizes 
de Fóra, no impedimento destes................... 10 

N. H.- FAZENDA.- Em iO rle Janeiro de 1828.-Deelara 
não ter direito a gr::1 tíficar:tio ::1lgnma os Juií;cs dos. 
sequestros das propriedades portuguezas por seme-
lhante encargo................................... 11 

N. 12.- FAZl~NDA.- Em H de Janci!;o de 1828.- Neg-a 
drspaclw de consumo de JJJcrcadorias nacionacs 
transportadas em nayio estrangeiro.............. il 

N. i3.- FAZJmDA.- Em 19 de .Janeiro ele 182H.- rllanda 
reduzir a letras a divid:t do rendimento das sizas.- !2 

N. H,.- GUEimA .-Em H1 de Janeiro de 1828. -l\Ianda 
cessar o pagamrn to das casas a cargo da fiscal isa
ção do Qnartel-l\Iestre General, com as excepç;õl's 
apontadas............. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 12 

N. v;.- FAZE~DA.- Ent 24 dn .Janeiro do 1828.-'- Manda 
continuar a aHcr:adar os rrnclimentos da Policia 
pelo respectivo Tlwsour,~iro, sendo recolhidos men-
salmente ao Tlwsonro Nncional •................• , 13 

N. ili.-- UUEIWA.- Em 2.:> llc Janeiro de 1828.- Declara 
como eleve ser Jeito o pagamento dos empregados 
da Tllesouraria Geral das Tropas da Côrte......... 14 

N. 17.- l\IARINfiA .-Em 28 de .Janeiro de 1828.-Dá pro
videncias a respeito do embarque de calaJatr,s, e 
de carpinteiros .•.•...•. • • .. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • 1:J 

N. 18.-FAZENDA.-Em 28 de Janeiro de 1828.-Declara o 
destino que devem ter os escravos reLidos em pri-
são e deposito quando abandonados por seus donos W 

s. l!J.-GUERRA.-Provisão do Consr,lho Supremo l\Iilitar 
de 28 do Janeiro de :1.828.--Declara a quem pertence 
a prcsidencia da Junta de Justiça c a quem com-
pete passar os alvarás de fiaw:;a elos r1•os wilitares. 17 

N. 20.- FAZENDA.- Ern 30 d~ .Janei~o de 1828.-Deelara 
fimla, não devewlo mais contum~r a suhscripr:üo 
yoluntaria para angmento da marmba de guerra. i8 

N. 21.- JGSTICA.- Em .1, de Fevereiro de i82,g.- De
clara desr1ecessaria nas uovas uomeações a apre
sentação das eartas de em.pregos anteriores desde 
que se mostrem pagos os dtreitos destes .•.•..• :... 19 
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DECISÕES. 

~2.- ES'{fiANG.ElROS.- Em ~i de FeycrcJ1'o dr 1828.
Ueel;ü:t.quP os Coqi'll.rles ~st.r::ú~~~'ciro~ re;;ir~entes Ild 
I 111 pt•rio ~~B.o !'l!JPllos a .1 UJJs.f1ic,:ao crrllll na I f' 
l"i v i I dn pa iz.·.-:-.-:-;~ ... -:;· .. ; .· ...................... . 

::::~.- ~IAIUXIIA.- Ettl li úe Fevcrein1 de 1í-l~H.-Ilt•
kl'IIJÍ!!a que sc~j,ua propried:1de do.s Jllal'inllrims 
~~ suidarlos us eolt:lH1es e m:u:as, semlo-lhes t:u•s 
ohjc·etos carregados no rcsprcti \'C> assentamentn 
do livro de soccorros .......•.............•....... 

2'1 .. - 1\IPEHIO.- Provi:':1u da Mesa rio Deseml>argo 
do P:v·o.- Em 7 de Fenreiro dt~ 1íi28.- Declara 
l[ltr' os Escrivfu~s das Caruaras Muuicipaes s:io 
ohrigauos a fazer o reg·istro dus diplomas remet
!idos ús mesmas C:ullaras .....•.....•.......•....• 

~ti.- GlTERUA.- Em 7 de Fevereiro de 1828.-l\Ian<la 
1:rssar· a eorrc~pondeucia com a Rcparli~;üo da 
t:uerra rrlativaJJJrnte ás escol:!s de ensino rnutuo 
por cll:t rsta l>eleei11as, d~.wenrlo ser dirigida á H.e-
llarti.çüo do Imperio ............................. . 

2fi.- .JUSTICA.- Em 9 de Fevereiro de !828.-Coneede 
:ws H.eligioso~; Carmclita-; descalços de Portugal 
:•'r(•j João dos Santos e Frei Nicolúo de Jesus .Maria a 
:1d ruinistraçao da capella clu Senhor dos Passos e 
:1s r~asas auHexas á mesma cape! la ...•...••.••.•••. 

~'i.-- .Tl'STJCA.- Em13 de Fevereiro 1le 1828.-Drelaea 
que os iit·etendcntes a oillcios de Justiç;a devem 
provar, a!(•m das mais cireumstancias, o requisito 
r~seneial de terclll a idade vrescripta pela Jei. ...• 

:!R.- FAZENDA.- Em 13 Je Fevereiro de !8:::8.- He
~·ula o despacho da polvora estrangeira ••...•.•..• 

20. - l\fA HINllA. - E ui 20 de Fevereiro 'de !828. -
J>ermi!te 1iherd;u1e e homenagem soh i)ança aos 
t lHki:tes prisioneiros de guerra reclusos a bordo da 
u:io Priilcipe lleal .•.••.•....•.•.....••.•......•• . 

:;o.- FAí~ENDA.- Em 22 de Fevereiro de !828.- Pro
itiJJC 1111e se dt• despacho a navios estrangeiros 
netH liiCSmo por escala, para portos naciouaes em 
'tue n:1CI liv'erem Aifandegas ...................... . 

31.- FAZ!·~;\DA.-Em 25 de Fevereiro de !828.-Altera 
a~; disposiçües da Portaria de 3 de Janeiro ultimo 
sobre l) expediente da AlJandeg-a da Côrte .....•..•. 

:r~.-- L\IPlmlO.-Aviso de 26 de Fevereiro de !828.
Muea a idadr- de iG armos para a matricula do 
curso .Meclico-Cirurgico, c exige que os requeri
nwntos dos pretendentes sejam por esLes assignados 
t) reconhecitlos pelo Tabelli<1o .....•....•.••.•.••.•• 

:1~.--ll\lPEIUO.- Em 27 de Fevereiro de 1.828.-0r
dena fllW llaja aula torlos os dias na Academia de 
Hellas Artes desta Côrte ......................... . 

:v~.-- MARINIJA.-Em 27 ele Fevereiro de !828.-Sobre 
u modo de proceder á avaliaçã.o das madeiras de 
<·onst.rucr:;To nos Arsenaes de .Marinha ...•....•..•. 

:n.- MAUINlfA.-Em28 de Fevereiro de !828.- Sobre 
a frequeneia dos Guardas-l\larinha na Acadimia 
1\lilitar ................................ , .• , ..• ~ •.• 
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~. 3fi.-FAZE~DA.- Em 2\1 f](• Frwrt·riro rle 182R.- Sohrí' 
o numero f!l~ mrmhros da Jnnla dr Fazt'JHl:1 do lli:l 
Grande do Nortt~ ..•.•...............•.....••...... 

N. 37.- FAZENDA.- Elll 2!l de Fnverdro tlt~ 1828.- Suhrn 
o pagameutu dos dirdtus uo ouro pda t:ompaitltia 
de Gongo-Sur;eo ....•................•............. 

N. a.1.- FAZEXDA.- Em 3 de J\Iarl:o de 1~21L- Hccotn· 
menda toda a Yigil:mcia 110 fCCC!JitllClll:O da !llOetl:l 
falsa de coln·.~ c na execucão das !ris cxistrntns 
contra os falsitltadores •.• : . ....•...•... , •......... 

X. :1H.- FAZENDA.- Em 8 de l\Jarco de 1828.- l\Janil:l 
que sejam impressas as guias riu c devem a prcsentay 
os contludores tle generos exportados de ~Jinas Ge
raes p1ra esta Ci'lrte .••.•......•••.•.•.....•.•.... 

N. 40.- FAZE:'{IH.- Em J3 de Marco !lc 1.828.-·-'l\landa 
abonar gralilicação a diw~rsos·· empregados úa. .\1-
fandega ela Ct)rt:: por traiJaliJOs accrescirlos ....•... 

·X. .-li.- .MARINHA.- Em i7 de i\Iarco de 1.828.- Snllrc a 
faculdade que tem o Presidente dos conselhos de 
guerra e o Auditor de deprecarem o compareci
mento de testemunhas, ou a sua inquirlr;ão .....••• 

X. 42.-ll\IPERIO. -Em 17 dP Mareo de 1828. -.Manda 
admittir ú matricula na Aea.(Iemia Medico-Cirur
gica um pretendente, Yisto n:1o se achar deterru i
nado que devam ser completos os f6 annos pnra 
ella rnarcados •..............•.....••...•.....•..• 

N, '~3.- JUSTII .. :A..- Prmis:1o ela Mesa do Desemharg-o rlo 
Paeo.- Em 20 de l\Iarro de 1828.- SoJn·e a nmtes
taç~ão que houve entre' o Juiz de Fóra e nm vér~adOl' 
da Carnara l\luniêipal da cidade de Goyaz ... -'· .... 

N •. v~.- GUERRA.- Em 21 de l\larro de !828.- Sn!Jr·e a 
ltabilitação para a percep«:;:lo (Jo meio soldo a que 
se refere a Lei de 6 de NonrniJro de 1827 •••••....• 

N. 4õ.- FAZENDA.- Em26 de Marco de !828.- Appl'ova 
as instrucções provisorias fonnuladas p:Ú'a sere
gularem os trabalhos da administração e da anP
c~da<:;ão das rendas publicas na. Província de SL•r-
gtpe ....•...•.••..•.......•..... ·• ·· · · · ·· •·· · ·• · · · 

N. ~6.-l\IAHINIIA.-Em27 de l\larco de i828.-l\land:1 
adoptar o uso do café para alrnoços üs tripulações 
dos vasos de guerra ...•••..........•. , ..•.•...... 

N. '~7.-FAZENDA.- Em 29 de Marco de 1828.- :\lauda 
que nas .AHandegas se obsen;e escrup11losanH'ntt~ 
o § 9. o do Alvará de 30 de Maio de :1820, no l}UC 
respeita á entrada e despacho de navios das na
ções que ,não têm tratado de commercio coiH o 
lnlperio .................. • .......• · .... • .... · ·. · · 

N. !18.- ll\IPERlO.-Em 29 de .Marco de J828.-Del:ermina 
que tenha lugar até o fim de .Março de cr1da auun 
a remessa dos orçamentos de despezas ..•.......... 

N. ~9.- JUSTICA.- Em 31 de Marco de !828. - Ordfma 
que no Juizo de Orphãos désla Côrte se ex.er;ute 
litt.eralmente o Regimento de 10 de Outul.Jro d~ 
17üí na parte relativa aos emolumentos ••••.....•• 
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N. tlO.-.HiSTIC:1\.-Em :17 de bi'il de :1828.- Manda 
Ruspeii-Qer a. execução da Bulla Cnnctis u_f){que J)((teat, 
até que se verifique a sua approva<:ão-pela Assem-
hl,~a Geral Lêgi~la tiva ............. : . ............. . 

N. 01.- FAZENDA.- Em 17 de Abril de 18'28.- Dedara 
que a rel'xport:u.;au de merGadorias é pcnnittida 
livre de dircilus .•...........•...•.....•......... 

X. iH.- FAZRNDA.- Em i8 de Abril de i828.-Sobrc o 
cúrte e remessa do páo-brazil .....•..•......•.••.• 

~. 5:1.-FAZENDA.-Em 5 de l\Jaio de :1828. -Sobre o 
pagamento das letras que se passarem a favor da 
Fazenda Publica ................................. . 

N. o L- GUERH.A:- Em r> de Maio de :1828. -Ordena 
que os corpos que, formam a i. a e 5. a brigadas 
llassem a cofl'esponder-se directaruente com o 
Quartel-General. ................................ . 

X. :~n.- l\L\HINHA.- Em 5 de Maio de :1828.- Sobre os 
socconos que se devem prestar nos Arsenaes aos 
navios estt·angeiro:;;. ..........•......•......••.... 

:'\. ;;6.-l\IARINHA.- Em 5 de l\Iaio de :1828.- Prohihe 
que se recebam para o servi«:;o da Armada deser
tare.~, mandando entregar, sendo requisitados, os 
que nella se acharem ..•..................•..•... 

:'\. 57 . ...:.. BIPEHJO.- Em õ de Maio de 1828.- .Manda pôr 
em seu inteiro vigor a prohibição de pescar com 
redes de malha pequena •...........•......•...... 

N. :8.- FAZENDA.- Em 7 de l\Iaio de 1828.- Dá provi
dCJ~cias para a fiscalisaçã.o dos direitos de cxpor-
taçao •...•...•.•....•...•...........•....••..•..•• 
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N. ;;\l,- FAZENDA.- Em :lO de l\laio de :1.828.- Recom
mcnda a execucão da Provisão Circular de 23 de 
Agosto de :1826 ·sobre o despacho de mercadorias 
francezas. • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . ;;o 

:·L üO.- JUSTIÇA.- Em 10 de Maio de :1828.- Dá provi
dencias para que nas festividades religiosas se não 
pratiquem actos pouco dceorosos................. ;;1 

N. tH.-IMPERIO.- Em :1.7 de Maio de :1.828.- Transfere 
para a Repartição da 1\Io!domia-mór a permissão 
de levantar Armas Impenaos na frente de moradas 
particulares. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • . . . . . • . . • . • • r> i 

N. 62.-IMPERIO.- Provisão da Mesa do Desembargo do 
Paço.- Em 22 de Maio de :1828.- Declara que á-; 
Camaras Municipaes não competem continencias 
militares, devendo porém os corpos militares ser 
attenciosos para com ellas........................ 52 

N. 61,- DIPEHIO. - Consulta do Conselho da Fazenda 
de 22 de .l\Iaio de :1.828. - l\Ianda dar assento no 
Conselho da Fazenda ao Escrivão do mesmo, a quem 
foi concedido o titulo do Con<'>elho . . . . • • . . . . . . . . . õ2 

N. íiL-1\P.RINIIA.- Em 23 de l\laio de :1.828.- Declara o 
numero de recrutrts que devem conduzir os navios 
mercantes fretados pelo Governo.. . . . . . . . . . . • . . . . . õ6 

N. GiJ.- ll\IPERIO.-EmJH de Maio de :1828. -Sobre o pro
r.edimento da Camara l\lunicipal suspendrmdo o Juiz 
de Paz sob pretexto de suborno em uma elei~ão. ü7 



8 L~DIC:E DAS 

f'AGS. 

X. 1!6.- F AZEl\'DA.- Em 24 de Maio de !828.- Sobre os 
direitos de sahida do ouro em barras.............. !'17 

~, 67.- FAZENDA.- Em 2 de Junho de 182R.- ;)lànfla 
que nas Alfandcgas se não dt~ entrada ás embarra
~;ões sem despacho elo Consul do Imperio no porto 
de sua procedencia e aprcsen ta~ão da t.:arta de 
saude .......•.•.... ,............................. ;;R 

N. G8.- l\1.\.RINHA.- Em ti de Junho de i828.- Declara 
f[UC têm vencimentos as pra0as sentenciadas por 
3.a deserção, e as condemnaclas a prisM, degredo 
ou trabalhos temporarios.............. ... .. . . . .. . :;s 

N. 69.- JUSTIÇA.- Em 9 de Jun.ho de 1828.- Dá provl
clenclas para a prompta liberdade elos róos condern
nados, logo que tenham concluicl.o o tempo da 
sentença. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . rl9 

N. 70.- IMPERIO.- Em !7 de Junho de l$2R.- Manda 
dar aos Capitães de navios, logo que entrarem nos 
portos, documento de entrega das cartas de saude 
que devem exlübir. • • • • . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • • • fiO 

N. 71.- FAZENDA.- Em 18 de Junho de 1828.-.l.\Ianda 
que o Commissario geral do Exercito e a lntenden
cia da Marinha façam exigir dos vendedores de 
generosas. guias que a estes acompanham e·as re-
mettam ao Thesouro Nacional.. . . . . . . . . . . . • • . . . . . • m 

N. 72.- FAZENDA.- Em 20 de Junho de 1828.- Manda 
sobrestar no pagamento de pensões, tenças e mais . 
mercês pecuniarias ainda não approvadas pela As-
sembJéa Geral Legislativa........................ 61 

N. 73.- JUSTIÇA.- Provisão da l\Iesa do Desembargo do 
Paco.- Em 23 de Junho de 1828.- Sobre o facto de 
ter· o Juiz de Fóra da villa de S. Salvador de Cam
pos nomeado um estrangeiro para um• cargo puu 
blico......... •. . • . • . . . . . . • • . • . • . •.. . . . . • • • • . • • • . . • 61 

N. 74.- JUSTIÇA.-Em 25 de Junho de 1828.- Recom
menda a restricta execução do Decreto de 3 de No
vembro de 1827 sobre casamentos de noivos resi-
dentes no mesmo Bispado............ . • • . • .. . •.• . 62 

N. 75.- JUSTICA.- Em 2ES de Junho de 1828.- Declara 
como se ·deve entender o Decreto de 3 de Novembro 
de !827 sobre casamentos de noivos nascidos em 
Bispado diverso.... . . . . . . . • • • . • . • . • . • . . • . . • • . . • . . 63 

N. 7ti.-FAZENDA.-Em 26de Junho de !828.-Permitte 
que se faça em embarcações pequenas a descarga de 
mercadorias quando não possa ser feita nas pontes. w~ 

N. 77.- FAZENDA.- Em 26 de·Junho de 1828.- Declara 
incompatível a percepção de soldos por militares 
que são providos em empregos civis............. 13~ 

N. 78.- .JUSTIÇA.- Em 30 de Junho de !828.- Ordena a 
soltura immediata de um réo agraciado, cujo pro-
cesso não tem sido encontrado.................. G5 

N. 79.- Il\IPERIO.- Em 30de Junho de 1828.- Declara a 
maneira por que se deve proceder ao despejo dos 
donos das barracas e outros estabelecimentos exis
tentes na Prainha, para o fim de se abrir ahi 
uma praça :publica,..... • . . . . • . • . • • . . •• . • • • • . . • . • 66 
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:V. :~:).- ESTRANGEIRL1~.-- Em ;'\ti rlr .Tunltn de 18~8.-
1-:xig.: a r0mrssa 0111 1qrlos os tri nwstn~s de uma 
relatão das dCSflPzas [citas pelas LL•gat:oes do Tm-
pori;) nos paizcs estrangeiros .................... . 

~. Rl.- FAZK~DA.- Em o 1. n de .lullto dt~ 1828.- Soln·e 
o emiJal'IIUe de gcncros no:-; trapielws ............. . 

N. ~2.,_:_ FAZl,::rmA.- Em2 de Julho de 1828.-l\Ian<la !1\W 
o:-; Professores puhlicos apresentem attcstados Jo 
ft'l'ifUCncia para receberem seus oi'flenados ....... . 

.\". 8:1.- DIPERIO.- Em 2 dr .lullto de 1828.- Ordena a 
Px:ecnrfí.o da Ord. Li v. L o Ti t. Gi) ~ H parrt serem 
restitÚidas ao puhlico as sorvi!lõcs que têm sido 
nsurpadas por particulares ....................•.. 

N. 8'f.- FAZK~DA.- Em :1 de Julho de 18:28.- Sol1ro o 
modo de colJr:u o i tu posto !l!t dccima urbana .... 

:\. 8:).- .JU$TlCA.- Em 4 de Julho do 1828.- Drclara 
qnc as e~tsas destinadns para residcnc'la dos Presi
dentes pertencem ao.~ Vice-Prf'sidcntes quando cha-
mados ao governo da pro-rincia ................. . 

~- iiô.-B1PERHL-Em7de.lnlhodcl828.-Sobre crea
~;ão c provimento das ca<lciras ele primeiras letras. 

~. ~~ .-· 1\IAHlXITA.- Em 7 de Julho de 1828.-l\Ianda 
abonar a quinta parte do ordenado respectivo ao 
omcr:il que servir interinamente qualquer lugat· 
por impedimento de outrem ..............•....... 

N. 88.- FAZENDA.- Em 12 de Julho de 1828.- Declara 
que os Professores substitutos não podem apresen-
tar attestados não estctndo em exercício .......... . 

X. 8\l.- FAZENDA.·-Em H de Julhode 1828.-l\fanda 
í(Ue na 2. a Hepartição da Contadoria (;Bral se cs- · 
c~·ipturer~os pvros respectivos ao catalogo nume-
rrco das apollces ................................ . 

X. !10.- JUSTICA .-Em H de Julho de 18~8.- Sobre a 
incompe-tencia da portaria que declarou nulla uma 
devassa tirada sem ordem especial ............... . 

N. 01.:- JUSTJCA. - Em 17 de Julho de 1828.- Declara 
que a Carnara Muni~ipal não póde suspender .Iuiz 
de Paz, ainda quando nulla seja sua eleição.-•.... 

N. 92.- .TUSTICA.- Em 18 de Julho de 18~8.- Sobre a 
queixa e" summario a que mandou proceder fóra de 
tempo um Juiz do Paz por desobediencia e injurias 
ú sua pessoa ....•..••....•.....•......•........•.. 

~. \13.- FAZENDA.- Em 1.9 de Julho de 1.828.- Sobre a 
r,uuhagem e circulação da moeda de cobre e liqui
dação da divida passiva na Provincia da Bahia ..... 

N. %.-FAZENDA.- Em 22 de Julho de 1.828.- Exige a 
remessa todas as semanas do ponto dos empregado~ 
das diversas Repartições do Thcsouro ••...••...... 

X. çr;.- MARINHA.- Em 22 de Jnlho de 1828.- Sobre o 
exame e avaliação das madeiras que se compran: 
para o serviço dos Arsenaes ...................... . 

:; . 9fi.- JUSTIÇA.- Em 22 do Julho de 1828.- Approva 
os actos. do Presidente da Bahia contra as machi
nações dos inimigos do systerna constiluclonal, r 
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JO l~DICE DAS 

rernmmrJHl:l o emprego dt~ meios Pnrn:;ico~ pnr:1 
dc.~cohrrta dos faeciosos e dos falJI'ir~adorrs de mnPtl:t 

P.\(;S, 

falsa............................................. 7S 
N. !.!7.- JE~Tit.:A.- E111 ~2 de Julho de :1.828.- lJcclara 

nullu o acto do Ouvidor iuteriHo da comarea de S. 
Ju;lü das Duas Barras f{tte elevou a Julg-ado a po-
voação de C:uolina ............................ "··· RO 

~. flR.- ESTRANGEIHOS.- Em 23 de Julho de :1.828.
Manda que as Lega,Jõcs Brazileiras remcttam torfos 
os annos o resumo da correspondcncia rcc~bitla P 
expedida pelas mesmas Legações.................. S:l. 

N. 99.- IMPERIO. -Em 23 de Julho de !828. - DecJ:ua 
que as resoJucües dos Cansei h os do (;overno devem 
ser cxpedidas·'peJos Presidentes das províncias.... 82 

---N. :1.00.-- Il\IPERIO.- Em 21) de Julho de !82·~.- RcsolvP 
as duvidas propostas pelo Lenle da 2. a cadeir:l. elo 
2. o anno tJo Curso Jurídico de S. Paulo sohre as 
ma terias qu.e deve ensinar, e o compewllo po1· onclP 
lla de leccionar................................... 83 

N. !01.- 11\IPERIO.- Em 27 de JuJlJO de 1828.-Determina 
que não sejam cursadas ao mesmo tempo as aulas 
t1e rhetorica e philosophia, e approva a nomeação 
tle um estrangeiro para ensinar gratuitamente geo-
metria no Curso Jurídico de S. Paulo .•.••. ··~··.. 8~ 

N. :1.02.- BIPERIO.- Em 28 de Julho de 1828:- Declara t1 
'[UC os emp1·egados ecclesiasticos, que forem Depu
tados á Asserubléa Geral Legislativa, não podem 
perceber as suas congmas durante as sessües da 
Catnara,.......................................... 81i 

N. 103.- JUSTICA.- Em 28 de Julho de 1828.- ~Ianda de
clarar aõs Religiosos Carmelitas descalços que lhes 
é pt·ohibido prestar o!Jediencia a superi•res estran-
geiros. . . . . . . . . • • . . . . • • . . . • . . • . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . 8G 

N. 10-1.- JUSTIÇA.- Em 28 de Julho de 1828.- Exige a 
relaç~lo dos Religiosos que se acharem !Ma de seus 
conventos, e manda recolher os que estiverem sem 
licença ..•••....••.......•.••..........•....•...•. · R7 

~. 10ii.- JUSTIÇA.- Em 29 de Julho de 1828.- Concede 
pern.lissão para que funccione a Sociedade Philan-
troptca Cantagallense.............. •• . .. • .. .. . . .. . 87 

N. 106.- FAZENDA.- Em 00 de Julho de :1828.-l\Ianda 
promover a cobrança da divida activa da naç:1o, 
na conformidade do art. 2. 0 da Lei de :1.3 de Novem-
bro de 1827 •.................•... c............. . . . . 8?* 

N. 107.- ESTRANGEIROS.- Em 2 de Agosto de :I.S2S.
Sobre o beneplaci to para o exerci cio no I mperio das 
funeções de Consules estrangeiros .•..•...•........ : 88 

N. :108.- JUSTIÇA.- Em n de Agosto de 1828.- Sobre a 
eleição para provincial dos Franciscanos desta 
Côrte............ .• . . .. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . 8~ 

N. :lO!l.- Jusnr..\.- Em õ de Agosto de 1sfs.- Declara o 
modo de escripturar os livros de receita e despeza 
das Camaras .Municipacs e que os successores das 
autoridades se devem informar das ordens dadas 
aos seus antecessores.............................. 8\1 
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X. HO.-JFSTif:A .-Em ~i dr· Agosto aé :1828.- Drri:H:1 

a busi\·a" 1'a p1~iosa a pralir~a dr sn elrgerrm liuar
di;ii'S snpplentcs para votarem em lngar dos au-
SI'tllcs............................................ 00 

:1. HL- JUSTH:.\.--- Em l':.l dll Agosto tle H3:28.- MauJa, 
eserc\ e1: em papel de warca IJC'IJUena tudo expe-
diente da Secretaria da Justit;a..... •. . ... . . . . . . • . • ~~2 

~. 112.-l:MPERIO.- Em i2 de Agosto de i828.- Sohre as 
delihr~ratJJe:.; da Camara düs Deputados l[lle não pas-
s:u:nn prlo S<~nadtJ .................... ·. · .•.• •. · • • CJ:l 

X. Hil.- FAZENDA.- Em 12 de Agosto de 18i8.- Detcr
miua aos Juizes das A!fandegas 11Ue respondam aqs 
nUicios que l!Jes s:io dirigidos pelos Consules brazt
IPiros c true vem annexos aos mauifestos dos na-
,·ios tlc commereio..................... ... . • . . . . • . 91 

::; . 1l L- F.\ZENDA.- Em H de Agosto de 18:1R.-- Sobre a. 
organ izac;1o dos lJalaneetes mensaes.............. OiS 

N. HiL- JCSTIÔA.- Em fG de Agosto de !828.- ~lan<~<l 
rp1c pelo Thcsouro .Xaeional se não pague qnanl.w 
alguma inclnida no orc;amcnto da Justiça sen} or-
llem P::;:pressa do respectivo Ministro:............. flil 

X. 1Hi .- FAZE~DA.- Ern i O de Agosto de 1828.- Declara 
que as Juntas de Fazenda devcrn-.~e prestar mutua
Jlletile áquellas re1ruisições, que a lJem do servi~~o 

• , lhes forem feitas.................................. CJéi 
' X. 117.- F AZENO.\.- Em lU de Agoslo·de :1828.- Declara 

qt.e se de\'C cohrar a imposto de cxport:H;:lo do as-
sueat· crn harricas na razi\.0 do peso dos feixos..... ~6 

N. 1!8.-FAZI':NDA.-Em 19 de Agosto de :1828.- Soltrc 
·· <Jjuda de custo dos Presidentes de provinda....... · ~~ 

N. tHI.- HlPEIUO.- Em 23 de A;:wsto de :1828.- :\!anda 
passar attestados aos exaulinados c approvados no 
ensino Inutuo ........•....•. o.................... fl8 

N. J20.-- Ii\IPERlO.- Em 27 de Agosto de !828.- Deter
lllina que nenhum pagamento se faça por conta do 
tm:auwnto do ~Iinisterio do Imperio, sem ordem 
expressa deste................................... fl8 

X. i~l.- :UAHI~JL\.- Em 27 de Agosto de iR28.- Sobre') 
rendimento da barca d'agua. e:sua applicação .. o.. 99 

~. :122.- Gl!EHBA.- Provisão do Conselho Supremo ~!i-
lHar de 27 de Agosto de !828.- Sobre duvidas rc-
Iâtinmente a Yencimento:; militares.............. !FI 

X. J2:1.- FAZENDA.- Em 27 de Agosto de !828.- Declara 
os retiUisitos ue,cessarlos para se pretender omcios 
e e1npregos....................................... -103 

N. 121-~-,- FAZENDA.- Em 30de Ag·osto de :1828.- Declara 
tillC os impostos devem ser pagos pelos collectados 
n:1~ respectivas Repartições de arreca.daç:io....... :103 

X. i2~i.- FAZE\DA.- Em :~o de Agosto de 1828.- Manda 
hnçar em Msta todas as cartas fJUC forem ao 
Correio .•.....•.......•.•.. o..................... . f O.} 

N. i2i.- FAZENDA.-- Em 30 de Agosto de !828.- Manda 
guardai· nas respectivas Contadorias todos os p:-.pels 
qnr forPm processados pelas mesmas.............. 104 

; 
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T'.\( s. 
:\'. 127.- FAZENDA.- Em 30 de Agost.o do 1~28.- So1n·c' a 

oscriptmnc:rw dos linos das Contadorias.......... 10;1 
\", 128.- .TIT:-ITICA.- Em :10 tln "\Qosto (lo 1k2R.- nreJnr:1 

rpw uJr)' Jw, lei rflW 1u~mclc pagar cougrnas a Ca-. 
pellães curados .•................•...•.......•.... 

N. l:!~l.- .lUSTICA.- Elll 1. 0 de SetemlJro de 11-128.- ~obre 
n procedírnenLu da Cu11ara de Barbacena suspen
(~ondo o Thcsoureiro do novo imposto, r consen
twdo que servissem conjunctamentc cmtto Ycrea-
dorcs, parentes ató o q,," gr:tO ................... . 

N ,1:10.- Il\IPERlO.- Em 9 ele Setembro de 1828.- Manda 
proceder na PrQv incia do lU o de Janeiro ;ís elcicües 
dos eleitores de p:uochia que hão ele eleger os ·De
putados par:-t aproxima logisiatura •.•.......•.... 

~. 131.-GUEHHA.- Em fl de Setembro de 1828.- ne
f~lara que os Couunand;1.ntes de Armas nã.o Wm 
direito a quantia alguma para aluguel de easa •.•. 

N. 132.- FAZI~NDA.- Em !2 de Setembro d9 1828.-Solm~ 
a eolJrança dos direitos Llo ün.portar,ão dos generos 
de pro(!ucç4o austriaea .......................... . 

X. 133.- FAZENDA.- Em 14 de Setembro de 1828 !- Sobre · 
despachos do generos de produc~ão portugueza ..• 

N. 1:11..-lHARINifA.- Em 16 do ~etcmhl'O de 1828.- Sobre 
as conclicõcs de nacim1alidade dos na v los de com-
Inercio •• " .•••...•.........•.......•...••.......... 

N. 131l.- MARl:"l"IIA.-Êm 17 de Setembro de 1828.- Ar
bitra os vencimento.:; dos operarias do Arsenal de 
~Iarinha ...•.•..•.•...............•..•..•....•.•.. 

N. -1:1G.- FAZENDA.- Consulta do Conselho da Fazenda ( 
de 18 de Setembro de 1828.- Deelara que com a ex
tincção do o:fllclo de Corretor não foi dcrogada a 
legislação sobre a idoneidade e abonação dos lança-
dores a rendas publicas .......................... . 

,. 137.- FAZENDA.- Em 22 de Setembro de 1828.- Sobre 
os vencimentos dos Pr~siden tos ele provincia .•.•.. 

'{. 1:18.- FAZI~NDA.- Em 23 de Setembro de 1828.- Sobre, 
donativos para o Estado ......................... . 

N. 139.- IMPEH!O.- Em Mele Sctemhro de 1828.- Sobre· 
o direito de votar na assemlJléil parochial •. _. ..•... 

N. HO.- JUSTICA .-Em 2<Í de Sotemhro de 1828.- Dr
elara que ao Juiz de Fóra compete serviL· o lugar.Un 
Ouvidor na falta deste ......................... .. 

~{. 1.1-l.-JUSTICA.-Em 24 de Setembro de 1828.-De
dara çb 'cornpctcncia do Chanceller da Holação .a 
11orneação dos Desembargadores para a.._serventi~. 
rlo.:; empregos d,'l casa e mesmo de Procurallor da 
Coroa .•.•...•....•........•......•........... , ... 

X. 11-2.- DlPERIO.- Em 27 de Setembro de 1828.- De
clara que não compete o tratamento de excellenciil 
aos Com mandantes militares de pr~vincia ....... . 

r;. H:1.- .JUSTIGA.-'- Em o 1. 0 de Outubro de 1828.- De
dara como devA ser entendida a clausula do art.~." 
da Lei dt> H> de Outubro de 1827 sobre Jujzes de 
l)~J~ ~!',o •••••• t ~! ••• ' ~' ••• '.'' ' •••••• '. 41 • t •••••••••• 
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l'AliS, 

N. líL- Jli:-.TfCA.- Ení 4. de Onluhro do 1N28.- 1\r':-;olH~ 
dllvidas"so!Jre o proet'ssu t~ sustenlo:dos pn•::.ns 
poJH·6s c sobre o tra!Jallw em flllC devem ser cw-
prcgaclos os galt··~.;.................................. 1·1·

1 

N. 110.- Hll'ElUO.- i~lll 4 de Outnliro de 1!'128.- Coneccic 
l icen<_:a para :t l:ert n r a tk lllll Curso de~ mcd ieina 
pratir~a nes'a C<ll'lr~.. •. • . . • • . •.. ••• .• •• . ... .... •• • 1'''' 

N. Hli.- Il\IPEHIO.- Em 4 de OtttttlJl'O de li-!28.- Manda 
illcorporar aos propl'ios Hacionaes o eddicio cons
truido na capital tl::t Provlncia do Hio Grande elo 
Norte Jlara o estaiJclccimeulo do cnsiuo muttw.... 1~0 

;:\. H7 .- .HJSTIÇA.- Em 6 rlc Outubro de 1828.- ResoJ,-c 
um conllicto de .i urisrlicç:to sol1re o julgarnen to de 
urn réo uülitar............................... .. . . l:~J 

~. 118.- JUSTICA.- Em ü de Outubro de 1828.- Declara 
lJlW nüo":-;e pódc lllais conhecer tlc Cl'imes ineertos, 
por meio de devassa...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 121 

.\. HU.-JCSTIÇA.-Em 6de Ou.tubro tle i828.- Declara 
tiUC não são sujeitas :i jnrisdlcção dos I3ispos, :.lS 
fJ.Uestücs, mcraJHOllte civis, sobre trualid:.lde de fa-
mili:.ls, o CO!lvcniencia tlc casamentos ....... :..... J::!ti 

.... 100.- JUSTIÇ.\.- Provisão da Mesa do Dosemb::trgo do 
Pac;o.-Em 6 dcUntulJro llo 1828 --Declara que :w 
Juiz de Fóra da eirladc tlc 'Porto Alc~rc pel'tencc a 
jurisdie(:ão coutcnciosa ria Alfandega todas as vezes 
tiUC faltar o Juiz propriotario... •• . . • . . . . . . . . . . . . . l::!G 

N. 101.- JUSTICA.-- Em 7 de OutnlJro de 1828.- Declara 
(1ue serH1o a advocacia munus publico, não pótlc 
se1· exrreida por eslrangolros......... ... . . . • . • . .. 1::!7 

:.\. L:>2.-J\IAIUNiiA.-- Em 8 de Outubro de 1828.- ~!anda 
t[Ue os mestres tlas ofllcinas apresentem uo prin
cipio do mez o eslado dos trabalhos do mez an-
terior................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . 127 

.N. l;'_Ó.- JCSTICA .-Em 13 ele Outubro (10 182R.- Dc
clar;:, que as questües de liherdadt~ devem ser lra• 
tadas em jUizo proprio c com os recursos Ieg:tcs... 1::!8 

..\. 104.- .lUST!ÇA.- Em 1:; de Ontullro de 1828.- Manda 
ce~s::tl'JlS fnneçües das Iltcsas do De:semlJargo do 
Paço e Consciencia e Ordens...................... 1::!9 

.N. 1ti:i.-FAZEXDA.-Em 20 tlc Outubro de 1828.-Dc-
el~.ra haver eessad~ a subscripção voluntaria para 
augmento rla l\Iannha tlo guerra................ 12~ 

N. ltiü.-'FAZENDA.- Consulta rlo Comellw da Fazenda 
de 21 de Outubro de 1828.- Sobre o provimento de 
Guardas da Alfandega pelo Conselho da Fazenda. 1:30 

N. :W7. -1\IARINIIA.- Em 21 de Outubro de 1.828.- Dá 
• formularias para a organização dos rnappas in!lica-

dos no art. 2. o do alvará de :12 de Agosto de 17-97.. 1·H 
N. JDg.-JU~TJCA.-Em 23 deOutnbro de 1828.-Sohrr 

· os precatorios e aclos judieiaes dirigido:; pelas Jus-
tiças de Portugal................................. 133 

N. 109.-GUERH.A.-Em 23 de Outubro de 1828.-Sohre 
a dispensa do servico militar de 2.a linha dos iu-

• ,d,.ivit~uos nomeados ·Juizes de Paz c :seus emprc-
0ados............................................ 13:> 



ií JNDIGE DAS 

l'.HíS. 

N. lf>U.- Gt:EHlL\ .-Em 2-1 de Outu!Jru de :1.828.- Suilre o 
pagamento de soldo dos Coroneis de 2.a liniJa.... 1:30 

~. ll.il.·- JUSTIÇA.- Em 2-1 de Outubro de 1828.- Hc~orn
mcnda a prefcrcncia dos .Ministros das proprias .He
Jaf~ões para as varas rtellas uma vez fJUe tenham 
os necessarios conhecimentos e probidade........ 136 

.X. 1fd.- JUSTICA.- Em 27 de Outubro de :1.828.- .Manda 
recolher" os Religiosos que se acharem fóra do Con
vento de S . .Bento da Parahyha e reivindicar os 
bens nullamcnte vendido.s .........•.•......... ;. 137 

N. 163.- JUSTIÇA.- Em30 de Ontnhro dP :1.82R.- Declara 
que cessam as funcçoes da Junta da Bnlla da cru-
zada............................................. 138 

N. lüí.- 1\IAHlNIIA.- Em 31 rle Outubro de 1828.- Soltrc 
a remessa das contas de despez:t das prcvineias.. 138 

N. i6t>.- GUERHA.-Em1 de Novembro de 1S28.-Declar:t 
fJUC o forneciment_o de etapa ao Exe_rcito deve ser 
regulado pela medida do RIO de Janeiro........... 139 

N. 166.- FAZENDA.- Em 8 de Novernbw de 1828.-Sobre 
os Presidentes das Juntas de Fazenda.............. 139 

~. lü'í. -- JUSTICA.- Em lO de NovemiJro de 1828.- De-
clara qtÚ~ ao Presidente da .Junta de Justica IJào 
compete mais conceder alvarás de fiança e oütros.. HO 

~. 1ti8.-I.MPERIO.-Em H de Novembro de 1828.-::\l::tnda 
executa r as Instrucções organizadas para evitar a 
introdueção da peste que g-rassa nos portos db l\le-
di terraneo..... . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . J.~f 

~. J.()"·-- FAZENDA.-Em 12 de Novembro de !828.-Sohre 
a distribuição do serviço aos empregados das At-
Jandegas. . . . . . . . . • . . • . . • . • . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . 1 ~3 

}{. 170.-FAZENDA.-Em !2 do NovcmlJro de 1828.-Sobre 
os empregados de repartições extlnctas............ H3 

N. 171.- JUSTICA.- Em H de Novembro de 1828.- Sobre 
o pag-am"ento do8 Ministros e mais empregados da 
Adruinistraç:1o ela Justi~a dos vencimento~ que es-
tiverem em follla................................ !<i'~ 

N. 172.- .JUSTIÇA.- Em H de Novembro de !828.- Sobre 
a exigcncia de custas indevidas .......... :........ H:J 

N. 173.- ll\lPERIO.- Em H de Novembro de :I.R28.- De-
clara que pertence ás Camaras l\Iunicipacs a iu:õ-
pecr;ão sul.Jre a saude publica .........•....•.. ·~... H:.i 

~. !í'i:.- JUSTICA.- Em 15 de Novemltro de :18:?H.- D:'t 
providcu~las sol.Jre o modo de etfectuar-se as pri-
sões, marcha do processo e cxecuçélo das sentenças. HG 

:N. 17ti.- UIPERIO.- Elll17 de NovcmiJro do 1828.--SoiJrc 
ordenados e provimentos dos mestre.-; das cadeiras 
fle ensino mut110................................. i'i:í 

N. J7ü.- Il\JPERIO.- Em :17 de Novemltro il0 1S28.~Solm~ 
a aca.ç;1o 1le cadeiras de :1.. as letras ................ ~ i't8 

N. 177.- UJP;mro.- Em :1.9 rle Novembro de 182R.- SolmJ 
a formaçao de uma sociedade de miucração........ :1.4D 

N. 178.- JUSTIÇA.- Em !9 ue Novembro de 1828.-:Manda 
disiJen~ar do servi.t:~? militar C!S milidauos que Jc .. 
rem nomeados utllctaes de Jutzes de Paz......... wo 
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N. ii~.-Jl!STICA.- Em 2i ue Novembro de 1828.- Dc
elara que os otlicios de Justiça só podem ser confe-
ridos pelo Governo............................... l:JO 

~. 180.- FAZENDA.-Em 21 de Novembro tle 1828.- Exo
nera o Desembargador José Bernardo de Figueiredo 
fla commissão so]H'e a cohrança fle impostos atra-
zados . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . • . . . !ü! 

N. !81.- FAZENDA. -.Const.tlta do Cr.nselho da Fazenda 
em 2í de Novembro de !R28.-So!Jre a contribuicão 
tlo monte-pio quando os ollieiaes dn exercito e·da 
arm:tda servem cmprrgos civis •.........•....... 

N. 182.- IMPEHIO.- Em 24 de Novem]Jl'O de !828.-SolJre 
a falta de remessa an Govcmo da cópia authentica 
da acta da eleição rle Deputados pelo Secretario do 
collcgio ele i tora I. ............................... . 

N. 183.-FAZENDA.-Em 27 de Novemhro de :1828.-So
!Jre os vencimentos dos Cornmandanles tle Armas. 

~. 184.- FAZENDA.- Em 28 de Novembro de 1828.- De
clara qne os Lentes que interinamente regerem 
cadeiras, na ausencia dos proprietarios occupados' 
na Camara rios Deputados, devem perceber a quinta. 
parte do ordenado destes ........................ . 

X. !85.- FAZENDA.-Em 20 de Novembro de !828.-Sobre 
o despacho da polvora estrangeira ............... . 

~. ltlti.-I.MPEIUO.- Em 29 de Novembro de :1828.-1\Iulta 
os membros do collegio eleitoral desta Côrte pela 
Jalta da remessa da cópia a.ntllentica da acta da 
eleif;ão de Deputados ........••.•....•.•...••••... 

~. 187.- .JUSTH~A.-Ern a de Dezembro de i828. -Con-
cede o Ütulo de lmperin l á Irmandade de Santa 
Cruz dos l\Iilitarcs d~sta CôrLP ••••••••• ~ •••••••.•• 

X. 188.- FAZENDA.- Em 3 dP Dezcmhro de 1828.--Sobrc 
o pagamento de soldos noutros vencirnentos mili
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N. L- FAZENDA.- E:u 2 DE JANEIRO de 1828. 

Providencía sobre o serviço de cunhagem c outros da Casa da 
· Moeda. · 

Tendo verificado que as Portarias çle :12 ele Maio e lOdo 
Novembro ele 1826, que encarregaram a João Justino ele 
Araujo da c1 irecção ele todas as machinas de ajustar, 
cortar, e serrilha r, c de quatro engenhos de cunhar sem 
alguma d.cpendencia do Provedor, são diametralmente 
oppostas aos caps. 6, 8, 62, 6õ, 66~- 69 e 79 do regimento 
das·Casa:; ele Moeda, além de terem sido manifestamente 
nocivas ao serviço, e economia ela casa pelo espiri to de in
subordinação e partido, que fizeram excitar e promõver: 
Ordeno ao Provedor da Casa da Moeda desta Córte: 1. 0 , 

que, observando religiosamente o seu regimento, tome 
conta de todas as machinas, e o:tUcinas estabelecida~; na 
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referida casa, ou dclla dependentes, e as dirija c fiscalisc 
como é de sua compctencia e dever; 2. o, que separando, 
como determina a lei, os ditTerentes ramos de traiJallw, 
que não podem, sem manifesto perigo, achar-se a cargo 
de um mesmo individuo, ponha todos os engenhos de 
cunhar debaixo da dirccção 1mmediata do guarda-cunhos 
da casa, deixando ao referiuo João Justino a direcção 

. (que se entenderá sempre subordinada á do Provedor)· 
das machinas de ajustar~ cortar, serrilhar e branqueai:, 
quando assim julgue conveniente ; :3. o, que ponha as 
ferrarias, até hoje separadas, debaixo da direcção do 
olllcial a quem competir, segundo o regimento~ c quo 
tome cmHm totlns as medidas que entender conveniente.;; 
})ara que se guarde a ordem, fiscalisação; e economia, 
que tão necessarias se têm fci to; considerando como 
flerogadas e sem alguma força ou vigôr as precitadas 
Portarias de :12 de :Maio c iO de Novembro de 1826. O que 
cumpra. 

lHo de Janeiro, 2 de Janeiro ue 1828.-Migztel Calmon 
dzt Pin e Almeida. 

N. 2.- FAZE~DA.- EM 3 DE JANEIRO DE 182cl. 

Altera diversos artigo3 da Poctaria de :1.9 de Abril de i826 quere
g u!ou em grande parte o exp2dient"~ dia rio da Alfandega desta 
Curte; -

Te!lllo a expcricncia mostrado certos inconvenientes 
pt'alicos na execução de alguns artigos <la Portaria de 19 
do AIJril Je :1826, que regulou em grande parte o expc
tlicntc diario da Alt'amlega desta Côrtc: e Querendo Sua 
MagostaJe o lmporarlor auoptar outras medidas, que sem 
enibaraço uo commercio, .que muito deseja promover~ 
obstem ao exLravjo dos direitos nacionaes : Manda, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios Ja Fazenda, que o 
Desembargador Juiz interin~ da mesma Alfandega exc .. 
cute inuneuiatamento o segUtnte: 

i. o Logo quo o tlcspachante, dono ou procurador, 
ti ver prompt·a a nota das fazendas que quizer despachar, 
assignada pelo E~crivão das doseargas, indicando os ar• 
mazcns ondo ellas se acharem, irá logo receber, á vista 
da dita Jw~a, os volumes, 011 fa~endas, quo lhe serão im .. 
mqi;J,iatamen,tc ontregq~s pelQs respQcLivoa Fieis, depois 
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de reconhecerem no recebedor as qualidaucs precisas, o 
tlc ex igircm a sua assignatura no livro da sahida, como 
é pratica. A referida nota não serâ portanto apresentada 
a Feitor algum_, como até agora se fazia, c ficarâ no 
poder do Fiel, que entregar os ultimas volumes nella de .. 
clar:1Jos. E com estas alterações conlinaará a observar
se o art. 2. o da citada Portaria de lU de Abril. 

2. o Haverá na Alfandega um livro-mestre ou geral, c 
mais um ou dous auxiliares, quando necessarios sejam, 
em que se lance de um lado a entrada de cada uma em
barcação, declarando-se o dia, mez e anno em que tiver 
lugar, e copiando-se fielmente o seu manifesto ou relação 
Llo carregamento, por marcas, numeros e volumes; e do 
outro lado a sahida do mesmo carreJamcnto, notando-se 
o dia, mcz e anno em que fôr tendo lugar, o nome ele 
quem despachar, o numero do despacho, a mesa em que 
se fez, e a quantidade dos volumes que sahirem. Um 
habil Official e um Ajudante, nomeados pelo Juiz da Al
fandega com approvação do Governo, serão encarregados 
da escripturação deste livro, que deverá substituir ao 
que foi instituído pelo art. 7. o ela citada portaria, para 
o lançamento do numero do um por diante até o fim elo 
anno. • 

3. o Os bilhetes de despacho terão o numero particular 
elas mesas que o fizerem; e os Fieis dos armazens assen· 
larão O Oito numero á margem dos seus diarios na OC• 
casião de averb:uem os desp:1chos: ficando assim alterado 
o art. U. o da referida portaria. 

4. o No fim de cada mez os Escrivães das mesas da 
abertura, balança e estiva remetterão ao Oillcial en· 
carregado da escripturação elo livro-mestre, uma relação 
de todos os despachos que ti verem feito, declarando o 
numero elos bilhetes, os nomes elos despachantes c a 
importancia elos direi tos p:1gos. 

5. o Fica pro h i biela a pratica de comprehcncler-se em 
um mesmo bilhete ele despacho, generos ou fazendas 
entradas em duas ou mãis embarcações; devendo fazcr~se 
cl'ora em diante, para o despacho do carregamento de 
cada uma, bilhetes. d istinctos e separados. E dada a 
sabida do bilhete de despacho no livro-mestre, o Official 
encarregado da sua escripturação porá no reverso do 
mesmo bilhete -lançado-, assignanclo-se ·com o seu 
appellido. E só én tão, e depois da conferencia dos Fieis 
elos armazens, sahirão as fazendas ua Alfandega. 

ü. o Nos bilhetes de despacho cscrever-sc-ha de hoje 
em diante, volume por volume, com seus numeros e 
marcas, declarando-se cxactamente a quantidade c qua· 
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lidade das fazendas, que cada um contiver. Epara facili· 
tar-se o expediente, deverão os despachantes, donos ou 
seus procuradores, trazer á Alfanclega c 3prescntar os 
referidos bilhetes já feitos pela maneira aeima pres
cripta. Taes bilhetes serão entregues ao Juiz rla Alfan
dcga, o qual designará por escripto o Feitor, que bem 
lhe parecer, para fazer o despacho pretendido. O Feitor 
assim designado, conferirá o mesmo bilhete com os vo
lumes que se forem abrindo, e formará tambem no 
mesmo bilhete o despacho das fazendas, quo cada um 
contiver; podendo ness:1 occasião fazer qualquer de
claração que entender necessaria, para se dar valor á 
fazenda; e se deduzirem os clir'ei tos, ou tambom se 
achar em muitos volumes a mesma quantidade e qua-. 
lidade de fazendas, fazer um resumo dcllas p:.1ra maior 
facilidade na computação dos valores e cUrcítos. Este 
despacho, feito como dito fica no bilhete apresen
tado pela.s partes, terá o numero, c será lançado no 
livro da mesa onde se fizer. E quando sue ceda que 
os despachantes, donos ou procuradores ignorem o con
teúdo dos volumes· que quizerem. dcsp:1char, deverão 
em tal caso apresentar o seguinte bilhete :-Despacha F. 
os volumes que tem na abertura, vi~ dos de ....•. no 
navio ....•. , entl'ado em ...... de ...... de .....• com 
as marcas e numeros á margem, ignorando as fazendas 
que contém. Rio de Janeiro ...... de •..... dtl ..... . 
(Assignaclo).-- Designado pelo Juiz o competente Feitor, 
este procederá a fazer no bilhete assim escripto o mesmo 
que acima fica determinado. Esta providencia em ambos 
os casos terá lugar na estiva, sómente com a·ditfcrença 
de que, achando-se actualmente dctal]1ado o despacho 
en'tre os dous .Feitores que alli ha, não será necessaria a 
designação elo Juiz. 

7. o Haverá finalmente na Alfandega um livro especial 
e privativo, em que se lance por extenso a entrada de 
todos os volumes e generos que as embarcações de fran
quia descarregarem. Este livro·será escripturauo pela 
mesma fórma que o da entrada das embarcações desti
nadas para este porto, e deverá conservar-se na ·Mesa 
Grande, -e nelle assignará o Capitão ou l\Iestre que pedir 
descarga para a Alfandega, 9ll estiva. · 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 3 de Ja.neiro de 1.828.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.- Sr. Dcsembarg(ltlor 
Juiz interino da Alfanclega. 
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N. 3.- FAZENDA.'- EM 4 DE JANEIRO DE 1828. 

Sobre a substituição do Escriv<1o da Mesa Grande da Alfandega 
de Pernambuco, quando esse servir de Juiz da mesma Alfan
dega. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magcstacle Imperial, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço sa bcr á Jun ta.da Fazenda da Província de 
Pernambuco:· que requerendo José de Pinho Borges, 
Juiz proprietario da Alfandega Grande dessa cidade, se 
declare positivamente· á mesma Junta, afim de evitar 
qualquer duvida quo possa su"citar-se, que na falta, ou 
impedimento do Escrivão da Mesa Gt'ande, quando este 
exerce o lugar do suppli.c;mte, sirva o Administrador 
da dita AILmdcga :· Determina Sua Magestade o Impe
rador ·que, á vista do art. 4. 0 da Carta de Lei de t-1 de 
Outubro do anno fin(Jo, póJe o supplicante nomear o 
Administrador, ou outra pessoa idonea, para a serven-

. tia de que trata na fórma nella declarada. O que se 
participa á Junta p::~ra sua intelligencia e governo. Joa
quim José ele Araujo a foz no Rio de Janeiro em 4 de 
Janeiro de 1.828.-Marcellino Antonio de Souza a fez 
escrever.- Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 4.- FAZENDA.- EM õ DE JANEIRO DE 1828. 

Declara que o imposto chamado donativo nada tem de com
mum com os direitos de 15 e 24 % de importação. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magesladc Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
elos Negocias da Fazenda c Presillente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província da 
Bahia: Que, senrlo presente a Sua Magestade o Imperador 
o seu officio de 25 de Novembro do anno findo, acompa
nhado da cópia da representação do Provedor da Alfa n
dcga dessa cidade, em que pede declaração, sobre os di
reitos .de 357;)0 c ele 71)500, á vista dos valores do ter
ceiro supplemento ela pauta, e da deliberação que a 
mesma Junta tomára a semelhante respeito: Determina 
se responda á Junta: que o imposto chamado donativo 
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nada tem de commüm com os direitos de lõ, o <!!f 0
/ 0 do 

terceiro supplcmcnto á pauta; que o arbítrio que to
mára é, além de insustentavel, offcnsivo de alguns tlos 
tratados existentes; que emfim se continue a cobrar, 
até que a Assembléa Geral Legislativa resolva dcfiniti· 
vamcnte, o referido donativo, do mesmo modo que se 
fazia antes do apparecimento do referido terceiro sup· 
plemento. O que se lhe participa para sua intelligenria 
e cumprimento, fazendo constar o exposto ao referido 
Provedor. Joaquim José. de Araujo a f e~ no Rio de Ja
neiro em õ de Janeiro de 1828.-Marcellino Antonio de 
Souza a fez esci'over. --Miguel Calmon dtt Pin e Almeida. 

N. õ.-JUSTIÇA.-EM 7 DE JA~EIRO DE 1828. 

Ordena a remessa todos os tres rne~es de uma relação circum
stanciada dos presos que se acl1arem nas cadêas publicas. 

Sua l\lagestadc o Imperador ordena quo V. S. faça 
remettcr a esta Secretaria de E8tado todos os trcs mezr~s 
uma relação contendo o numero de todos os presos que 
se acharem nas cadêas dessa província, declarando-se 
nella a natureza dos seus delictos, o estado dos proces
sos e as causas que possam concorrer para a demora 
destes, as penas em que tiverem sido condcmnados, c 
se os sentenciados a degredos ou trabalhos publicos 
passaram a cumprir logo as sentenças, c na falta o mo· 
tivo que possa para isso ter concorrido. 

Deus Guarde a V. S.-- Palacio do Rio de Janeiro em 
7 de Janeiro de !828.- Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 
-Sr. Chanceller da Relação de ... 

N. 6.- MARINHA.-El\1 7 D~ JANlURO DE !828. 

Supprime o emprego de Commandante do porto do Rio de Janeiro 
e passa o deposito de recrutas para o Arsenal de 1\Iarinha. 

Havendo Sua Magestade o Imperador dispensado, pot' 
actualmente tnutil, o emprego fixo de Commandanto 
d-este porto, a cujo cargo se achava o deposito de re• 
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crutàs pàra mãrinheitós; Ha o mesmo Augusto Senhor 
por hrm, que este deposito fique d'ora em diante sub
mel tido, como anteriormente, á in!':pecçãodesso Arsenal 
c V. S. lomaí·à cabal conta do estado do referido depo .. 
si to por mui formal en trcga, que no dia 8 do corrente 
:ís 9 horas da manhã lhe deverá fazer o Chefe de Esqua
dra Rodrigo Antonio de Lamarc, a qnem noste senlido 
se expedem as necessariàs ordens. Logo quo V. S. tomo 
contr~, como acima se prescreve, dirigirá. por esta Sectc• 
taria de Estado o typo de lotação, que julgar indispen• 
l'a 'rei para conservação da boa ordem a bortlo do t•eferido 
deposito; c segurança dos t·ecrutas. 

Deus Guarde a V. S.- Poço, 7 de Janeiro dê 18~8 ........ 
Diogo Jorge de Brito.-St. Inspector do Arsenal de Ma
tinhtt. 

N. 7.- IMPEI\10.- E'I 8 DE J.\NEIRO DE 18~8. 

Declara qnc não teni lúgar a chamada de supplen tl3s dos Depu .. 
fados :t Assembléa Geral Legislativa, emquanto não constar que 
estes têm impedimento absoluto para comparecer.em. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presenle.a Sua l\fagcstade o Im
perador o officio de V. Ex. do !8 de Dezeml)l'o do ann(J 
pass~do, em que expõe que dirigira á Camarada capital 
as ordens precisas para expediros diplomas respectivos 
aos supplcntcs dos Deputados. Thomaz Antonio Maciel 
l\lontc1ro e Francisco José de Faria Barbosa, por. se 
acharem estes impedidos de comparecer na Assembléa 
Legisla ti v a : e l\1anda o mesmo Senhor participar a 
V. Ex. que, não constando das respostas dos dous Deput:J· 
dos que clles estejam de todo impossibilitados de entrar 
no excrcicio dos seus trabalhos, não tem lugar o chanía· 
mento dos supplentes, cmquanto se• não mostrar impc
Llimcn to absoluto para o desempenho de suas funcçõcs, 
como representantes da nação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
8 de Janeiro de 1828.- Pedro de Araujo Lima.-- Sr. 
Presidente da Província de Pernambuco. 
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N. 8.- IMPERIO.- EM 10 DE JANEIRO DE 1828. 

Pede uma relação de todos os collegios e casas de educação exis
tentes nas provincias c dá providencias relativas aos mesmos 
estabelecimentos. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador Ha por 
bem que V. Ex. remetta a esta Secretaria de Estado uma 
relação de todos os collegios ou casas de educação ele um 
c outro sexo que existirem nessa província, declat'ando: 
1. o, os nomes dos Directores, seu estado, idade e natura
lidade; 2. 0

, se têm licença para ensina r, quaes os estatu
tos que os regem, e se estes são approvados, e por quem; 
3. o, que fundos possuem, ou de que meios dispõem para 
prover ás respectivas despez:1s. lgu:Jlmcnto determina 
o mesmo Senhor que, senuo nacionaes os Directores, e 
regenrlo sem licença ou confirmação de esta tu tos, sejam 
obrigados a pedil-as, dentro de 30 dias, a V. Ex., que 
lhes deferirá como julgar conveniente, c dará conta de 
tudo para final approvnção, sem que todavia isto obste, 
se forem favoravelmente deferidos, á continuação do 
ensino nas referidas casas. Sendo porém estrangeiros, 
devem requerer tanto a licença como a confirmação di
rectamente ao Governo, podendo V. Ex. informar logo 
taes requerimentos para brevidade da decisão. E como 
a instrucção da mocidade é um dos primeiros objectos 
da paternal solicitude de Sua Magestade, Ha outrosim 
por bem que V. Ex. inspeccione os sobreditos estabe
lecimentos, mandando vis i ta dores quando lhe pHecer 
acertado, e dando parte todos os semestres do numero, 
idade, e naturalidade dos alumnos, seus estudos c pro
gressos, e cuidando escrupulosa mente que haja todo o 
desvelo na educação religiosa e regularidade de cos
tumes, como bases principaes da boa ordem na socie
dade. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
10 de Janeiro de 1828.-Pedro de Araujo Lima.- Sr. 
Presidente da Pr03.incia de .....•.. 
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N. 9.-ll\iPEl\10.-PROVISÃO DA MESA DO DESEMBARGO 

DO PAÇO.- El\1 10 DE JANEIRO DE 1828. 

Resolve sobre provimentos do Ouvidor da comarca de Campos, 
contrarias ;ís deliberações da respectiva Camara Municipal. 

D. Pedro, por Graça de Deus, e Unam mo Accl:mução 
dos Povos, Imperador Constitucional o Defensor Per· 
petuo elo Braz i I: Faço saber a vós, Juiz de Fóra. Verea
dores c mais Officiacs da Camarada villa de S. Salvador 
elos Campos ele Goytacazes, que sendo-me presente a 
representação da Camara dessa villa, datada de 12 ele 
Outubro de 1826, ácerca dos dous objectos, o primeiro 
sobro o provimento do Ouvidor dessa comarca, em quo 
determinou á Camara a abertura de uma nova rua dentro 
dessa villa, c o segundo sobre a taxa da carne verde 
imposta por um accordão da mesma Camara, cuja deli-· 
bcração foi revogada por aquelle Ouvidor, por ser contra
ria á Constituição, c Provisão de 20 de Novembro 
de 1823; e vista a informação que se houve· do Presi
dente dessa província, com audiencia do dito Ouvidor 
por escripto, e a informação dada pelo Desembargador 
Juiz dos Feitos da Corôa c Fazenda, sobre o que tudo 
foi ouvido o Desembargador Procurador da Corôa, So
berania e Fazenda Nacional: me pareceu dizer-v:os, 
quanto ao primeiro objecto, que é justa a representação 
da Camara, pois tendo-lhe sjdo vedado, pela Portaria de· 
17 de Outubro ele 182õ, de fazer novas obras_, c até mesmo 
de continuar com as começadas, sem a conclusão das 
tres que se mandou pôr em execução, não é pt·aticavel 
c exequivel aquclle provimento do Ouvidor em contra
posição ás ordens, c por isso não deve surtir effei to de 
qualiJade alguma sem quç se concluam as ditas tres obras 
citadas na referida portaria; quanto ao segundo objecto, 
que nada é mais conforme á Constituição que nos 
rege~ e com a expressa disposição da Provisão de 20 de 
Novembro de 1823, art. 3. o, em cujos termos sendo sem 
fundamento nessa parte a sobredita representação, deve 
subsistir o provimento deduzido da lei. O que assim te
reis entendido, e cumprireis. O Imperador Constitu
cional e Defe-nsor Perpetuo do Imperio elo Brazil o 
mandou pelos Ministros abaixo assignados, do seu Con
selho e seus Dese.mbargadores do Paço. -Henrique Anas
tacio de Novaes a fez no Rio ele Janeiro aos lO de Janeiro 
de 1828, 7. o da Independencia e elo Imperio.-José Cae
tano de Andrade Pinto a fez escrever.- Dr. Antonio 
José de Miranda.-Francisco Alberto Teixeira de Aragão. 

DECISÕES Dl~ !~28, 2 . 
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N. to. - IMPERIO.- PnovtsÃo DA MESA no DESR'\1• 

TI:\RGO DO PAÇO ........ EM iÜ DE JANRinO útt ·f828. 

Declara a quem pertencem os emolumentos e propinas dos .Juizes 
de Fóra, no impedimento destes. 

D. Pedro, pela Graça de Deus, c Unanimc Acclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional o Defensot· Per
petuo do Brazil: Faço saber a vós, Juiz de Fóra, Pre
sidente, V creadorcs e mais Officiacs da Cama r a da vi lia 
de Pitanguy, que ~cndo-me presente a l'epresentação do 
Bacharel Antonio JoséLeal, ex-Juiz de Fóra dessa vi lia, 
pedindo se declarasse-lhe a quem pertenCiam os emolu
mentos da vara do Juiz de Fóra, quando era ·servida 
pelo Vércador mais velho por impedimento do pro
prietario, assiiii como se a Camara devia ou não pagat· 
ao Juiz de Fóra as propinas das festas a que elle, por 
motivo ~le enfermidade, não podcra assistir; e vista a 
informação que se houve do Ou vi dor dessa comarca, 
com audicncia elo ..ex-Juiz de Fói'a dessa villa, João 
Chrysostomo Pinto da Fonseca, e documentos que se 
aJuntal'áill, sobre quo tudo foi ouvido o Desembargador 
Procurador da Coró:1, Soberania e Fazenda Nacional, 
me pat·eceu dizer-vos que o Alvará de 23 de Março de 
l7r-.i1, cap. lô, ~ 6. 0

, ê terll1inantc p:H·a a dcr:isão dos 
. emolumentos no tempo do impedimento dos Juizes, e 
por esta lei se deve reger emquanto outra nâo fór pu
hlicacb, embora o contt·ario pl'ctendc~se o dito ex-Juiz 
de Fóra supplicado ; quanto porém ús propinas das ;ro
cissões, c tambeili terminante a Provisão de i'-> de 
Junho de 1818. O que assim cumprireis e tereis en
tendido. O Impcraclol· Constitucional e Defensor Per
petuo do Imperio do Brazil 6 mandou pelos 1\Iin istros 
abaixo assig·nados do seu Conselho c seus Dcsembnrga
dores do Paço.-Í-Ienriqnc Anaslacio de Novaes a fez no 
Rio de Janeiro aos 10 de Janeiro d.c 1828, 7. o da Indcpen
dencia c do Imperio.-José Caetano de Andr;:de Pinto a 
fez escrever . .- De. Antonio José de Miranda.-Francisco 
Alberto 7'cíxeira de Aragcio. 
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N. H.-FAZENOA.-EM to DE JANÊtno DE t828. 

Declara não ter <lirnito a gratiGcação alguma os Juizes dos se
questres das propriedades portuguezas por semelhante en ... 
cargo. 

Miguel Calmon du Pin e Alm-eida, do Conselho de Sua 
l\bgcs ta de lmper·ial, Ministro e Secretario do Estado 
dos Negocios da Fazenda o Presidente do Thesouro Na
cional: Faco saber á Junta da Fazenda da Frovincia 
de .•.•. : que Sua Magestade o Imperador, tomando em 
consideração a consnl ta ela Mesa elo Descmbargo elo Paço, 
lle 30 de Agosto do anno antecellente, sobre o requeri
mento do Conselheiro João José da Veiga, em que pede 
uma gratificação, pelo encargo, que exerceu, de Juiz 
dos sequestras das propriedades portuguezas, a exemplo 
do que se praticou em algumas províncias do Impcrio. • 
Houve por hem declarar, por sua immediata resoluçâ(}· 
de 17 de Dezembro ultimo~ não ser admissivel a fixação, 
e pagamento que o supplicante pede, e outrosim orde
nar, que a Junt'1 reponha os por centos, que tiver pago, 
ficando-lhe o direito salvo, para havei-os claquelles, que 
os receberam. O que assim fielmente cumprirá. Joaquim 
Josó de Araujo a fez no Rio do Janeiro enl i O do Jnnoiro. 
de 1828. Marcellino Antonio de Souza a fez cscrcver.
JJJiguel Calmof~ du, Pin e AlmeidcJ. 

N. 12.-FAZENDA.-EM li DE JANF:lRO Dtt 1828. 

Nega rlesp~cho·de consumo de mercadorias naclonaes transpor
tad:~s em navio·estrangeiro. 

Participo a Vm., para sua intelligcncia e governo, 
que Sua Magestade o Imperador, tomando em consi
(lcração todas as ponderações, que llle foram presentes 
em consulta de 26 de Janeiro antecedente, do Tribunal 
da Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas c Nave
gação deste Imperio, a quo mandou proceder sobre o 
requerimento de José Ignacio da Costa Florim, que 
pedia despachar para consumo a quantidade de arrobas 
de sebo ·c graxa, que declara comprada ao negociante 
inglcz G. L. Brown~ vinda do Rio Grande do Sul no 
her·gantim americano JJierengié c a cujo respeito Vm. 
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havia informado em 28 de Novembro do anuo passado~ 
Houve por bem determinar, pela sua immediata reso~ 
lução ele 28 elo referido mez de Janeiro, que não tem 
lugar a pretenção do supplicante, por contraria aos 
interesses do commercio costeiro, privativo sómente 
dos subcli tos brazileiros, fic:mdo por consequencia in a t
tendivel o fundamento que se allega para aquella per
missão, de serem vendidos estes generos, por não poder 
mais navegar o dito bergantifl). em razão da sua total 
ruína, quando é bem manifesto que, reexportando-se 
todos os outros generos do carregamento respectivo, 
ficaram estes, que, como os outros, eram prohibidos 
venderem-se para consümo. 

Deus Guarde a Vm.-Rio de Janeiro em li de Janeiro 
de 1828.- Miguel Calmon du Pin e Almeida.- Sr. Des-
embargador Juiz in ter i no da Alfandeg-a. · 

N. 1.3.- FAZENDA.- El\I iü DE JANEIRO DE 1828. 

Manda reduzir a letras a divida do rendimento das sizas. 

O Administrador de Diversas Rendas Nacionaes que 
se arrcca(lam na Mesa do Consulado, fique cn tendendo 
relativamente ao que cxpóz em seu officio dc.18 de De
zembro do anno passado, e de que pediu esclarecimento 
p:~ra seu governo, que deve pôr em execução o art. 2. o 

da Carta de Lei de t3 de Novembro do mesmo anno, 
áccrca da reducção a letras pelo que se estiver devendo 
do rendimento da siza dos bens de raiz, tendo igual
mente em vista o art. 4. o dn mesma lei. 

Rio· de Janeiro ·em 19 de Janeiro ele 1828. -Miguel 
Calmon du Pin·e Almeida. · • 

N. 1.4.-GUERRA.- El\1 tü DE JANEIRO DE 1828. 

Manda cessar o pagamento daS' casas a cargo da fiscalisação do 
Quartel-Mestre General, com as excepções apontadas. 

Posto que seja innegavel o quanto convem ao serviço 
c á disciplina dos corpos, que aos seus Officiaes se dê 
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commodo para morarem, ou nos quarteis respectivos, ou 
em casas proximas a clles, com tudo, como se possa dizer 
que não ha lei, que autoriza tal dcspeza, como a que 
actualmentc se faz com Officiaes, que pertencem iJ. guar
nição da Côrte, ou nella têm os seus corpos q uartcis 
fixos, c havendo falta de llistributiva justiça em dar-se 
a m1s, quando não é possível dar-se a todos: Ordena Sua 
l\Iagcstacle o Imperador, que do ultimo do corrente mez 
em diante cesse o pagamento elas casas a cargo da fisca
lisação do Qu.1rtel-.Mcstre General, á excepção das tres 
que occu pam os Olllciaes destacados do esquadrão de 
Minas, c das quatro oceupadas pelo hospital, c diversas 
arrecadações do primeiro corpo de artilharia a cavallo, 
sobre as quacs se passam a dar providencias, para que 
igualmente possam ser dispensadas: o que participo a 
V. S. para sua intelligencia,.e que ordene ao Tenente
Coronel encarregado da Repartiçã-o do Quartel-.Mestrc 
General faça constar ás partes intcressacl.as esta imperial 
determinação, remettendo- á Thesouraria relação das 
casas, que passam a não ser pagas pela Fazenda PulJlka. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 1D de Janeiro de 1828. 
·-Bento Barroso Pereira.-Sr. Governador das Armas 
da Côrte e Província do IH o de Janeiro. 

N. 1õ.- FAZENDA.- El\1 24 DE JANEIRO DE 1828 • 

.Manda continu:~r a arrecadar os ren1limentos da Policia pelo 
respectivo T!Jesoureiro, sendo recolhidos mensalmente ao Tllc· 
SOUI'O Nacional. 

Reconhecendo-se que os diversos recebedores das 
rendas da Policia, á cxcepção das que so arrecadam pela 
Alfandega e di versas rendas nacionaes, não podem dire
ctamente entregnr no Thesouro Nacional o proclucto das 
suas collectas por falta da nccessaria fiscalisação que só 
se púde exercer 11:1 Intcndcncia geral da Policia: Deter
mina Sua l\Iagestaclc o Imperador que taes rendimentos 
se continuem a arrecadar pelo Thewurciro geral da 
Policia como até agora se praticava sem embargo das 
disposições em contrario consignadas no A viso que em 
6 de Dezembro dirigi a V. S., que deverá outrosim 
ordenar ao mencionado Thesoureiro da Policia que 
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entregue os ditos rentl imontos no Thcsouro mensalmen
te oito dias depois Llaquellc mcz a que pcrlenccrem os 
soiJreJilos rendimentos. O que V. S. <:~ssim cumvrirá. 

Deus Guaruo a V. S.-Paço em 21 Jo Janeiro Lle 1828. 
-llfigzwl Calmon dn Pin e Almeida.- Sr. Intendente 
geral da Policia. 

N .• ~ 1G.- GUERRA.- El\I 2~ DE JANEIHO D~ 18~8. 

DeclarJ. como deve ser feito o pagamento dos emprcg:.tLlos ela 
Thesouraria Geral das Tropas da Curte. 

Não sendo attcndiveis as reclamações que Vm. faz 
em data de 22 do corrente mez, sobro a execução elo c1uc 
se lhe ordenou em Aviso de 17 do mesmo mcz, porquan
to a autorização vocal, que c i ta, do ex-Ministro não ex h i
me a Vm. da responsabilidade, visto flUe tal moeda lhe 
é dada, c por Vm. pedida, para certo c determinado 
destino; e quanto aos pagamentos dos prets de Novembro 
feitos em Dezembro, nada decidem, pois que em tal caso 
iica Vm. responsavcl por o cobre, que no mez de No
vembro devia ser applicado a esse pagamento ; c em 
ultimo o que Vm. ex pende sobre a pratica constante 
c inveterada de serem os ordenados mcnsaes dos em· 
pregados dessa Repartição pagos todos em moeda de 
cobre, é uma prova condutlente e manifest:l do abuso 
e interessada parcialidade que Vm. autoriza, c pelos 
lJUacs Sua Magestnde o Imperador manda, por esta oc~a
sião, severamente rcprehender a Vm., o que faça desde 
logo cessar tão escandalosa pratica, devendo serem pagos 
os empregados dessa Repartição nos termos iguacs pra· 
ticados COIH os militares do Exerci to: Determina portan
to Sua l\Iagestadc o Irnperallot' que Vm., som perca de 
tempo, cumpra o que lho foi delerminado no preci lélLlo 
aviso, uando parte logo que o tiver executado, evitando 
por esta maneira, que se não use com Ym. llc mais seve
ro procedimento. O que participo a Vm. p:1ra seu co
nhecimento, prompta e litteral execução. 

Deus Gu;udc a Vm.-Paco em 2;) de Janeiro de 11'328.
. Bento Barroso Pereira. _:_Sr. Thesoureiro Geral lias 

Tropas da Côrtc. . . 
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N. 17. -.MARINHA. - E-u 28 DE JANEIRO DE 1828. 

Dá providencias a respeito do embarque de ealafatcs, c de 
carpinteiros. 

Em resposta ao officio de V. S. de 10 do corrente, 
Sua MagesLadc Imperial ordena as seguintes providen ... 
cias: i. o Que V .S. mande organizar UQ1a escala, tanto 
de calafates, como de carpinteiros, para embarcarem 
inalte1·avelmente por seu turno, não a arbítrio dos mes .. 
tres, que ordinariamente por motivos particulares obram 
com parcialidade nesta3 nomeações; 2. o Que a duração 
do embarque será de oito mezes, e logo que a embarcação 
regressar a este porto, tendo os artistas completado o 
tempo, serão logo desembarcados, e substituídos por 
outros; 3. o Que qualquer artista, que depois de no
meado deixar de se apresenta r a bordo, ou abandonar o 
navio, depois de se ter apresentado, será recolhido para 
o deposito, até ser embarcado por força na primeira 
embarcação que se offcreça, e andará. i6 mezes embar
cado, sem nunca se lhe pcrmitlir licença para saltar 
em terra, nem neste nem n'outro qualquer porto; 4. o 

Finalmente, que V. S. faça immediatamente publicar 
esta disposição a todos, p:1ra que nenhum se chame á 
ignorancia. Conforma-se Sua Magestade Imperial com a 
opinião de V. S. para que seja tlespcdido do Arsenal o 
calafate José Domingos Torres; c outrosim determina 
o mesmo Augusto Senhor, que V. S. mande embarcar 
no Correio da Bahia para ser ali i transportado o calafa te 
Fernando da Cruz. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, 28 tle Janeiro ue 1828.
DiogoJorgetle Brito.- Sr. Inspector do Arsenal de :Ma
rinha. 

N. l8.-FAZENDA.-EI\f28 DE JANEIRO IJE 1828. 

Declara o destino que devem ter os escravos I'etidos em prisão c 
· deposito quando abandonados por seus donos. 

Tendo Sua :Magestade o Impet·ador consideração ás 
jurídicas ponderações, que lhe foram presentes em con
sulta da l\lesa ua Consciencia e Ortlens, de 20 de Julho 
do anno passado, a que mandou proceder, om · vista do 
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requerimento de José Antunes de Menezes~ Solicita dor 
dos H.esiduos desta Côrte, c da informação de !9 de De
zembro do dito anno, do antecessor de V. S., na quali
dade de Intendente Geral da Policia, ácerca de todos os 
escravos, que de ordem do mesmo se achavam ha tempos 
em algumas prisões, e depositas, sem que ílpparecessem 
seus donos, e requeridos pelo dito Solicitador, como 
bens achados ao•vento, para serem entregues ao Juizo 
da Provedoria de captivos, o rematados com os mais 
bens, na fórma da lei ; e Conformando-se o mesmo A u
gusto Senhor com a dita consulta~ Houve por bem de
terminar, por sua immediata rGsolução de 4, do referido 
Dezembro, que V. S., em vista da cópia authentica do 
parecer da mesma consulta, se rt~gulo d'ora em diante 
nesta materia, como se acha ponderado relCJ tivamente ao 
destino, que devem ter taes escravos, depois das prisões 
de correcção, que competem á mesma Intendencia , 
dando conta á Secretaria de Estado dos Negocias da Ma
rinha, para d'alli receber as ordens conveuientes, tcomo 
nesta occasiãose participa á dita Secretaria. O que V. S. 
assim cumprirá. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 28 de Janeiro de 
!828. -Migtwl Calmon du Pin ·c Almeida. -Sr. In ten
dente Geral da Policia. 

Pat"'eCer a_.que se ref'ere o a"·iso acinta. 

Parece no Tribunal: que tanto o Ouvidor, como o In
tendente depois de passar 30 dias, os façam declarar 
no Livro que a Orcl. manda, e affixar a remessa para a 
Marinha, onde. os escravos servirão no dique, ou em 
outros trabalhos, onde possam ser vistos a toda a hora do 
dia, e recebendo o Juizo, que apprehender, do Thcsouro 
as despezas necessarias. Que durante a estada dos pri
meiros dias, apparecendo o senhor, lho soja dado o es
cravo com a paga só das dcspezas, em que não deve 
entrar os por cento de arrecadação; c que esta deve ser 
a paga que faça ao Thesouro o senhor, quando esteja já 
na Marinha, justificamlo previamente cqm a menor 

-clespeza no Juizo da Corôa, com assisteneía elo Procu
rador: que a nação compensa com os serviços prestados 
pelo escravo a dcspeza do sustento, curativo, e ve~tuario, 
c que se dá uma vantagem conhecida para a n::~ção, por
que tem traços empregados no serviço; para o escravo 
pela melhoria elo trato; porque não ha mister grilhões, c o 
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enfarte das cadêas, ou depositas; c para o senhor quando 
o recobra, pelo achar em melhor estado: que na parte 
respectiva aos mais quesitos da incumbencia da lei, que 
o Ouvidor da comarc~t arrecade, e siga a sorte costumada, 
a quem cumpre observar o que manda a mesma Lei de 
17{);) nos §~ 9. o e lO, o que não cumpre, como é notorio 
e vJsivcl. · 

N. · i~. -GU$RRA .- PnovlsÃo ··Do CONSELHO SUPREl\10 

MÍLITAR DE 28 DE ~ANEIRO DE 1828. 

Dodara a quem port~1co a prosidcncia da Junta de Justiça e a 
quem coü1pete passar os alvarás de fiança dos réos militares. 

D. Pedro, por Graça de Deus, e Unaninie Acc.lam.ação 
dos Povos, Imperador· Constitucion.al e Defensor Per
petuo do Brazil: Faço saber a vós, Presidente da Pro
víncia do Pará, que,.subindo á miijha augusta presença 
uma consulta do Conselho Supremo Militar de Justiça, 
sobre o o1Iicio, pelo qual pretendeis se. vos declare: f. 0 , 

a quem pertencé a presidcncia da Junta ·de Justiça dos 
ré os militares, se a vós_, se ao Governador das Armas; e 
2. 0 , a quem compete passar alva1:ás de fiança; e Con · 
formando-me inteiramente com o parecer do Conselho: 
Hei .por bem, por minha immed ia ta e imperial resolução 
de 1.8 tle Janeiro d.o presente anno, clet~rminar, quanto 
ao 1. 0 , que se ponha em pratica, ~m embargo, ou du
vida alguma, a disposição d.a Lei novíssima de 13 ele 
Outubro ele 1827· quo úo art. 2.0 onlena assim:- nas ca
pitaes onde houverem Rclacões será creada uma Junta de 
Justiça composia do Presitlente da prov-íncia, ele tres Des
cm·bargadorcs, e tres Officiaes de maiQf patente da capi
tal, com exclusão do Commandante militar, para julgar· 
em segunda c ultima instaric!a as sentenças do conselho 
i] e guerra··proferidas nas províncias que formam os dis .. 
trictos das mesmas He1açõcs...;....; c quanto ao 2.Q,que, como 
ao Conselho Suprem.o Militar de Jusliça pertença cxQJ:u
sivame.nte passar os alvarás de'fia.nça que se conce'dem 
.aos réos militares, deve pois cst~ autoridade ser uma 
das attribuiçõcs da me5ma Junta de Justiça. cu·mpri.o 
assim. Sua Magest~de o Imperador o mandou pelos 
Conselheiros de Guerra abaixo assignaclos.-J oão Jacques 
ela Silva Lisboa a fDz nesta cidade do Rio de Janei
ro aos 28 dias do m~z de Janeiro do anuo uo Nasci .. 

DECISÕES DE :1.828. 3 

,..,.....~~-., 
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mento de Nosso Senhor Jesus Christo de !828 .-No im- . 
pedimento do Conselheiro Secretario de Guerra," Antonio 
Raphael da Cunha Cabral, Official-maíor, a fez escrever e 

.subscr.evi.- José de Oliveira Barbosa.-Migue~ José de 
Oliveira Pinto. 

• 

N. 20.- FAZE.NDA._:.El\1 30 DE JANEIRO DE 1828. 

Declara finda, não dev~ndo ~nais 'continuai a sub~cripção voiun• · 
·taria para augmento.cta marinha de guerra. 

Sendo presc.nte a Sua Magestade o Imperador o oiDcio 
que Vm. me â.jrigiu em data de ~do corrente mez, acom· 
panhandoa conta da subscripção volun ta ria para augmen·. 
to da marinha de guerra ; Resolveu o mesmo Augusto 
Senhor, que se fize~sc sab~r a Ym. o s~guinte: Que á vista 
l~O Decreto de 2.\ de Jat1e1ro ue t823 se acha find,i, e não 
deve continuar por aais tempo a r~ferida subscripção·; 
2. o Que os subscr.iptores que deix.aram de satisfazer as· • 
acções a que se coq1prometteram, não podem ser cômpel
lidos a: pagal-as, na .conf9~mídade do ãrt: t. o das ins· 
trucções apptovadas pelo citado deCTeto; .L o Que toda· 

'via Vm. faça annun'ciar pela imprensa (pondo ao mesmo 
tempo em actividade os respectiv~s cobradores)., que os 
subscriptor·es das 146.609 acções não satisfeitas aipda, 
lhe.remettam, qoorendo, ou en.treguem aos cobt·adores, a 
importanciadas .mesMas acçõcs, dentrO do praz-o de qua: 
tro mezes, a contar do 1.0 de Fevereiro proximo futuro; · 
4. o_ Que findo este- ~prazo Vm .. fechará a conta da 
mencionada subscripção, dando por co.hcluida a sua 
com missão, e puhficando pela imprensa a lista de todos 
_subscriptores conta declaração do numero de acções, que 
cada um assignou, e das qui;) effectivamcote. pagou. E 
por esta occasião ·Manda Sua :Mages ta de o Imperador. 
louvar o ~eJo, e :rctividade com que Vm. ·-tem des: 
empenhado gratuitamente· o emprego -d.e Thesoureiro 
g·e~l da rere·rida suhsc"ripção, esper;mdo que continue, 
até que se ella finde, com 1gual esmero, e.pa~riotismo. 
O que tudo lhe partidpa para sua intelligencia e exe-... 
Cltção. · · . 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 30 de Janeiro de 
!828.-MiiJuel Calmqndu Pin e Almeida.- Sr .Francisco 
José da llocha. •· 

~~ 

• 
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N. 21.- JUSTIÇA.- EM ~ DE F~VEREIRO DE 18~8. 

• Declara desnecessaria na·s novas nomeaçõe~ ·a apresentação díis 
cartas de emprego~ anteriores desde que se mostrem pagos os 
direitos destes. 

Mand~ Sua Magestade ·o Impet·ador, pela Secretaria d-e 
Estado dos Negocios da Justiça, que a Mes11 do Desem· 
bargo óo Paço faça expedir ao Bacharel Manoel dos 
Santos Martins Velasques.a. carta do lugar de Desem
~ar_gador da Relação. do Maranhão de que teve mercê, 
Independente de não apresentar a do antecedente lugar 
que serviu, como se ordenou por Portaria de õ de No-

• vembro do anno passado, porque tendo ella em vista 
acautelar o prejuízo dos competentes direitog por occa
sião de terem entrado nõ exercício de diversos lugares· 
alguns Bachareis em virtude das cartas imperiaes, úma 
vez que estes legitimamente mostrarem ter pago os refe
ridos -novos <tirei tos, como o supplicante faz c.erto, cessa 
a dependencia de apresentação das antecedentes_ cartas 
recomme.ndada na c'itada portaria, e deve a Mesa man
dar-lhes expedir a do ultimo lugâr para que tiverem· 

. sitio despachados. • • . 
Pala-cio do Rio· de Janeiro em~ de Fevereiro Jle !82& . 

- Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 

. -

. 
N. 22.-ES'rRANGEIROS.-=-E.~l ti. DE ~EVEl\tlRO 

DE 1828. 

Declara que os Con!utés estrangeiros ;esidentes no In~perio dbo 
• · sujeitos á jurisdicção criminal e civil do paiz. 

Restituo a V. · Ex~.o officio que the .dirigiu o Com-· . 
. mandante ·das Armas da Província de S. Pauló,' em_que 

participava que tinha mand_ado suspender todo proce
dimento contra João Xa;vier da Costa Aguiar,-Tenente · 
do ba talh~tl de caçado.res n. o 38 da 2. a linha do Exercito, 
que foi accusado de insubordinação, -visto ser.elle Vir.e
Consul de Sua Magestade -Sueca no porto de Sant05. E a 
êste ~tespeito me cumpre dizer a Y. Ex. q·ue, se-bem o 
dito João Xavier da Costa Aguiar ·obtivesse o sêr con-

. ~r ma do naquelle lugar, pelo Beneplacito de Sua Mages-

... 
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taue o Hnperador, comluclo sendo os Consules estran
geiros sujei tos á jurisdirção criminal c civil d.os paizcs 
em que r:esidem, não goza por isso aquellê individuo ele • 
isenção alguma a este respeito, muito mais sendo 
subdito brazileiro, e não constar que fo)SC demittido do. 
referido posto u.c Tenente, · . 

Deus Guanlc a V .. Ex.-P~ço em t) do Fevereiro de 
1828._;_Afarquez de. Aracaty:-sr. Bento BarnJso Pc .. 
rcira, l\l~nistro c Secretario dos Negocios·da Guerra. 

. . 

N. _23.-MAfiiNlL\.-E~I 6 DE'FE·VEHEIRO DE 1828. 

Determina que sejam propricdrrdc dos marinheiros c soldados 
o·s colchões c macas, sendo-lhes tacs objectos canega~os no 
respectivo assentamento do livro de soccorros. 

Illm. c E'xm. Si·.-AttOI~clcndo aos inconvenientes que 
na pr·atica ~e observam com a cxtteução da Ordem de13 
de Fevcrcil'o do passado, qu.c determina que as macas 
c colchões uão·sejam propric(lade dos rriar_inheirós, mas 
sim dos navios, c que estes· gcneros devem sempre 
ficar~ bordtl, emlwra haja mud;mça de tripolação; ao 
grande prejuízo que disto resulta á Fazenda Public;), c. 
sobretudo ao capital defeitq do por ta~ moâo p3ssarcm 
as camas a servir de uns• p:1ra outros inclividuos, de 
que póiJe facilmente r~sultar a transmif-são der moles~ 
rias: Deternüna Siu Magc~taLlc o Imperarlor que d'ora 
em di:mtc se pro:-;iga na antiga pratica, isto é, que 
os .• olchões c macas 8ejam propriedade dos marinheiros 
e soldados;. que lhes sejam carrega·dos no rcspecti v o 
assentamento do livro ele soccorro~, e passem com 

· rlle:"i -de uns para i)Utros vasos, ou para terra, como 
· qnalqu.er outro traste do seu uso e posse, o ·que parti

C'Ípo u V~ Ex. para que a$sim se execute; 
.Deus Guarde a v·. Ex:.-Paço em 6 de Fevereiro 

de 1828.-Diogo Jorge de Brito. -Sr. Intendente da 
l\farinha de... · · · 
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N. 24. --IMPERIQ,- ~UOVIS:\0 DA ME.SA DO DESE\IBAUGO 

DO PAÇO.-I!Jl\I 7 DE FEYEUEIUO DE 1.828. 

Declara que os Escri1ães das Camaras 1\Iunicip:ws são obrigados a 
fazer o regisfro dos diplom-as remetlülos ás mesmas Canwras. 

D. Pedro, .pela Graça el~ Deus, e Unanime Ac0lamação 
elos Povos, Imperador -Constituc.ional c Def(msor Per
petuo do Braz i!: Faço saber ao Conselho Admini$trativo 
.da Província <lé Goyaz que, scmlo-me presente, ém 
con!'ulta da l\lesa (lo Dcscm lJargo o Sc'U officio ele 1G do 
Novembro ele l8:2G, ~ervindo ele informação ao requeri
mento d.o Escrivão da Camara claquella cidade, José 
Ben~o Bueno da Fonseca, queixando -se de ter sido 
suspenso do mesmo ofiicio por uma Camara em que 
figuraram dous memlJros cstranhoii, um dos quaes era . 
o 'l:ahcllião tla dita e-idade c Escrivão de·ausentes João 

·Caetano Vieira, e o outro o Inquiri(lor, Conta1ot· e 
·Distribuidor Francisco José Guedés, por ellc Escrivão 
ter deixado de registrar o:;; ·impTessos- q\].e da Cllan
ccllaria-mór do Imperio são rcmetticlos ao Ouvidor, 
e por este á mesma Camara ; c pedimlo providencias ao 
conselho para ficar nulla aquclla ~s-~ão, c de nenhum 
effqito a sua suspensão, c para que os registros se façam 
sómen te elas lei_s municipaes, e que das demais se for
massem collccçõcs para se conservarem no arcllÍvo, c que 
quando se haja de convocar membros sejam sem suspei- · 
ta· e pela ordem da successão; G vistas as razões pondera
das no referido officio~ acompanhamlo igualmente as res
postas dadas pelo Juiz de Fóra da di ta cidade, e por 
cada um dos vogaes eom que ~e fez aquella vereança, 
no·qual officio afinal pedia o me~mo Conselho Adminis
trativo se declarasse si peta falt-a llaquelles re~istr.os devia 
o referido Escrivão pcrdet o seu ordcnatlo e emolumen
tos durante o tempo em que foi suspci1so e substi tui.tlo· 
pe}o Escrivão do Juizo de Fóra, por não haver lei que • 
obrigue aquelle Escrivão supplente a fazer tacs registros, 
sobre que tudo foi ou v ido o Desçm bargaclor Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, precedendo 
informação do Desembargador Juiz d.os Feitos ela Corôa, 
c Fazenda Naciona I. E conformando-me com o parecer 
da mencionada consulta,- por minha immccliata Hesolu
çifo de 30 de Julho do anno proximo passaüo : Houve 
por hem rrsol ver não ter lugar o rcqucrimcn to do 
snp[Jlicante, emquanto pretende que se annulle o pro
ceclirncn to de (} uc se queixa, porque para esse fim deve 
usar dos meios onlinarios; c cmquanto aos registros, 
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que se deve continuar a pratica estabelecida; porquanto, 
em todas as.Carnaras ha um livro .positivamente desti
nado para se registrarem os diplomas, que para ·esse fim 
são dirigidos a ellas, e os Esc ri v:ãês respectivos são 
obrigados a fazer esse registro; e se elles se desrnazelam 
no registro, hão de fazer outro tanto em ·guardarem 
ordenadamente. os originaes, e· eis·ahi frustrado o fim 
da remessa· dos ditos diplomas; e quando registrados, 
fic~m em collecção systernatica e desviada de extravios. 
O que se participa ao mf)smo Conselho Administrativo. 
para sua intelligencia e execução desta minha imperial 
resolução. O Imperador Constitucional e DefensQr Perpe
tuo do BrazU o mandou por seu especial mandado, pelos 
Ministros abaixo assignados, do seu Conselho ·e seus Des· 
embargadores qo Paço.-Henrique Anastaciode Novaes 

. a fez no Rio de Janeiro aus 7 de. Fevereiro de 1828, 7. o da 
Independencia. e do Imperio.-José .Caetano de Andr-ade 
Pinto a fez escrever .-Francisco Alberto 1'eixeira de· 
Aragão.-Luiz José de Oliveira. 

N. 25.-GUERRA.- 'EM 7 DE FEVEREiltO DE 1828. 

• Manda cessar a correspondencia com a Repartição da Gü~rra 
relativamente ás escolas de ensino mutuo por ella estabeie

. cidas, devendo ~er dirigida· á Repartição d<? Imperio. · 

Illm. e' Exm. Sr ,_;_Devendo, :em consequencia da 
Carta de Lei de H) de Outubro de :1.827, que manda 
crear escol:ts de primeiras letr1rs em to~as as cida.des, 
vi!las e lugares mais populosos do Imperio, ~essar 
qualquer correspondencia com a Repa-rtição da Guerra, 
a meu cargo, relativa.ás escolas de ensino mutuo man
dadas por ella estabelecer nessa província de .... ; e 
cumprindo que em negocias de semelhante natureza 
se dirija a correspondencia á Repartição do Imperio, 
tenho d-e o communicar assim a V. Ex. para seu co-
nhecimento, gQTêrno e devida execução. · 

Deus ·Guarde a V. Ex.=-Palacio do Rio de Janeiro 
em 7 de Fevereiro de 1828.-Bento Barroso Pereira.
Sr. Presidente qa Província de ... 
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. N. 26.-JUSTIÇA:.-EM.j.} DE FEVEREIRO DE i828 •.. 

Concede· aos Religiosos Çarmelitas descalços de Portugal Frei 
João dos Santos e Frer Nicoláo de Jesus Maria a administraçã'o 
da capella do.Senllor dos .Passos e as casas anne.xas á mesma 
cape lia. · 

Sua M6gestade o Imperador, deferinckl benignamente 
a representação que. á Sua Augusta Presença diri
giram álghns moradores desta cirlarle; Ha por bem 
conceder aos Religiosos Carmelitas descalços de Por· 
tugal, ·:Frei J o~ o dos Santos e Frei Nicoláo de Jesus 
Maria, a ad.ministração da Cap~lla do Senhor dos Passos, 
e as casas annexas á mesma · capella para sua resi-

. dencia, a fim ·de contfnuarem a prestar a·os habi
tantes destá. cidade . os .soccorros espirituaes com o. 
mesmo zelo e caridade com que até aqui têm os prestado; 
faze.ndo Vm. lavrar as clarezas que forem· necessarias 
de todos os o.bjectos relativos á sobredita Capella, cuja 
administração se lhes. dá pÔr não· ter ~lia legitimo aumi
nistrador, conforme Vm. informou no seu officio fie 
5 do corrente; determinando outrosim Sua Magest;1de 
Imperial que Vm. procedendo ás convenieptes inda~ 
gações, informe se a sobredita Capella se acha vaga, e se 
além das casas que lhe são annexas_, tem mais alguns· 
outros bens, quaes elles sejam, e em poder ou debaixo 
de que adminrstração se acham. • 

Deus Gu'<lrde _â Vm.-Paço em 9 de Fevereiro d.e 
1.828 .-Lucio Soares Teixeira de Gouvl!a.-Sr. Juiz de 
Fóra desta cidade. · · 

N. 27.-JUSTIÇA.-E~I {3 DE FEVEREIRO DE {828. . . . . . 
. Declara que . as pretendentes a officlos de justiça devem pro

var, além das nTals circumstancias, o requisito essen.cial 
. de terem ~ idade prescripta pela lei. 

Man~a Suà Magestadé. o. Imperador, pela Secretaria de 
Estado ~os Negocios da Justiça, que a Mesa do ·Pesem
bargo do Paço, suhmettendo novamente ao seH imperial 
conhecimento.a consulta já resolvid-a sobre o requeri
mento de Firmino de Miranda, em qu~e pede a serventia 
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vitalicià do officio de Escriyão un · Camar:l snpranumc
rario da mesma Mesa, declàre se antes de consultar a 
scmelhan te respeitO' onlenou as di ligcncias coll'venien
tes, para certifirar-se ele ter o supplicante a ülade, que a 
lei estabcl~ce para se servirem os oflicios do tal nature
za, como aétualmentc se torna necess3rÍo, á vista· da 
disposição do~ 2. 0 da ~ei de H de· Outubro ele 1827; c. 
que, no caso de- se uavcr omitticlo esta _a:veriguação, se 
proceda a c lia no prazo de v in te dias, findos os quaes 
"deverá a dita consulta voltar infallivelmcnto á imperial 
·presença do m·esmo Aúgusto Senhor; o qual manda 
outrosim declarar á mesma Mesa, que d'ora em diante 
não consulta serventia alg11ma vitalicia de oficios de 
justiça sem que os. pretendentes tenhain provado, além 
das mais cirGumstancias, quê nelles 't.~evem concorrer . 

. para se julgarem idoneos, o essencial requisito de te'r~m 
a idade prcscripta pela lei, para poderem pessoalmente 
oxer.cer os ditos officios. . 

Palacio do Rio de Janeir.o em 13 de Fevercfro de 
1.828.-Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. • 

N-. 28.-FAZENDA.-EM 13 DE FEVEREIRO DE 1828. 

Regula o despacho da poivora _estrange.ira. 

Miguel Calmon du pjn c Almeida, do Conselho de 
Sua Magestade .Lmpcrial, Ministro e ·Secretario de Es
tad.o ·dos Negocias da Fazel)da ·e Presidente do The
souro Nacional: Faço saber á Junta da Fazenda da Pro-
víncia de ....... ; que, rcsol vendo Sua '1\Iagestado o 
lmperaàa.r_, sobre as duvidas que se tem suscitado na 
Provincia da Bahia, a respeito do modo por que deve ser 
despachada a polvora estrangeira, e tamlJem som·c o 
modo pQr que se devem arrecadar os competentes dirci
to·s, adaptando-se uma medida geral•qlle remova, ·sem 
prejuizo das rendas ·nacionaes·, nem offensà das l~tis em 
vigor, não só aquellas duvidas, mas ainda a negli
gencia que tem havido ácerca deste objecto, ali ás impor
tante:· Houve por be.m determinar o seguinte, ·e que se 
fizesse extensivo ás mais provincias do Imporia: i. o, 
que é mal .fundada a prctenção dos nc~ociantes, en
quanto reque~-em qUo os uircitos (l,a mencionad·a pol-

·. 
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vora se regulem pela novâ paut5, á vista dos Alvarás do 
i 3 do JulhQ o 1. o de Outubro de 1778, que devem ser 

• I itteralmcn te observadôs, pois que a reducção de direi
tos só pódc ter lugar nas fazendas, que têm despacho 
para consumo, c nunca nas que se acham estanrad.as, 
como a de que se trata; 2. 0

, que, emquanto as imperiaes 
c nacionacs fabricas de polvora a cargo dC~ Junta dos Ar
scnaes do Inrperio não pod·erel.)\ fornecer a que ·fôr bas
tante para consumo publico e particular dessa provinÇia, 
ou emquanto não- forem tomadas outras medidas legis
lativas, a rricsma Junta possa comprar a quahtiuade (1-ú 
pol v ora estrangeira, que julgar· nccessaria (á vista das 
informações, que a esse respeito haverá das estações com
petentes) para aquclle consumo, e com eUa satisfaça, po1· 
supprimento, ás neces~idades do Estauo na província, c 
por venda ás dos particulares; permittindo, para este 
fim sómente, que S(f despache na A lfandcga a referida 
polvora, p:-~gos os direito~ como se expQrt~da fosse 
par:-~ fóra do Irnperio, na conformidade dos alvarús 
citados; abrindo a necessaria conta logo que realize a 
mencionada compra, para que se apure, no fim de cada 

·semestre, o lucro que resultar ela venda elos partir,uJares, 
·c que será remetfido á Junta dos Arsenaes, para ser 
applicado ao augmento e m~lhoramento. das fabricas 
acima referidas. O que se participa á Junla pa:ra sua 
intclligencia c governo. -,;..Albino Nunes de Aguiar a 
fez no Rio de Janeiro em •13 de Fevereiro de l828.
l\1arcellin8 Antonio de Souzá a fez~escrevcr .-Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. 

N. 29.-1\IARINHA.-EM 20 DE FEVEREIRO DE i 82ft 

.PcrmiLte .liberdade e homenagem sob .fian~a aos officiaés prisio
neiros de _guérra recluso5 á bordo da uáo Príncipe Real. 

Sua Magestade lmperi~l, qnerendo por toàos os mod~ 
dar plena c conveni-ente prova dcs benignos senti.mentos 
que profess::t, ordena que V. S. faça constar a todos os 
Offlciaes prisioneiros de guerra da Esqufldr:i, reclusos em 
a náo Principe Real, que o mesmo Augusto Senhor lhes 
pcrmitte liberdade c homenagem sob fiança. O fiador 
deverá sú pessoa rcspcitavcl e segura, quér por ~eu 

DF.CISÕES DE !828. .\ • 
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commercio,.quér por algum outro considerado emprego; 
suje~tàndo-se . o mesmo fiador,. perante o ..A_uditor da 
Marwha, por termo· lançado e firmado na devida fórma, • 
a ser recolhido á prisão no caso de se-evadir o respectivo 
afianczado. Os prjsioneiros em gozo· de liberdade, ·na 
fórma acima· dita, deverão no primeiro domingo de 
cadá me.z, apresentar-se, pelas .9 horas dà manhã, no 
Arsenal" d~ Marinha, ao .Auditor encarregedo destas vi
sitas, para verificaÇão da existencia dos mesmos pri· 
sion·eiros, e emcaso de falta proceder-se-halogo contra 
o fiador. As fianças tornar-se-hão nullas logo que se 
faça a paz, ou. antes pol· troca de prisioneiros. 

Deus Guarde a V.· S.-Paço- em ·20 de Fevereiro de . 
1.828.--Diogo Jorge de Brito. -Sr. Inspector do Arsenal de 
M·arinha. · · 

• 

. N. 30.=-FAZENDA..-EAt22 DE. Fl!VEREinO DÊ 1828. • 

Probitle que se dê despacbo a navios estr.1ngeiros nem. mesmo 
por escala, para portos nacionaei em que não tiverem At ... 
fandegas. • 

Sendo presente a · Sua Magestad~ o Imperador ·por 
informa~i5es que têm subido ao seu alto conhecimento, 
que algumas embarcações mercantes estrangeiras t~m 
effectivamente descarregado, ou carregado gen~ros em 
portos deste Imperio~ onde, por falta de.Alfandegas, s"ó 
póde . ter lugar o cdmlllercio de cabotagem que é 
vedado pelos · Tratados existentes, e pelas leis, aos 
subditos estrangeiros; e cumprindo remover. qualquer 
pretexto que se põssa· dar para a .tolerancia deste~abuso, 

. que não deve co!}tinuar po:v mais tempo, como lesivo á 
Fazenda Publica· e offensivo do commercio costeiro: 
~l>etermina o mesmo Augusto·Senher, que pela Alfandega 
desta Córte nãQ se conJinue na pratica abusiva de se dar . 

. despacho, nem mesmo por escaJa, a navio algum 
estrangeiro pan portos nacionaes, que não ti verem 
Alfandegas, ficando Vm. na intelligencia de q.ue ora se 
·expedem ordens positivas, para que as autoridades publi .. 
. cas dos referidos portos obstem a descarga·, ou carrega-

• 

. . 
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mento de embarcacões estrangeiras, quér nelles entrem 
com desp.:wbos de âlguma Alfandega, qriér por accjden
te ou necessidade ; pois -que neste ultimo caso deve-se
lhes prestar todo o soccorro e favor, que as leis ma'rilimas 
e o direito de ·hospitalidade exigem, e nunca pérmit~ 
th··sc-lhes que façam commereio ·de natureza alguma . 

. O que se participa i1 Vm., pela Secretaria de Estado 
dos Negocios da Fazenda, para sua ·e-xecução. 

Deus Guarde ·a Vm.-Paço ·em 22 de F~ver~iro de 
!828.-Miguel Calmon du.Pin eAlmeida.-Sr. Desem- • 
bargador Juiz interino d.a Alfahdega desta Côrte. 

N. 3i.-FAZENDA. -EM 25 DE FEVEREiRo DE 1828, 

Altera as disposições da Portaria de 3 de Janeiro ultimo sobre o 
.expediénte da Alfandegada Côrte . . 

Sua Magestade o Imperador, tomando ·em consideração 
o parecer da cominissão, que Houve· por 'bem nomoar, 
pela Pór.taria desta Secre-tari.a de Estado de 13 do cor- • 
rente, .para examinar praticamente se o expeàiente da 
Alfándega desta- Côrte soffria ou não algum embaraço, _ 
em damno do commercio, por causa do methodo esta-· 
belecido para os despachos, pela Portaria de 3 de .Ja
neiro deste anno : Manda, .pela Secreta tia de Estado dos 
N egocios dá ·Fazenda, que na m~sma Alfiíndega .se observe 
o seguinte: 

. t. 6 Que· o dono _ou despachante possa compr~hender. 
no mes~o bilhete generos, ou fazendas-entradas em di f· 
ferentes embarcaçõés,com tanto que declare seus nomes, : 
·e as fazendas que a· cada uma dellfls pertencerem; 
ficando alterado, n~sta parte sóm~nte, o art. õ. o da ci-
tada Portarià de 3 de Janeiro. · 

2. o Que os donos ou despachantes deverto trazer já 
feit?s as notas, ou bilhetes, deClarando sempre o numero 
e a marca dos volumes, e a quantidade e qualidade das 
fazenàa_s que cada um contiver, podendo resumir aquel
las que· forem da mesma qualidade e pertencerem á 
mesma embarcação; ficando tambem alterado, nesta 
parte sómente, o art. 6. o da citada porta-ria. 
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3.0 Que não se demorem na ·sala da abertura volum·cs 

algups por mais ('le tres dias, no fim dos quaes, não que
rendo o de.spachantc abril-os, serão immedia tamen te 
remo-yfclos, á custa do mesmo despachante. a .quem fôr 
Imputada a demorá, ·para um armazem destwado a esse 
fim, perdenqo desde logo taes v"ohimes a preferencia de 
.antigt~idacle; exceptuam-se porém.aquelles que perten- . 
cerem a urn bilhete de despacho, cuja abertura sendo 
começada não foi com tudo acabada por· falta de tempo. 

4. o~ Que"não se clê a clespachànte algum onletú de vir 
para a abertura a fa~enda oú volumes, que ainda se acha
rem a bordo dos navios; luvemlo a n~cessaria vigilancia 
para que semelhante abuso não progrida. 

õ .. 0 Qüe na cosa do sello não se conservem fazt)ildas 
algumas depois de selladas,. c depois de concluído o seu 
dcspac.ko; nem tão pouco que deixem de ser immcdia
tamente selladas, c com a prcfcrcncia de an tiguidadc, 
aqucllas que forem entrando para a mesma casa. 

6. o Que os capa Lazes tenham sempre na abertura, ne 
sello, e mais lugares respectivos, o sufficiontc numero 
de trabalhadores, devendo ser ~ompelli(los a isso no caso 
de omissão. O que partfci.po a Vtn., p'll'a sua intellig·cncia 
e devida execução. 

Paço em 2~ de Fevereit·o de 1828 . .-:..Miguel Calmon dn 
Pin e Almeida.-Sr. Desembargador Juiz interino da 

. Alfandega. 

• 
Portaria a que se rere1•c o Aviso achna. 

Desejando Sua 1\I~gestade"o Imperador conhecer por meio de um 
e~ame prapco, se a Portaria de 3 de Janeiro deste a1rno, !J.Ue re
gulou o despacho da A1fanáega dssta Côrte, retarda ou não o 
expediente, e é 011 não prejudicial ao commercio, que o mesmo 
Augusto Senhor tanto se esmera em proteger, e promover: 

· Ha por bem nomear os negociantes Ma11oel Lopes Pereira Bahia, 
·Joaquim de Babo Pinto e José Ferreira dos Santos, para que reu-

. nidos passem a verificar na casa da abertura se a nova fórma 
dada àos bilhetes de despacho, é ou não a causa da ]llOrosiclade 
c embáraço, que têm havido na sahida das fazendas, dando parte 
do resultado da verificação, que fizerem; com rt Iranquez..'l. e 
Jntelligencia, que Sua 1\lagestade Imperial esp.era do zelo, e 
nocões commerci'aes dos nomeados. O que participa pela Secre-
. tarh de Estado dos Negocias da Fazenda a Manoel Lopes Pe- · 
reira Bahia para seu conhecimento, e execução a bem do servico. 
pubJico, e "o commercio. . • 

Paço em 13 de Fevereiro de 1828.- Miguel Calmon du Pin e AI'. 
meida. · 

Expediram-se outras identica::~, a Joaquim Babo 'Pinto e José· 
Ferreira tlo!! Santos. 

·' 



DO GOVERNO, 29 

lnYot"tnação dos negociantes de (jUe trata .o 
• aviso acima.· • 

lllm. e Exm. Sr • ..::.. Ern execuçãô da Portaria que V. Ex. nos 
transmittiu em data ~ 13 do corrente, que nos incumbe exa
minar se o metlwdo tfUC se mandou observar na Alfandega desta 
cidade por Portari'a de 3 do pàssa<lo, é a causa de.retardar o·ex
pediente dos deSIJaclws, e se é ou não prejudicial ao commercio: 

Temos a informar a V. Ex. que não é elle o que faz atrazai' o 
e·xpedie~te; porém com tudo julgam?s, qu.e par~ maior facili~ 
dade serta melhor que o art. 5. o da cttaJa: Portaria fosse refor
mado na parte que manda prohlltir a ·pratica até agora seguida · 
de se pôr em um mesmo bilhete de despacho volumes de diversas 
emba,rcações, porque não sendo ·eiia em prejuízo dos dii·eitos, 
e ne.m causando embaraço para ·a· sabida,. que se deve dar no 
livro-me~tre, fica claro ser muito mait~ facil o declarar-se diversas 
embarcações, em um só bilhete~ do que fazer-se tantos quantas 
forem as embarcações. Qu·anto ao 6. o artigo, deverão os despa
chantes trazer o bilhete já feito declarando os volumes por seus 
numeros, e a quantidade, que tem eada um,_ podendo resumir. 
todas as fazendas, que forem da mesma qualidade e da mesma 
embarcação. 

· Igualmente facilitaria muito o expediente dos despachos obser
vando-'se o seguinte : Que os volumes das fazendas. não sejam 
d~Ipotados ·na sala da abet·tura, por mais do que d.9us ou. tres 
dias, ·no fim dos quaes não tendo o despachante quendo abril-os, 
·sejam mandados para uni' armazem destinado para isso, e a des., 
pcza á custa dos mesmos, qu:uHlo elles tiverem dado causa a tal 
demora, e perdendo por esse .motivo a pi'eferencia da antiguidade; 
cxceptuando-se aquelles volumes pertencentes a despacho, de 
que Já esteja parte aberto, e que por falta de tempo se nãQ tiyer 
podido concluir. Do abuso que nisto h a segue-se não na ver 
lugar para entrarem outros volumes que se querem· mandar 

·abrir. Que na_ sala do ~llo se não conservem fazentlás depois de 
scllrulas, salyo se o desp"acho se não tiver podido concluir; nem 
que se drixem de sellar para por esse 'lnotivo as demorarem, 
porque nesta parte tambem se deverá seguir a an'tiguiáade. 

Que os capataze'S deverão ter sempre traba.lhadores suflicientes 
• tantô nas•salas da·abertura, e sello, como nas mais repartições 

a fim de que da sua fa.Ita não se siga atrazar o expediente, QC
vendo para isso o Juiz da Alfandega fazel-os cumprir á risca as 
condiçõe~ da arremáta~ão. Que se não dê aos despachantes ordens 
par::r vir para a abertura volumes, que ainda se achârem•a bordo 
elas embarcaeões; pois acontece muitas vezes fazerem o bilhete 

·de fazendas que têm nos armazens,- mettendo no :r;nesmo outras 
que não fêm ainda descarregado, a fim de adquirirem prefe.
rcncia, de que se segue levarém aquellas. para a sala qa aber
tura aonde se demoram· até que descarreguem as ultimas para 
então se~uirein o "despacho.;. E' o quanto temos a informar a v. Ex. . 

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de iS!8.- Illm. e Exm. Sr. 
Migu·f~l ·Calmon du Pin ,p Almeida, Ministro e Secretario de 
Estado.clos Negocios da Fazenda. -José Ferreim dos Scmtos.
Joaquini de Babo Pinto. -Mmwel Lopes Pereim Bahia. · 

• 

• 
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N. 32.-IMPERIO.-AVISO DE 26.DE FEVEREIRe DE 1828 .. 

.Marca a idade de 16 annos para a mah·icula do Cursr. Medico~ 
Cirurgico, e exige que os requerimentos dos p:Petendentes s~jam • 
por estes assignados e reconhecidos pelo Tabellião. · 

Foi presente a Sua 1\iagestade o "Im.Perador o·officio .de 
V. ~S., de 14d-o corrente, em que repres·enta a necessidade 
de ser autorizado, tanto para· não admittir á matricula. 
do primeiro anno.do Curso Mcdico-Cirurg~co, senão os 
pretendentes ql}.e justificarem por certidão a idade de 
dezaseis annos, como para txigir que os requerimentos 
lhe sejam apresentados com a assignatura dos prqprios 
pretendentes reconhecida por Tabelli.ão, afim de evitar 

·abusos, com que se tent illqdido por muitas. ve·zes a 
obrigação ~e se mostrar cada -um dellcs habilitado· 
com o conhecimento da lingna franceza: E Ha por "Bem 
o mesmo Augusto Senhor autorizar a V. S. para pôr em 
pratica as duas referida~· providencias-. 
. Deus. Guarde a V. S. -Paço em 26 de Fevereiro de . 

·1828.-Pedro de Araujo Lima.-Sr. Director da Academia 
Medico-Cirurgica desta Côrte. · • • 

.·~~ 

N ~ 3"3.-IMPERIO.-EM 27 DE F EyEREIRO DE 18~8. 
. . . 

Ordena que haja aula tOdos os dias na Academia. de Bellas Artes 
desta Cõrte. 

• 

Sua Magestade o Imperador, tomando em considera.-
çãõ o prejuízo que resulta da alteração das horas .nas :.-
aulas da Aoodemía Imperial das Bellas Artes, permit.tida · 
por Aviso de 2 de Ab~il do anno passado! Ha por bem 
que, ficando de. nenhum effeito o citado aviso, b..ílja aula 
todos os dias, na conformidade d.o que ordenam os esta-
tutos. O que participo a V. S., -para sua intelligencia e 
execução, e para fazer constar aos Lentes da ·mesmà Aca .. 
demia que devem ser os referidos es.Latutos rigorosamen-
te observados. · · • · 

Deus Guarde.a V. S.-Paço ell\ 2.7 de Fevere:it:o de 
1828. - Pedro de ·Araujo Lima~- Sr. Director da 
Aca~emia de Bellas· Artes desta COrte. 

~'VvAi\l~•:.f'N 
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N. 3~.-:MARINHA . .!..Eu 27 DE FEVEREIRO DE 1828. 

· Sobre o modo de proceder á avaliação.das madeir.as dl' construcção 
nos Arsenaes de Marinha. 

lihn. e Exm. Sr.-Sua :Mag.estade Imperial, tomando em 
• devidâ consideração as muitas incumbencias a cargo do 
constructor do Arsenal, como são planos,. f6rmas, mode· 
los) direcção dê todas as óbras, detalhe dos operarias, 
etc., etc., empregos estes que lhe não permittem diversão 
alguma parü proc.eder logo a_ avaliar as madeiras nt:t· mes
mo acto da sua eittrada, ôrdena que .V. Ex., de accôrdo 
com o ht.spector, encarregue d'ora·eindiante:aa:taliação · 
das ditas madeiras de construcção ao mestre do Arsenal", 
ou, em sua impossibil'idade, ao contramestre ; e esta 
operação se executará logo no acto dá entr.ada, na presen
ça dó Escrivão do consumo; se- fôr recolhida imip.ediata
men te no Arsenal, ou na do Esc ri vão da classe, se der 
entrada no respectivo arn1azem. Outrosim determina o 
mesmo Augusto Se.nhor que a avaliação continue a fazer
se p_or pés cu bicos, qualidade~ configuração. da madeira, 
empregando.se n tabella até aqui usada pelo constructot .. , 
com algumas modificações ( principalmente r~speito a· 
curvas ), segundo· o exige o_estado a~tual do mercado ; 
devendo a certidão da·en trada das madeiras, e a respecti
va avaliação, ser enviada á Intendencia da Marinha im
preterivelmente no dia seguinte ao da mesma entrada, 
ou ilo immediato, se este fôr feriado·; e-vitand-o-se por ta-l 
inodo a injusta demora que os. donos do genero experimen ... 
tam em obter o titylo·para seu devido pagamento. Final .. 
mente Su;1 Magestaae Imperial deixa ao constructõr· do 
Arsenal o direi.to de fiscalisar, quando .bem Ih~ parecer· 

·e lhe pel'llli L tirem os seus outros empregos, o proeesso 
da ·ayaliação das .mesmas madei~as, p~ra dar immediata 

• · conta ao J.nspector do Arsenal logo '{Ue observar alguma . 
incoherencia. · . • . .. 

Deus Guarde a ·v. Ex.-Paço em 27 de Fevereiro de· · 
i828._:.Diogo Jorge de Brito.~Sr; Intendente da Mar i·· 

nha. · 
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N .. 30.-1\1.\RlNHA.- El\1 28 IfE FEVEREIRO DE 1828. 

So!Jre a frequcncia dos Gu.ardas-Marinha na Academia .Militar. 

Vm. fará roristar a todos os indivíduos l!la companltia 
de seU interino C'OlUIDand01 que SC acham licençiadOS 
para frequentar os estudos na Academia Militar~ que· 
devem de dous em dous mezes apresentar-lhe certidão 
de f:cequencia, e no fim do anno lectivo outra do resul
tado dos seus exames. 

Deus Guarde a Vm.- P<lÇO em 28 de Fevereiro de 
1828.!- Diogo Jorge de Brito. •_ Sr: Commandaute 'da 
companhia: de Guardas-Marinha·. . • ' 

é\:A:IV:\f\:/'1:/"-d> 

N. 3Ú.-FAZENDA.·- El\1 29 DE FEVEREIRO DE 1828 . 
• 

Sobro o •numero. de )nombros da Junta de Fazenda do. Ri~ 
· · Grand? do Nort~. 

Miguel Calmon du Pin c Almcidn, ao Conselho dr, Sua 
Magosladé o Impe1:ador, Ministro e Sécretario ele Esta
do dos Negocias da FazenLla c Presidcn ~c do Thcsouro . 
Nacional : Faço saber á Junta da .Província dó Rio· 
Grande-do ~orte, que, rcceLerülo-sc ~ seu officio Íl. o U; 

.de t 7 de Setembro do anuo antcccd.en te,. no qual par- · .. 
ticipil, que em virtude da Provisão de 20 de Setembro 
Hcou servinds de Procurador da Corôa, c Fázcnçla, o 
Ouvidor dessa comarr,n, que na conformhlade da. Carta 
Régia da cn~ação da I11c'sina J un la, serve de J uii dos Fei-
tos, ficando por c•nsequencia composta de quatro mem-
bros, quando a di la Carta Régia lhe des.tina cinco, e em. 
muitas cansas .. não pod'ia.o mesmo Ouvidor· fallar como 
Procurador, quandu devia julg?r como Juiz; tomára en-
tretanto a delihera.ção de nomear, para servir de Procu-
rador·da C·)rÔ:l, ao Ad ~ogado Antonio Felix de l\lenuo'nça, 
occorrendo-lhe a duv~da, do que se lhe deve p,agar, pelo 
seu trabalho, visto perecbcr o ordenado deste lugar o 
mencionado Ouvidor, quo, comoJ.'liz dos Feitos não tem 
algum :·Determina Sua 1\lagestade o Imperador, que: a 
Junta cumpr<:}a Carta Hégia~e su~ creação;relativamcntc 



• 

-~,,~,·· 

DO GOVERNO •. 33 

a este negocio, ficando de nenhum effeito a citada Pro
visão de ·20 de Set!!mbro de 1.826. O que assim fiel~ente 
cumprirá .-Albino Nunes de Aguiar a fez no Rio de 
Janciro'el\129 de l!~evereüo de !828.-.Marcelllno Anto
nio ele Souza a fez escrever.- Miguel Ça!rhon d" Pin e 
Almeida. • . 

. · N. 37 .-FAZENDA.-El\1 29 DE Fl!:VEREino DE !828.' 

Sobre o pagamento dos direitos do ouro pela companhia . 
· de Gon?o-Socco. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de 
Sua Magest•de Imperial, Ministro e Secretario de 
Estado elos Negocios da Fazenda e Presidente do l'hesou
ro Nacional: ·Faço saber á Junta da Fazenda da Pro
víncia-~ Minas Geraes: Que Sua 1\Iagestade o Imperador 
Houve por bem determinar, á vista do. seu officio de 9 do 
corrente mez e dos mais papeis a que se refere,.sobre a 

.quantidade de todo o ouro entrado nas ·casas de fundição 
do Ouro Preto e da villa de Sabará, pertencente á 
Sociedade de Gongo-Socco, que seja pago o:q·ua-rto, que 
deve a dita sociedade á Fazenda Nacional, com as tres 
seguintes clausulas : La, de se'r _pago o dito quarto sobre 
o ouro ell'1: pó e não ein barras; 2. a, sobre o preço 
commercial corrente da dita província ao tempo em 
{):Ue se verificaram as entradas nas fundições e não sobre 
o preço legal'; e 3.a, com o juro legal contado desde o 
dia em que se verificou a divid!l, até o em que fôr ella 
satisfeita. E para que esta imperial determinação se 
possa levar a inteiro cumprimento, se ordena á dita 
Junta que mande ·logo verificar qual o agi o, ou preço 
commercial que tinha o ouro em pó nessa provjncia 
nas époc-as ·das entradas da. companhia, participando 
immediatamente ao dito Thesouro o resultado da 
verificação, de modo que se conheça exactamente o 
que compete do dito preço commercial a cada uma 
das referidas épocas, afim de igualmente se contar p 
juro re.spectivo. O que terá entendido e cumprirá •. 
José Nunes Ferreira a fez no Rio de Janeiro em· 29 de 
Fevereiro de "!828.- .João· José Rodrigues · Vareiro 
a fez escrever .~Miguel Cal~on du Pin e Almeida. _ 

.t'I:AAP'úVVV-
DECISÕES DE 1828, o 
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N. 38.-FAZENDA.-El\I 3 DE l\1~\.RÇO DE- ~~8. 

Recommenda toda a vigilancia .no rer.ebini.cntcr da moeda falsa 
de cobre e na execucão da-s leis existentes contra os falsifi-
cadores. • • • • • 

lllm. e Exm. Sr.-Sua :Magestade o Imperador, atten
dcndo á: necessidade de prevenir que nessa província, se 
introduza, ou fa4riquc e· circule, múeda falsa de cobre·, a 
exemplo da da B1hia_, onde, tendo apparecido este mal, c 
sendo· criminosamente tolerado, até nas repartições pu
blicag, foi mister que o Estado tizesse o doloroso sacrifi.: 
cio de resgata r toda a moeda de cobre em circuJàção : 
Manda que V. Ex. ten_ha toda a vigilancüt, e ponhp. todo o . 
seu esmero em fazer executar na província a que preside, 
as leis exist_entes contra os fabricadcres de moeda falsa, 
vigiando cuidadosamente em que não sGja admi ttida, e 
recebida ta~ moeda, no caso de appareccr;em estação algu
ma publica na conformidade da Provisão de 3 de· Agosto 
dé f826, e da que hoje se dirig-e á Junta de Faz81lda, re
commendando efficazmentc o immediato confisco, e des
truição de qualquêr moeda que se achar evidentemente 
suspeita de falsidade, e toma.ndo, á vista das leis geraes c . 
regulamentos policiaes, e em presença das circumstan- ·· 
cias locaes e peculiares da mesma província, todas e 
quaesquer medidas que julgar necessarias para remover 
ou prevenir o mal acima· indicado. O que participo a 
~- Ex. para sua intelligencia e-execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
3 de :Março de 1828.-Migttel Calmon du Pin e Almei·· 
da.-Sr. Presidente da Pro v in c ia de .•• 

N. 30.-FAZENDA,:.._.El\Í 8 DE l\fARÇO D-E 1828. 
~ 

:Manda que sejam· impressas as guias que devem aprescn ta r os 
conductores de generos. exportados de 1\Jinas Geraes para esta 
Côrte. 

1\liguel Calmon du Pin e Almeida, ·ilo C~nselhÕ 'de Sua 
Mt\gestadc Imperial, Ministro ·e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda -e Presidente .do Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta da Fazenda da Província de • 
1\linas Geraes: que fazendo-se necessario imprimirem-se 
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guias para todos .os generos que se exportam para esta 
Côrtc, principalmente para os que pagam d.izimos, como 
o assucar; deixando-se os claros para nelles se escreverem 
~s quantidades, e com as ditas guias se apresentarem os 
conductores. na Mesa da Administração. da Di. versas 
Rendas: Houve Sua Magestade G Imperador por bem de
terminar, que a mesma Junta dê ordem para serem im
pressas,. e com urgencia, semellfantes guias, e se distri
bl.lam pelos registros, como já se ordenou em Provisão 
de 21 de Agosto do anno passado a respeito do café, 
rccllmmendando aos encarregados, que seja declarada • 
por letra e não por algarismo, como tem vindo, a quan-· 

. tidade das arrobas, a fim de evitar a fraude e em:mdas 
que se costumam fazer nas que são manuscriptas. O q~e 
assim terá entendido e cumprirá.-. José Luiz da Costa 
a fez no Rio de Janeiro em 8 de Março de 1828.- João 
José Rodrigues Vareiro a fez esc.rever. -tliguel Calmon 
du Pin e Almeida.- • 

N. 40.-FAZENDA.- EM 13 DE 1\IARÇO DE 1828. 

l\Ianda abonar gratific~o ~a diversos empregados da ·Alfandcga 
. da Côrte por. trabalhos accrc~cidos. 

Sua Magestade .o Imperador, tendo consideração ao 
.que Vm. representou em seu officio de lO de Feverei-ro 
passado, quanto á necessidade de se conferir uma gratifi
cação"ao Guarda-li.vros Domingos Càrdoso Marques, e ao 
Conferente Francisca José d-os Reis, como seu ajudante, 
pela esctipturação em ·que já trabalham do livro mêstre 
e outros auxiliares determiná!os c.m Portaria de 3 <Ue Ja
neiro antecedente, para a boa administração dos direitos 
da Alfandega desta Côrte, além do ordenado que cada 

. um delles vence: Houve por bem conferir ao primeiro 
da dita gratificação por mez a quantia· de "40SOOO, e ao 
segundo a de 306000, pelas incumbencias qu_e lhes ac
cresce da mencionada escripturação, bem entendido?· . 
além dos ordenados que vencem os referido·s empregados. 
O que Vm. assim terá en"tendido.-Rio·de Janeirp_, i3 de 
Março de 1828.-Miguel Calmon du Ptn eAlrneida.-Sr. 
Desemba~gador Juiz in ter in o da Alfandega. 

,. 
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N. ~1.-MARINHA.-=EM 17 DE MARÇO DE 1828. 

Sobr_e a faculdade que têm o presidente dos consel~s de guerra. 
e o ~uditor de deprecarem o comparecimento de1estemunllast 
ou a sua inquirição. . • · 

Respondendo ao officid de V. S. datado de 1~ do cor~ 
rente, tenho de signif.JCar-Ihes, ·que o Presidente do 
conselho de guerra, e o Auditor de Marinha, se·gundo a 
respectiva legislação, têm toda a faculdade para cleprecâr 

• ás autori<.lacles eivis façam comparecer as testemunhas em 
marcado dia, e quando a resicl.encia seja longínqua dévtlm 
com a sufficiente e prévia instrucção os Juizes territo 4 

riaes fazer no districto a necessaria inquirição, enviando· 
depois ao conselho o resultante depoimento, a fim de que 
nunca se vede -aQ· réó ·qualquer recurso em sua justifi-
cação. ~• . . 

Deus Guardé a V. S • .:. Paço em 17 de Março de :1828. 
-DiogoJorge ~e Brito.- Sr. José Joaqu.im do Couto·. 

.. 

N. ~2.-IMPERlO.-El\I 17 DÉ MA.RÇO DE !828. 
• • 

.Manda admittir á nfat.ricula na. Academia Medico-Cirurgica um · 
pretendente, visto não se achar determinado que devam ser 
completos os J6 annos para eHa marcados: · 

Sua Magestade o Imperador, attendcnd,o ao que lhe 
representou Manoel Rodrigues de.Oliveira sobre os de
sejos que tem de ser novament-e matriculado--na Aca
demia.l\Iedico-Cirurgica dllsta Cdrte, para frequentar os 
estudos elo 1. o anno lectivo-: Ha por bem declarar que 
o supplicante está nas circumstancias de ser admitticlo 
á referida matricula, visto não se achar determinadQ 
que devam s~r completps os 1.6 annos para ella .mar
cados. O que ·participo a V. S. para sua intelligencia: 
D~ms Guarde a V. S.- Paço em i 7 de Março de 1.828. 

-Pedro-de Araujo Lima.- Sr. Director da Academia 
Medico 9irurgica .dtlsta Côrte. 
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N. ~3.- JUSTIÇA .-PROVISÃo DA 1\IESA. DO DESEMDAl\GO 

DO PAÇO .-EM 20 DE lUA.RÇO DE {828. 
·i 

Sobre a contestação que houve entre o Juiz de Fóra e um Verea
dor da Cam(l.ra Municipal ~a Cidade de Goyaz. • 

D. Pedro,~ por Graça de Deus, e Unani;me Accla mação 
dos Povos, Imperador Constitucional e. Defensor Per
petuo do Brazil: Faço .saber a vós, Presidente da Pro
víncia de Goyaz, que, sendo-me pr~sente, em consulta 
da Mesa do Desembargo do Paço, o officio do Conselho 
Adpinistrativo dessa província, datado de 3 de MaPço 

·do anno proximo passado, acompanhando um requeri
mento de queixa formada contra o Juiz de Fóra dessa 
Cidade, Manoel Rodrigues Villares, pelo Coronel Felippe 
Antonio Cardoso, na qualidade de terceiro Vereador da 
Camara, pelo procedimento que com elle havia tido o 
mesmo Juiz de Fóra, expondo-se naquelle ofllcio ter 
dado origem á referida queixa o facto de que, roonin
do-se a Camàra na tarde do dia 27 de Fevereiro ilo ante
dito anno proximo preterito_, para escrever. o officio em 
que se devia manifestar o sentiro~n to geral por occasiãô 
das exequias que se fizer·am pelq lmpeNtriz, que Deus 
tem em Gloria, se apresentára em Yerearrça uma minuta 

· {ormada pelo Vereador mais velho, Alexandre José 
Souto; e que entendendo o dito·coronel, terceiro Ve
reador; a devia tornar mais explicita com a declaração 

· da autoridade pela qual f6ra communicada á Camara 
aquella infausta noticia, e de outras circumstancias, que. 
não chegãra a man·ifestar, o dito Juiz de Fóra; tomando 
C6lor pela censura, alterãra vozes, e ultrapassando os li
mites da sua jurisdicção, mandãra ·prender pelo Carce
reiro ao dito Coronel; sem atte~ão ás leis, qu·e tão 
positivamente prohibem prender sem culpa formada, e 
gue mandam guardar aos Ve~eadores actualmente em
pregados e aos Officia.cs desta ordem todas as conside
rações ê privilegias ; e que, procurando o mesmo Coronel 
escapar-se à prisão, imrnediÇt tamente recorrêra a vosso 
antecessor (indo acomp·anhado do Procurador da dita 
Cama r a}, ao qual representára o referido acontecimento, 
c por quem na mesma occasião foi reunido o conselho, 
para deijberar o que dev-~ria praticar em semelhante 
caso. E sendo-me outrosim presente na predita consulta 
o officio do 6uvidor dessa comarca, José Joaquim· Cor
rêa da Costa Pereira do Lago, na·data de :1 de l\lnho do 
·dito anno, acompanhado do auto de injuria atroz feita 
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ao referido Jui~- de Fóra pelo supracitado Coronel e 
terceiro Vereador Felippe Antonio Cardoso, e a que 
mandára ·proceder o mesmo Juiz de Fóra, com· o funda
mento de .que, fazendo-se· encontrado o dito Coronel 
com elle Ju·iz de Fóra na tarde do dia 6 de l\Iaio do refe- · 
rick> anno em uma rua publica, se po~tára adiante delle, 
~mpedindo-lhe os passos_, principi.ára a ·insultai-o de 
palavras e acções com ameaças, pedindo-me o dito · 

· Ouvidor, pelas razões ex pendidas naquelle seu officio, 
me dignasse ·de determinar o que houvesse por bem 
sobre o processo por elte remettido, E sendo-me ou• 
ti'osim pr.esente na mencionada consulta outro reque
rimento do mesmo CQronel, em que, accusando a 
remessa daquelle summario, prtltendia mostrar os mo-~ 
tivos que deram lugar ao procedimento do Juiz de 
Fóra, assim como a indisposição do dito Ouvidor para 
com elle supplicante ... E·vistas as raZões produzidas no 
supracitado otiicio do Conselho Administrativo, e do
cumentos que se ajuntaram, nos quaes se comprehen
dia a. resposta dada pelo .mesmo Juiz de Fóra aquelle 
conselho ácerca da primeira queixa· do Coronel sup
plican~ sobre que tudo foi ouvido o Desembargador 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, e o 
mais que me foi ~xpendido na .mencionada c·onsulta, ·na 
qual igualmente se me ·ponderou que devia ter anda
mento o processo tirado pelo Ouvidor, que está legal, e 
nelle se verificava o animo deliberado do mesmo Militai' 
em injuriar o Magistrado civil; e que, tendo a marcha 
estabelecida na Ord. do Liv. 5. o, Tit. õO, era esta . 
que se devia seguir, sem attenção á lei das resistencias 
de 1.76~, !'Ois era injuria tão sómente em que recahia,e 
não resistencia, para ser contemplado como crime de 
Jesa Magestade, tem.ettendo-se· para esse fim, para ·~ 
lugal' do delicto, o :m&smo processo à competente auto
ridade: Houve por bern, por minha immediata Reso
lução de i do mez proximo passado, tomada na referida 
consulta, que se remettesse ao Ouvidor da· comarca t1 
summario de que se. trata, para p'toceder na fórma da 

. lei (como pareceu á dita Mesa), estranhando-se-lhe 
o ter desaforado o processo. E Houve outrosim por 
bem que se recommendasse ao . Presidente dessa pro
víncia e ao Conselho Administrativo a exacta obser
vancia do Alvará de 20 de Outubro de !823~ que lhes 
pfohibe qualquer ingerencia na adntínístração•da Jus
tiça. 6 que assim se vos recommenda pela parte que vos 
toca, ficando na intelligencia de que na data desta· se 
expedem na conformidade referida as respectivas ordens 
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:10 Con~e1ho Administrativo e ao Ouviuor, corn· a re
messa~-summario. O Imperador Constitucional e De.: 
fensor Perpetuo do Imperio do Brazil o mandou pelos 
Ministros a baixo assignados, do seu Conselho e s·eus Des
embarg\clores do Pa.ço. Henriqüe Anastacio de Novaes 
a fez no Rio de Janeiro aos 20 de Março de 1828, 7. o da 
Independencia e do tltperio. -·João Pedro Carvalho de 
Moraes a fez escrever. -Francisco Alberto Teixeira rle 
Aragr7o.-Luiz José de Olivúra. 

N. 44.-GUERRA.-EM 2l DE l\1\RÇO. DE 1828. 

· Sol.Jre a habilitação para a· percepção do meio soldo a que· se refer·e 
a Lei de 6 de Novimbro de 1827. · • 

Def.crmin~do Sua Magestad~ .o Imperador, que pelo 
Conselho Supremo Militar se consultem alguns reque
rimentos das pessoas que, na conformidade da Lei de 
G de Novembro de 1827, se julgarem com direito aos 
soccorros que o GovernoJoi por ella autorizado a con
ceder: Manda, pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Guerra, declarar ao mesmo ·wnselho que o processo 
de .taes pretenções deve jQlgar-se summarissimo, e li
mitar...,se sómcn te a exigir, que as partes apresentem os 
documentos que a precitada lei determina, c que devi
damente. c(lmprovem a~ circumstancias nella ~mlicatlas, 
e. que os mesmos documentos sejam revestidos das for
malidades, que as I.eis geraes estabelecem para seme
lhantes papeis, e que, depois de tudo satisfeito, dando 
vista ao Procurador da Cor6a e Fazenda Nacional, que 
deverá .responder em·termo muito breve, o cpnselho 
p'hsse então a consultar o que parecer sobre as differentes 

· pretenções, e sempre com a possível br~vitlade, afim de 
devidamente preencher o Si!udavel fim da lei, ren!et
tendo-se· ao mesmo conselho, por esta occasião, e par a 
o indicado effei to, os requerimentos inclusos, consta n
tes da relação j!}n ta, assignada por José lgnacio da 

. . Silva, O[icial-l\laior da referida Secretaria de Estado. · 
Paço em 21 de Marco do !828.- Bento Barroso Pe-

reira. · 

·. 

• 
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N. 4õ.-FAZENDA.-EM 26 DE 1\IARÇO DE 1828 • •• 
Approva as instrucções provisorias formuiadas· para se regula-

rem os trabalhos da administração e da arrccadacão das rendas 
publicas na Província de· Sergipe. • • 

Illm. e Exm. Sr.-Em respoitlao oflicio de V. Ex., 
de 4 de Fevereiro antecedente, dirigido da. cidade da 
Bahia, acompanhado da cópia de instrucções provisorias, 
que de acc6rdo com o Presidente daquella provincia, 
foram formalisadas, para se regularem os trabalhos da 
administr1l.ção e arrecadação das rendas nacionaes dessa 
província, no caso de mere.cerem ap:f>rovação; remetto 
a· ·v. Ex. as inclusas instrucções, (*) assignadas· pelo 
Contador Ge.ral respectivo, bem como cópias das ordens 
a que as mesmas se referem, á excepção das leis que 
existem impressas nas collecções, ·que já se remetteram, 

. para sereni. religiosamentse observadas; e quanto ao 
mais de que trata o dito officio; estão dadas as provi-· 
dencias ao referido Pres.iden te da B1hia, c~n1o a V. Ex, 
será presente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 26 de Março de !828. - Miguel Calmon du Pin e 
Almeida .-Sr. Presidente dai.>rovincia :de Sergipe. · 

N. 46.-MARINHA.--..EM 27 DE MARÇO" DE 1828. 

Manda adoptar o uso do café para almoços ás tripolações dos 
vasos de guerra. 

Illm. e Exm.- Sr.- Considerando Sua Magestade o Im
perador, que o uso do café para alm~ços ás tripolações 
dos vasos de guerra, nãi s6 é de summa utilidade, como 
preservativo contra o escorbuto, mas até, paio lado do 
interesse, mereça tal genero a preferencía de consumo 
porser de producção nacional; Ordena o mesmo Augusto 

("') Estas inst~ucções não estão registradas nos livros do 
Thesouro• 
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Seni10r, _que d'ora em (Uante no \í)rnecimento de carne 
salgàda para supprim~mto das mesmas tripolações se de
duza, e embarque de mBnos a porção correspondente aos 
almoços, que devem ser suppridos por café e assucar, 
isto nas quantidades marcadas na tabella de munic_ia
mento em actual pratica. Outrosiin determina Sua Ma
gesta de que no to~al da carne salgada a embarcar, se 

• deduza ainda urna quarta parte, que deverá ser substi
tuída por carne secca, devendo está ser acondicionada 
em barris estanques, e mui apertada. 

• 

Derts Guarde a V: Ex.- Paco em 27 dê Ma r co· de 1828. 
-Diogo Jorge. de Brito.- Sr. intendente da M~rinha. . ... 

• 

• 
N. 47.- FAZENDA .. - El\1.,9 DE MARÇ? DE 1828. . . . 

Manda que nas Alfandegas se ·observe cscrupulosamen te o~ 1). o 

• do Alvará de 30 de Maio de :1.820, no que respeita! entrada 
e despacho de navios das nações que não têm tratado de 
commercio com o I~perio. · .. 

. Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
· M:fgestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios ·da Fazenda .e Presidente dd'Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta da Fazenda da Província 
de ..•.. que Sua Magestade o Imperador Ha por bem 
determinar, que nas Alfandegas se observe escrupu
losamente o ~ 9. 0

, do Alvará de 30 de Maio de 1820, 
no que respeita á entrada, e despacho de n<Jvios das na .. 
ções, que não têm Tra tad·os de comrnercio com o Irn.perio. 
O que se participa ·á Junta para sua in.telligencia, e exe
cução, e em conformidade, 'fazer·expedir as nece~sarias 
ordeps á Aifandega dessa província. -6lbino Nunes de 
Agu~r a fez no Rio de Janetro em 29 de Março de 1828. 
- Marcellino Antoni8 de Souza a fez escrever, -Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. • 

• 

DECISÕES. D.E J828. 6 

• 



_:-: _,~ ..... __,...----- --~ -· 

DECISÕES . 

N. 48.-IMPEiHO,.-El\I 29 DE 1\IARÇO DE 1828. 

Determina que tenha lugar até o fim de Março de cada anno 
a remessa dos orçamentos de despezas ... . . 

illm. e Exm. Sr.-Sua M1ge3tade o Imperador Ha por 
bem que V. Ex. remetta com tod~ a brevidade é\ esta 

·Secretaria de Estado o .orçamento das despezas para • 
o _anno de 1829, atfm de ser levado ao conhecimentd da 
Camara dos Deputados. E em declaração da Circular 
que sobre este· objecto foi dirigido.a V. Ex. em·29 de 
Abril do anno passado~ onlena o mesmo Augusto Se. 
nhor ·que par.a o futur•se verifique igual r~messa até o 
fim do mez de ·Marco. · · 

Deus ·Guarde a v: Ex.--Paço em 29 de Março d.e 1828. 
-Pedro de Araujo Lima.-A's ltcpartieões s·ubordinadas 
a este Minisler i o. • . ' 

• 

• 

N. 49.-:-JUSTIÇA.-El\I 31 DE 1\IARÇO DE 1828 . .. 
Or.dena que no Juizo de Orphão~ desta Curte se· execute litteral

mente o -Regimento de lO de Outubro de f7iH na parte rel.att-va 
aos emolumenfos. · • 
Illm. e Exm. Sr.-Tendo levado ao conhecimento de 

Sua Magestade Imperial a informação commettida a 
V. Ex. por Aviso de :IA do corrente mez, em que se lhe 
o.rdenou houvesse de declarar o motivo por que o 
Desembargador Juiz de Orphãos desta Côrte., Antonio 
Monteiro da Roc)la, costuma• perceber emolumentos 
maiores do que os taxados pelo regimento de :10 de ou.:. 
tubro ·de i 7n4~principalmente pelas partilhas em que 
os ·recebe dobrados, reconheceu o me~ mo AugusJo Se
nhor que semelhante pratica não só ~. :trbitraria e 
lesiva, co in o tambeilJ. diametralmente contraria á legis· 
laçãoque regula esta ma teri-a, não podendo pretextar-se 
tal innovaçãoJeita peJo refe.rido Desem~rgadot, nem 

• com o Alvará de 24 de Outubro de i8lí, porquanto~ or
denando este que o lugar de Juizde Orphão1; fosse ser· 
vido por um Desembargador extravagante da Casa da 
Supplicação, nada ionovou a respeito de emo]~_mentos, • 

. •. 
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e por isso dtWia continuar a receber-se os que o regi
mento dqva a taes lugares: e nem tão pouco com o -
regimento dos Desembargadores da Casa da Supplicação, 
que não póde ser ext.ensivo a outros officiaes, e que nem 
assiJU -releVaria a contradicção de valer para as parti
lhas· cartas precatorias, e de não seryir para os outros 

-emolumentos, quanto mais que a exorbitante quantia 
extorquida pelas p<l!Wilhas.não se acha estabelecida nesse • 
mesmo regimento. E- desejando Sua Magestade o Im
p~rador por uma parte evitar a. continuação de uma 
innovação tão illegal & absurda, e pela outra fazer effec
ti v a a responsabilidade dos êmpregados publicos: é 

.servido ordenar: 1.0
, gue no Juizo de Orphãos desta 

Côrte se execute ·litteralmente, d'ora em diante, ·oRe
gim-ento de 10 de Outubro de i7õ~, na parte relativa, 
para o que _S. Ex. expedirá as convenientes ordens; 
2. o:que V.· Ex., ouvindo por escripto o Desembargador 
Antonio Monteiro da Rocha, actual Juiz de Orphãos pro
prietario, e exigindo dos respectivos Escrivães úmil re· 

· Thção circumstanciada d-os emolumentos levados contra 
a disposição do citado. regimento, torne a informar cnm 
o seu parecer para, á vista de tudo, se proceder como 
fôr de direi to. - . · 

Deus Guarde a V. Ex,..;..;Paço em 31 de Março de 1828. 
-Lucio Soares Teixeira de Gottvêa. -Sr. V~condé de· 
Alcantara. 

N. 00.-:-lUSriÇA. -El\1 17· DE ABRIL DE 1828. 

Manda suspender a execução da Bulia Cunctis Übique pateat, até 
que se verifique.a sua approvação pela Assembléa Geral Legis-
lati vá, · • 

Illm. e Revm. 8.r~-Sua Magestade olmperadorHa por 
bem que V. Illma. remétta immediatamente a esta Seçre
taria de Estado a Bulia original de 19 de Setembro de 1826, 

"que começa Cunctis ubique pateat, a fim de ·ser presente é 
obter. da. Assembléà Geral Legislativa, na proxima 
sessão, a sua · approvação, como é indispensaveJ, por 

·conter a referida- Bulla disposição geral ; e que em-

A.. 

• 

• 
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quanto se não verificar aquella approvação-,_ V. Illma. 
suspenda a .execução delta, di.rigihdo por esse effei to 
as ordens aos seus delegados, quandp já tenham sido 
expedidas para o seu cumprimento. · 

Deus Guarde a V. lllma. Paco em 17 deAbrÜde'l828. 
- Lucio Soares Teixeira de Goiwe'a.-Sr. Antonio José 
da Cunha Gusmão c Vasconcelios .••• 

N. 51. -FAZENDA. -El\1 17 DE ADRIL DR 1828. 

* Declara que a reexportação de mercadorias é permittida livre 
de direitos. 

Sua Magestade o Imperador, Houve por bem deter
mina-r. que a reexportação ~as mercadorias vinda 'i .no . 
brigue inglez Aun ;se · permitta livre de direi tos, ·c 
que o mesmo se observe com qualquer outro navio, 
em identicas circumstancias: O qtw · participo a Vm. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 1.7 de Abril de lit28 .. 
~Miguel Calmon du Pin e Almeida. -Sr. Desembarga
dor Juiz interino da Alfandegfl,. · 

N. 52.-FAZENDA.-El\118 DE ABRIL DE 1828. 

Sobre o córte e remessa do páo-brazil. 

Miguel Calmon du· Pin e Almeida, do Con'selho de 
• Sua Magestade Imperial, Ministro e Secreta'rio . de 

Estado dos Negocios da Fàzenda e _Preside.nte do Thc
souro Nacional : Faç_o saber á Junta da Fazenda da 
Província da Pa-rahyba do Norte que, sendo agora prc
~ente a Sua Mag-estade o Imperador, o estado de depre
ciação em que se acha o páoMbrazil nos .'mercados da 
Europa, não sómente. pelo uso, que se vai fazen'do de . 
outras madêiras colorantes, mas principalmente pela 
irregularidade e deleixo que tem havido nas rell6essas 
feitas por essa provincia, cujo páo-brazil, sendo aliás 
de muito boa qualidade, chega ã Europa, ~m t9ros .. .. 
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rachados o imperfeitos, c até avariados pela agua do 
porão dos navios; e~esejando o mesmo Augusto·Senhor 
acaute.lar, por meio de medidas energicas e effi~azes, a 
ruina de uu. ramo importante das rendas publicas, e 
de um commercio que alimenta· a industria e.dá util 
emprego a muitos dos habitantes dessa província : Ha 
por bem que a mesma Junta execute, sem perda de 
tempo, o seguinte : . 

i. o Que todo o páo-brazil que houfer ainda de se 
remetter para Inglaterra, na conformidade da Provisão 
de 24 de Dezembro do anno proximo passa·do, que fica 
em todo o seu vigor, com a alteração abaixo declarada: 
seja da melhor qualidade; em tóros grossos, sem fendas 
ou rachas. · . 

~.o Que cada um tóro de páo-brazil seja devidamente 
marcado, não se devendo omittir de modo algum esta 
importante solemflidade, que muito contribue para o 
credito do genero. · · • 

3. o Que não se remettam tóros de. arvores· novas e 
delgadas, ou que não tenham chegado ao gráQ de matu
ridade que é mister. 

4. o Que todo o páo-hrazil seja cuidadosamente em
barcado e bem acondicionado a bordo dos navios, prefe
rindo-se a antiga pratica de arrumar os tóros nas 
cof>ertas e entre saccas de algodão~ e deixando-~e abso
lutamente o uso de mettel-os no porão dos navios, em 
contacto com a agua salgada. . · 

5. o Que todas as remessas de páo-brazil sejam feitas, 
de hoje em diante, ao Enviado Extraordinario e l\1i
nistro Plenipotenciario de Sua 1\lagestade Imperial· 
na Côrte de Londres, ou á sua ordem, ficando de ne
nhum e1Tei to a pratica até aqui observada de se remet-ller 
aos agentes do Banco do Brazil. O que tudo essa Junta 
cumprirá com o zelo, actividade e intelligencia, ·que 
deve empregar em. negocio tão· momentóso, dándo 
éonta ao Thesouro Publico, do dia em que receber a 
presente provisão, e das medidas que tomar para a sua 
.immediata e urgente execução .-Thomé Maria da Fon-

. secá Silva a fez no Rio de Janeiro em 18 de Alu'il 
ele 1828.-Marcellino Antonio de Souza a fez escrever.
Miguel Calmon du Pin e Almeida . 

•• 
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~· 53.-FAZENDA.-EM o. :Qj 1\IAIO DE 1828. 

Sobre o p_agamento das letras que se passarem a favor da.· 
~zenda Publica. • 

Miguel Calmon· du Pin e Almeida,. do Conselho de 
Sua Magestade Imperial, ~inistro e Secretado de Es:
tado dos Nego, i os da Fazenda e Presidente do 'The
souro Nacional: Faço· saber á Junta da -Fazenda da 
Provinçia de :Minâ.s Geraes, que Sua ~ages ta de p Im
.verador, á vista do seu officio de 8 de "Márço deste 
anno, e do que ponderou a Mesa do dito Thesouro 
rélativamente aos esclarecimentos que se exigiam 
para cumprir-se a Carta de Lei de 1.3 de Nóvembro 
do anno. passad{) : H ou v e por bem mandar ·declarar 
que, em conformidade. dos arts. L o .e 2. o da di ta Lei 
é mailifestl) nenhuma ingerenc-ia deverem ter os pro
curadores dos devedores da Fazenda nas letras qur, 
se passarem a favor da mesma Fazenda, e sómente 
os seus aceitantes pagai-as na mesma Junta no dia 
do seu v~ncimento, c nfi:o nos lugares em que re
sidem, do Ip.esmo modo que deviam pagar as rendas 
dos contractos e administrações que traziam, e em 
que foram alcançados; e que uma vez para se pas
sarem .taes letras pelo. que respeita á divida activa 
existente até. a data da mesma Lei, . preceda a ·con
venção mencionada no art. 2. o, a mesma Junta cum
pre providenciar a este respeito camo melhor con .. 

, vier aos interesses da Fazenda Nacional. Outros-im 
se lhe declara não haver inconveniente em se lançar 
na caixa a importancia das ditas letras como di
n~iro, para se realizar, á medida que se forem 
vencendo; resultando d'ahi apparecerem como ·exis
tent~s no apuramento das contas e feixo dos balanços 
aquellas, que ainda estiverem por vencer como . 
acontece no dito Thesouro co~ os escriptos da Al-
·fandega . e outros assignados por occasião dos refc
ritlos balanços sem algumá confusão •. O que tudo se 
participa á referida Junta para sua intelligencia e 
-execução.-José Nunes Ferreira a fez no Rio de Janeiro 
em õ de 1\faio de 1.828.-João José R.odrigues Vareiro 
a fez ·escrever .-Miguel Calmon du ·Pin e Almeida. 

·• 

•• 
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N. õr.:.-GUERRA.~El\1 õ DE MAIO DE 1828. 

"ordena que os corpos que for.mam a La e 5.! brigadas passem a 
corresponder-se (iirec tamen te .com o Q~artel-General . 

. •. lllm. e Ex.m. S~."-Reconhccendo·se que no actual 
. estado da guarniçãD da Côrte, e circulhstanci.as dos 
corpos, que hoje formam a l. a e õ. a brigadas, não 
se colhe da sua organização em brigadas,t6Cla ·a uti-. 
lidade que um tal systema produz, quando em outras 
circumstancias, ~ que então compensa a despeza, a que 
dão lugar; Ordena Sua Magestacle o Imperador· que, 
até ulterior disposição, ns corpos·que compõem as re-

. feridas brigaélas, passem directamente a corre~ponder-
.. se com o Quartel-General, e a receberem da mesma 

sorte alli as ordens, ficando.os Officiaes que compu
nham os estados-ma i ores das sobredita·s brigadas des
ligados desses exerci cios. O que participo a V. Ex. 
para seu corthecimento e devida .execução. •• 

Deus Guar~ a V. Ex.-Paço em õ de Maio de 
1828.- Bento Barroso Pereira. -Sr. Governador das 
Armas .. dá Côrte c Província. 

N. m.>....:.MAIU.NHA.-EM o DE l\fAio DE 1828. • 

Sobre os soccorros que se devem prestar nos Ar3enaes aos navios 
estrangeiros. 

Sua Magcstade o Imperado"r-., á quem fói presente 
? olllcio de 19 do mez proximo findo,_ no qual Vin. > 

mformára tanto sobre o requerimento do 2. o Te
nente Manoel Antonio Fiuza, Pa trão-m6r desse porto, 
que. pedia o posto <Je L o Tenente· como sobre. os 

.soccorros .ahi prestàdos aos nayios àas outras nações, 
não Houve por bem deferir á preténção <;lo .dito 
Patrão-mór. E conhec6!ndo o mesmo Augusto Senhor 
por experiencia que:" dos navios do Imperio se exige 
e leva em. conta, nos portos estrangeiros, •todos os• 
a.uxilios, que lhes facultam; Determina que a tal res .. 
peito se estabeleça para com elles jgual recí_procidade ... 
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do modo seguinte-: Nos fabricas, e outras obras sejam 
motlidos oni·conta os jornaos, e o material, tudo 
pelo estado ela terra.; devendo, quanto aos soccorros· 
da incumbencia elo Patrão-mór, exigir-se igualmente 
o importe dos jornaes dos remadores, aluguel das 

· embarcações, e de quaesquer apparelhos, tudo ava-• 
liado pelo mesmo estado ela terra, .. fazendo-se reco-· 
lher ao cofre a importancia resultante de taes soe
carros, a fim de ser applicada ás elespczas elo Arsenal. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
em õ elo Maio de i828.-Diogo Jorge de Brito.-Sr. fn .. 
tendente da Marinha do porto de Santos . 

. · N. o6.-~ARINHA·.-E;u o DE MAIO nE 1828. 
. . .. 

Pl'ohibe que se. recebam para o serviço da Armada desertores,· 
· mandando entregar, sendo requisitados, qs que nella~se acha

rem. 

Considerando o transtorno que resulta· á disciplina 
militar de se admittirem ao se:cviço dos navios da 
Armada, desertores, quér de outros vasos de guerra, 
quér de corpos militares; e não sendo possível, no 

• acto de· admissão, distinguir os desertores, interes
sados em se disfarçar por· todos os modos: os Com
mandantes dos navios armados fiquem na intell~gen
cia que, sendo-lhes denunciado e ·reclamado, por 
qualquer Commandante Militar, algum desertor· que 
exista a seu bordo, {) entreguem, independente de 
ordem superior, exigindo um recibo de entrega fi r- • 
mado pelo Commandante do respectivo corpo; so 
porém o desertor houver recebido avanço de grati
ficação, dever:-se-ha no recibo de entrega especificar 
essa declaração e marcar a quantia. O meu .Ajudante · 
de ordens fará dtstrib.uir a presente pelos navios da 
Armada, a fim de ter o deyido cumprimento. 

·Paço em õ de Maio de !828~-Diogo Jorge de Brito . • -
~ . 
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N. t>7. -IMPERIO .-El\1 i) DE MAIO DE !828. 

Manda pôr em sw inteiro vigor a prohibição de pescar com redes 
de malha pequena. 

Sua Magcstade o Imperador, Ha por bem que o 
Illustrissimo Senado da Camara desta cidade faça 
pôr em seu inteiro vigor a prohibição de pescar com 
rêdcs de malha pequena, pelos conhecidos prejuizos 
que resultam do seu uso: E assim o manda, pela 
Secretaria de Estado dos Negocias elo Imperio, parti
cipar ao mesmo Illustrissimo Senado para que o faça 
publicar, a flm de ter o seu devido cumprimento. 

Jlalacio do lHo de Janeiro em 5 de !.VIa i o ele 1828.
Pedro de Araujo Lima. 

N. ;)8. -FAZENDA.-EJ\1 7 DE 1\IAIO DE 1828. 

Dá providencias para a fiscalisa~ão dos direitos de exportação. 

A administração de diversas rendas nacionaes, arre
cadadas na Mesa do Consulado, fique na intelligencia 
que deve observar as proviucncias seguintrs a bem da 
iiscalisação dos direitos nacionaes: l,o que os guardas c 
agentes do serviço externo da administração farão 
rondas diurnas no mar, tendo a seu ·cargo registrarem 
todas as embarcações que conduzirem generos para 
serem exportados; 2. a, qna logo que a pnrte embarcar 
os gencros que tiver despachado? lhe será entregue o 
despacho, e qnando não embarque todos os volumes 
despachados, nesse caso entregar-se-ha uma nota 
assignada pelo Administrador e Escrivão, ou quem suas 
vezes t1zcr, em que declare o numero e qualidade dos vo
lumes que em!Jarear por eonta dos que despachou, de
vendo taes despachos ou no tas acompanharem os gcneros 
tlcspachados; 3.a, que os despachos ou notas serão exi
gidos pelos guardas e agentes das rondas, quando encon
trem qualquer embarcação conduzindo generos de ex
portação, c caso lil'os não apresentem, apprehemlerão os 
mesmos g-eneros, que ficarão pertenccnclo aos apprehen
sorcs ~ {J,. ", quo os despachos dos gencros que estão em 
trapiches e entregam-se ás partes, devem tambem 
acompanhar os generos no acto ele serem levados para 
as embarcações que os houver de exportar, devendo o 
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despachante pedir na administração a competente nota, 
quando não embarque tudo quanto despachou; o. a, que 
os empregados nas rondas ficam responsaveis por· qual
quer deleixo ou omissão, que commetterem neste servi
ço, dando parte ao AdministraLlor do que houver a este 
respeito, para serem punidos; 6 . 11

, que recommenda-se 
novamente a inteira e fiel observancia do § 7. o da 
Portaria de 22 de Dezembro de 1826, que é do teor 
seguinte:-Devendo-se embarcar todo o café na ponte 
junto á ~ies<t do Consulado, para sua necessaria fiscali
sação, será considerado como extraviado dos direitos o 
que de outra alguma praia ou lugar se dirigir a embar
cações que estiverem á carga, salvo o que com ordem 
e conhecimento da Mesa vier acompanhado do titulo 
competente da praia de S. Christovão, para ser revis
tado na ponte e seguir o seu destino. 

Rio de Janeiro em 7 de Maio de 1828.-Migttel 
Calmon du Pin e Almeida. 

N. õ9.-FAZENDA.-EM !O DE :MAIO DE i828. 

Recommenda a execução da Provisão Circular de 23 de Agosto de 
1826 sobre o despacho de mercadorias francezas. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho tle 
Sua .Magestade Imperial, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazent.la e Presidente do The
souro Nacional : Faço saber á Junta da Fazenda da 
Província da Bahia, que queixando-se o Enviado Extra
ordinario, e Ministro Plenipotenciario de Sua .Mages
taue Christianissima, não estar ainda em execução na 
Alfandega dessa cidade, a ordem de se exigirem os 
direilos, em razão da nacionalidade d:.Js pessoas, que 
carregam as mcrcadoriJs francezas, e não da t.los 
consigna la rios, como cxpoz o Cousul Franccz dessa 
mesma ciJade, e me foi comm.unic:nio por Aviso tlu 
~3 de Abril antecedente, expeJido pela Secretaria dos 
Negocios Estrangeiros. Ordena Sua Magestade o Impe
rador, que a Junta cumpra, como é do seu dever, a 
Provisão Circular que se lhe expeuiu em 23 tlc Agosto 
de 1826, a semelhante respeito sem duvida ou emba
raço algum.-João Ignacio Pereira Cabral a fez no 
Rio de Janeiro em 10 de Maio tle 1828. -l\Iarcellino An
tonio de Souza a fez escrever .-.lJfiguel Calmon du, Pin 
e Almeida. 

.r-vA:A:P~ 
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N. 60.-JUSTIÇA .-EM !0 DE MAIO DE 1828. 

Dá providencias para que nas festividades religiosas se não 
pratiqúem actos pouco decorosos. 

Sua l\l:lgestarle o Impera1lor, querendo que nos 
Trmplos ::e observe a maior decencia, e que todos os 
actos religiosos sejam celebrados com o devido 
esplendor e respeito: Ha por bem que Vm. tome 
as medidas que forem mais proprias c conducentes a 
conseguir-se o referido,. expedinrlo as ordens que forem 
necessarias, para que nas festividades se conserve a 
melhor ordem, c se não pratiquem actos pouco deco
rosos, como acaba de constar na augusta presença do 
mesmo Augusto Senhor terem praticado na ·festivi
dade que ora se celebra na Igreja do Senhor Bom 
Jesus. 

Deus Gu7~rue a Vm.-Paço em tO de .Maio de !828. 
-Lucia Soares Teixeint de Gouvéa.-Sr. Desembar
gador Ajudante do Intendente Geral da Policia, encar
regado interinamente do expediente dessa Repartição. 

N. 61. -JMPERIO.-EM !7 DE: 1\IAIO DE 1.828. 

Transfere para a Repartição da .Mordomia-mór a permissão de 
levantar Armas Imperiaes na frente de moradas particu
lares. 

Illm. o Exm. Sr. -Sua Magcstade o Imperador Ha 
por bem que pela Repartição da Mordomia-mór, se 
expeçam d'ora em diante todos os despachos conve
nientes sobre requerimentos que tiverem por objecto 
a permissão de levantar as Armas Imperiaes na frente 
de alguma morada, e que eram até agora deferidos por 
esta Secreta ria de Estado. O que por ordem do mesmo 
Augusto Senhor participo a V. Ex. para sua intelli
gencia. 

Deus Guarde a V. Ex.. -Paço em :1.7 de Maio de 
1828.-Pedro de Araujo Lima.-Sr. Marquez Moruomo
mór da Casa Imperial. 
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N. G2 .-IMPERIO.-PROVISÃO ]).\ l\IESA DO DESEl\IBARGO 

DO PAÇO.-E~r 2:2 D8 ;uAIO DE 1828. 

Declara que ás Camaras Municipaes n;1o competem continencias 
militares, devendo porém os corpos militares ser attenciosos 
para com c lias. 

D. Pedro, pela Graça de Deus~ e Unani me Acclamação 
dos Povos, Imperador Constiturional e Defensor Perpe
tuo do Brazil: Faço saber a vós Juiz de Fóra, Presidcntr·, 
Vereadores e mais Ot1ici:w.s da Gnmara do Cuyabá, que, 
sendo-me presente o officio dessa Camara, datado de !f de 
Janeiro do anno proximo pa~sado, queixando-se de se 
lhe não fazerem continencias militares quando passa 
em corpo com o seu estandarte pelas guardas; e 
vista a informação que se houve do P.residente 
dessa província, com aud i encia do Ouvidor da e o marca 
por esci~ipto, sobre que tudo foi ouvido o Desembar
gador Procurador ela Corôa, Soberania ·c Fazenda 
Nacional, me p:1receu dizer-vos que é destituída do 
iundamento aquella prctenção, porque não ha lei que 
der.lart~ que ás Camaras competem continenci::ls mili-

. tarc.s, devendo com tudo os chefes dos corpos mili
tares ser a tlcnciosos p::~ra com as mesmas Camaras, 
porque merecem toda a contemplação. O Imperador 
Constitucional c Defensor Perpetuo do Imperio do 
Brazil o mandou por ~eu especial mandado, pelos 
Ministros abaixo assignaclos, do seu Conselho e seus 
Desemb·trgadore.s do Paço. -Henrique Anastacío de 
Novaes a fez no H.io de Janriro aos 2~ do Maio do 
1.828, 7. o da Imlcpendencia c do Imperio .-Jos~ Caetano 
de Andrade Pinto a fez cscrcvnr. -Claudio José Pereira 
da Costa.~ Francisco Alberto Teixeira de Aragão. 

N. ü:J.- IMPERIO.- CoxsuLTA DO coNSELHo DA FAZENDA 

DE 2:2 DE l\L\10 DE '1828, 

~lantla dar assento no Con.sclho da Fazenda ao Escrivão do mesmo, 
a quem foi concedido o titulo do Conselho. 

Senhor.- Por portaria da Secretaria de Estado dos 
Negocias do Imperio, de 27 de Março do corrente anno, 
mandou Vossa Magcstade Imperial rcmeltcr a este Con-
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selho, p:lra eonsultar, o rcqucrimcuto tlo ConscliJciro 
João S:1bino de Mello Bulhões Lacenla Castello Branco, 
do theor seguinte:- Senhor. Repre.:;cn ta a Vo~sa .Ma
gcste~dc Imperial o Conselheiro João SaLino ue Mello 
Bulhões L:u:crda Ca~tcllo Branco que, s~mdo por mercê 
e graça de Vossa l\'Iagestade Imperial Escrivão da Fazenda 
perante o Tl'ibunal della, e tendo-lhe Vossa 1\Iagcstacle 
Imperial po~tcriormcnte feito a graça do titulo do seu 
Consdllo, são inhcrentcs a este titulo as prerogalivas tlo 
assento e prccedendas reguladas por Lei, e ultimamente 
firmadas pelo Alvarú de 20 de Novembro uc 1.786; mas 
porque podem suscitar-se questões sobre a intrlligen
Lia do referido alrarú re;;peito ao gozo Llos direitos 
qu~" tocam ao supplicantP, como já aconteceu no Trilmnal 
c .Mcs1 da Consciencia e Ordens com o primeiro Escri
vão da Camara e cxpeJ ien te daquelle Tri !Junal Francisco 
José Rufino de Souza Loba to, que deram oceasião á por
taria, consulta e decreto em resolução quo o supplicante 
por certidão tem a honra de levar ú augusta presença 
de Voss;1 Magcstade Imperial. Conliado o supplicante na 
justiça e magnanimidade do coração de Vossa l\lagestade 
Imperial, c que não ha de permittir, que os direitos inhe
rcn tes ás graças por Vossa 1\fagestade Imperial espon ta
neamente conferidas sPjam menoscabados, nem ao mesmo 
passo seja postergada a autoritladc, Llccencia c dignidade 
de um Tribunal que tem sempre merecido a alla protec
ção c consideração de Vossa .i\Iagestade Imperial, tendo 
sido iguaes os motivos que oecasionaram a dita consulta 
da Mesa da Conscicneia c Onlen-., c o decreto pelo qual 
foi resolvida; e sendo mais ponderosos o estado c repre
sentação do supplicante, que é Veado e de Sua l\'lagestadc 
Imperial e no gozo de todas as honras, tratamento e 
prcroga ti v as que I h e são propl'ias~ Commendador da 
Ordem de C h r isto c Fidalgo de antiga linhagem por seus 
pais c avós; pede a Vossa M:.tgcstade Imperial que to
mando na sua alta consideração o ponucrado pelo sup
plicante, e o que em iuenticas e iguaes circumstancias 
mais tlignas ele ponderação em favor do supplicantc que 
foi já resolvido pelo augusto Pai de Vossa l\lagestade Impe
rial, respeito ao Escrivão da l\Iesa da Consciencia e Or
dens, para o n m de e vi lar-se con testaçõcs que a c tua l mente 
c para o futuro possam suscitar-se, de ter o supplican te o 
gozo das honras e prerogati v as que lhe compelem, em 
razão do ti tu lo que Vossa Magcstade Imperial lhe conce
deu, e de se conserv-ar integl'a a tlecencia c dignidade tlo 
Tribunal c dos Conselheiros que o formam, haja de tlig
nar-se providenciar o que mais justo c confor·me lhe 
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parecer. -E. R. M.- O Conselheiro João Sabino de 
1llello Bulhões Lacerda Castello Branco. 

E dando-se vista ao De~cmbardaclor do Paco Procura. 
doi' da Cor6a e Fazenda Nacional, responcleÚ :-Parece 
poder fazer-se applícavel o parecer ela consulta cons
tante do documento junto, e a resolução pelo decreto 
que no mesmo documento se contém, á pretenção do 
supplicante. Para ser attendido com a mmnna graça ele 
que as suas circumstancias mostram nãu ser menos 
digno. Entendo que assim se consulte.-Rio, 20 de Abril 
de 1828.- Nabuco. 

O que visto, parece ao Conselho que. tendo o suppli
cante a mercê do titulo do Conselho de Vossa Magestade 
Imperial, estando por isso habilita do pai' a votar nos 
uegocios de maio1· monta e ponderação, e devendo por 
essa razão, quando concorra em qualquer Junta com 
outros ue igual titulo, ainda membros deste Tribunal, 
preceder a todos os que tiverem essa mercê em mais re
cente data, é sem duvida menos congruente, e até de
pressivo á dignidade e privilegio elo supplican te o ter de 
tomar assento como Esc ri vão da Fazenda nas sessões 
deste Trihun<tl em banco raso, no topo da mesa_, e abaixo 
daquelles a que precederia fóra do mesmo Tribunal, cuja 
dignidade e ordem, como bem se ponderou na consulta 
constante da certidão n. o l, seriam notoriamente feridas 
se o supplicante, sendo apenas seu Escrivão, tomasse 
assento entre os seus membros, e preferisse a qualquer 
delles no acto em que 1lguram c são realmente Juizes, e 
consequen temente superiores ao seu Escrivão. Esta co Ui
são mereceu, em resolução da citada consulta, a bem 
acertada providencia dada no Decreto de 23 de Feve
reiro de 1809, inserto na mencionada certidão, mandan
do-se que o Escrivão da Camarada Mesa da Consciencia e 
Ordens, onde se havia suscitado, e por onde se tinha 
consultado essa occurrente duvida, tivesse voto no Tri
bunal. Elevado assim a seu membro, ficou gozando como 
se declarava no decreto da sua precedencia competente 
pela Carta do Conselho. Nem este Tribunal merecerá 
menor con~ideração a Vossa .Magestade Imperial, nem o 
sopplicante é menos digno do que esse Escrivão da Ca· 
mara da .Mesa da Consciencia, para que a mu.nificencia de 
Vossa Magestade Imperial não libera liso a graça por que 
então se occorreu a circumstancias identicas às que ora 
se apresentam. O supplicante não só é, como era aquelle, 
eriado de Vossa Magestade Imperial, mas tem a honra 
de serviremgráo mais elevado e distincto. E' Commen
dador da Ordem de Christo, Fidalgo de conhecida linha-
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gem, c por si e seus parentes tem gozado da honrosa 
mercê de servirem a Vossa 1\Iagestade Imperial, a seus 
augustos progenitores e á nação. Empregado no officio 
de Escrivão ela Fazenda neste Conselho, sobre have1-o 
servido com honra e zelo, tom até adquirido pratica dos 
negocias competentes ao mesmo Tribunal, parecendo por 
tudo isso conr,orrerem a seu favor drcumstancias rele~ 
van tes para merecerem de Vossa Magestadc Imperial a 
graça concedida por Decreto de 17 de Abril se l8i0 ao 
Escrivão da Fazenda que então servia neste Conselho, o 
qual foi por e~se decreto elevauo a Conselheiro da Capa 
c Espada, continuando a servir esse officio de Escrivão Ja 
Fazenda. Esta graça, essencialmente identica á concedida 
em razão da já citada consulta, ao mesmo passo que sobre 
o presente embaraço e collisão entre a dignidade e ordem 
do Tribunal c ao do supplicante recahe em pessoa habilita
da para merecei-a, e providentemente augmenta o nu· 
mero dos Vogaes, ás vezes insuffieientc para o necessario 
expediente dos negocios occurrentes. Vossa Magestade 
Imperial, porém, tomando na sua luminosa consideração 
o exposto, se dignará resolver o mais acertado.- Rio de 
Janeiro em 23 de Abril de 1.828, 7. o da Independencia 
c do Imperio. E eu João José da Veiga o fiz escrever, 
pelo impedimento do Escrivão da Fazenda.- Leonardo 
Pinheiro de Vasconcellos.- Francisco Lopes de Souza de 
Faria Lemos.- Luiz Joaquim Duque-Estrada Furtado de 
Mendonça.- João Prestes de Mello.- Agostinho Petrade 
Bitancourt - João José da Veiga. 

RESOLUÇÃO. 

Tome assento abaixo do ultimo Conselheiro. Paço em 
22 de Maio de :1.828. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 

Pedro de Araujo Lima. 



DECISÕES 

N. Gí.-MARINHA.-El\I 23 DE l\IAIO DE 1828. 

Declara o numero de recrutas quQ devem conduzir os navios 
mercantes fretados pelo Governo. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestadc o Imperatlor, que
rendo prevenir quaesquer inconvenientes que possam 
resultar não só de accumular-se nos navios mercantes 
que se hajam de fretar para transporte de recrutas dessa 
província para esta Córte, um numero das mesmas 
maior do que aquellc, que devem rúccber, c accom
moclar a seu bordo, mas tambem da falta de provi
dencias acleC)uadas á conservação da s;:mue elos indivíduos 
que embarcarem em taes na vi os; Ha por bem que se 
observem como regra fixa as seguintes disposições: La 
Não se deverão embarcar mais de 12 homens por cada 
mil arrobas de carga com que o transporte puder; 
exemplo, um barco de dez mil arrobas poderá conduzir 
em viagem longa 120 homens: um de oito mil arrobas 
96 homens, etc.: 2.a O Commandante do elistricto no 
porto do embarque inspeccionará ·pessoalmente a quan
tidade e qualidade de mantimentos, e bem assim o es
tado c numero de vazilhas de aguada, devendo quanto 
a este objecto regular duas pipas por cada tres praças: 
3. a Transporte algum para longa viagem deixará de 
trazer Cirurgião, c competente botica; e 4,.a finalmente 
recruta a1gum embarcará nem com a mais leve app~l
rencia de enfermidade: De tudo isto fará o Comman
dante do districto lavrar um termo, que com elle 
deverão assignar, o Official conductor elos recrutas, e o 
Mestre da embarcação, que os transportar, o qual trará 
uma cópia, flcanuo outra na mão elo mesmo Comman
dante para sua inteira descarga. Sua .Magestade o Im
perador fará descarregar inexoravelmente a espada da 
Justiça sobre qualquer autoriuaue, quo relaxar da es
crupulosa execução destas beneficas disposiçõ0.s, t_las 
quaes V. Ex. darú oficial conhecimento a tmlos os 
Commandanlcs elos districtos beira mar dessa pro
víncia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 23 ele .Maio de 1.828.-Diogo Jorge de Brito.-Sr. 
Presidente da Província de .... 
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N. {);).-I MP E RIO. -EM 21 DE l\IAIO DE !828. 

Sobre o procedimento da Camara Municipal suspendendo o Juiz 
de Paz sob pretexto de suborno em uma eleição. 

Constando na augusta presença de Sua .Magestade o 
Imperador por officio do OuvWor da comarca de 7. do 
corrente o irregular procedimento da Cama r a da vllla 
de Valença na suspensão~do Juiz de Paz Eleuterio Delfim 
Silva, allegando para isso ter havido suborno na eleição: 
l\landa o mesmo Senhor pela Secretaria de Estado dos 
Neg·ocios do lmpcrio estranhar á referida Camara a 
ingerencia que tomou em negocio de que lhe não com
pete conhecer, c pela qual muito incorreu no seu Im
perial desagrado, ficando na intelligencia que na data 
de hoje se parlicip:J. isto mesmo ao Ouvidor da comarca, 
or·denando-se-lhe que faça immediatamente constar ao 
mencionado Juiz de Paz que deve entrar no exercício 
das suas funcções, sem embargo de se proceder a res
peito do indicado suborno pelos meios legaes. 

Palacio <lo Rio de Janeiro em 2~ de Maio de !828.
Pedro de Araujo Lima. 

N. 66.- FAZENDA.- El\t 2~ DE !\fAlO DE i828. 

Sobre os direitos de sahida do ouro em barras. 

O Administrador de diversas rendas nacionacs fique 
na intelligencia de que os direitos de sahida das barras 
de ouro, que em virtude das Portarias ele t6 de Janeiro 
e 26 de Abril ulUmo despacharam debaixo ele fianca os 
agentes da companhia ingleza de Gongo-Socco Iiesta 
Córtc \Varre Ray & C. a devem arrecadar-se pelo valor 
commcrcial elas tlitas barras no mercado em confor
midade do art. 2. o da Carta de Lei elo 26 de Outubro do 
anno passado, não tendo o dito pag·amento nos termos 
do Alv~irá ele 25 de Abril de 1828, como Sua l\Iagestade 
Imperial Houve por bem determinar pela Imperial Rc
solucão de Consulta do Conselho da Fazenda de 6 do 
corrente mcz. 

Rio, 24 llc Maio de !828.- Miguel r:almon du Pin c 
Almeida. 
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N. 67.-FAZENDA.-E}t 2 DE JUNHO DE 1828. 

1\Janda que nas Alfandegas se não dê entrada ás embarcações sem 
despacho do Consul do Imperlo no porto de sua procedencia 
e apresentação da carta de saude. 

Miguel Calmon d u Pin. e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Est:tdo 
dos Negocias da Fazenda c Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber· á Junta da Fazenda da Província 
de .... , que havendo participado o Consul em Gi!Jral ta r 
terC'm sabido embarcações para os portos do Brazil sem 
Si:rem despachada., por aquelle Consulado, em confor
midade do ~ 9. o do Alvará de 30 de Maio de 1820, não 
obstante ter feito publico por editaes e annuncios inse
ridos na gazeta do paiz, como me foi communicado por 
Aviso de Maio antecedente, expedido pela Secretaria de 
Estado dos Negocias Estrangeiros : determina Sua 
Magestade o Imperador, que a Junta expeça as ordens 
necessarias, a fim de que ua Alfandega dessa cidade so 
não dô entrada a embarc:Jções taes, em menoscabo da 
lei ; bem como recommenda toda a vigilancia com os 
navios qne vierem daquelle porto, a respeito da carta de 
saudc que uevem trazer, do mesmo Consul. O que cum· 
prirá.-Albino Nunes de Aguiar a fez no Rio de Janeiro 
em 2 de Junho de 1828.-Marccllino Antonio tle Souza 
a fez escrever. -.Miguel Calmon dz~t Pin e Almeida. 

N. 68. -MARINHA.-EM 6 DE JUNHO DE 1828. 

Declara que têm vencimentos as praças sentenciadas por 3.a de
serção, e as condemnadas a prisão, degredo ou trabalhos tem
porarios. 

Foi presente a Sua Magestade o Imperador, com o 
officio de Vm. de 28 do;mez proximo findo, a represen
tação em que o Com mandante do 2. o batalhão do corpo 
do seu commando pede declaração ácerca dos artigos 
seguintes: 1.0 se á vista do disposto no Decreto de :13 de 
Outubro de 1827, elle deve conservar os vencimentos 
como soldados, aos individ uos sentenciados por 3. a desQr
ção em tempo de paz, na fórma do dito decreto: e 2. 11 se 
deve abonar tambem vencimentos pelo corpo ás praças, 
que, por qualquer outro motivo estiverem cumprindo 
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sentenças nos trabalhos publicos, pois qtH~ a Carta 
Régia de 19 de Fevereiro de 1807, só trata dos 
drsertores; achando-se já algumas de semelhantes 
praças no goso de t::~es vr,neimen tos: e o mesmo Augusto 
Senhor- me Ordena signillq ue a Vm., quanto ao i. o elos 
mencionados artigos, que, alé que acabem de cumprir 
a sua sentença são soldados, e têm seus respectivos 
vencimentos os sentenciados por terceira deserção ; c 
quanto ao~. o, que a abonação de vencimentos pelo corpo 
só tem lugar a respeito d.Jquellas praças, que, sendo 
sen teneiadas a prisão, degredo, ou trabalhos tempora
rios, conservam os seus :1ssentos com a competente nota 
para volta rem ao serviço, cumprida a sentença, c não 
a respeito dos que selltenciaclos por toda a vida a qual
quer das mencionadas penas, têm baixa, e são excluídos 
in tciramentc do corpo, a que júmais podem pertencer. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 6 de Junho de 1.828.
Marqne~ de Aracaty.-Sr. Manoel Jo(lquím do Vallr, 
Comnundan te da imperial JJrigada de artilharia ele 
marinha. 

N. fi9. -JUSTIÇA.-El\1 ~} DE JUNHO DE 1828 . . 
Dá providencias para a prompta liberilade dos réos condemna

dos, logo que tenham concluído o tempo da &entença. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magcstade o Imperador H a por 
hem, que V. Ex. passe as.ordens que forem convenientes 
para que em todas as estac;ões aonde actuahp.ente estive
rem e para o futuro possam ser empregados réos condem
nados aos trabalhos publicos, as autoridades respectivas, 
logo que os mesmos ti verem concluído o tempo de suas 
sentenças, os façam repór nas cadêas á ordem do Chancel
ler da Relação, a quem Ee fará aviso, a fim de os mandat• 
pôr em liberdade, c não soffrerem, por falta desta 
prompta medida, uma pena maior do que aquclla que 
1hes tiver sido imposta, como tem presentemente cons
tado na augusta presença do mesmo Senhor. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
9 de Junho de 1828.-Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 
-Sr. Presidente dJ Província de ... 
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N. 70.-l.MPEillO.-:El\1 17 DE JUNHO DE 1828. 

l\Ian<la dar aos Capitães de navios, logo que entrarem nos portos, 
documento de entrega das cartas de saudc que devem ex
hibir. 

Determina Sua .Magcstalle o Imperador que V. S. expe· 
ça onlcm ao Official da Provecloria-mór de Saude que 
competir, a tlm uc que dê aos Capitães dos navios que 
vêm a este porto) logo á sua entrada, documento de ficar 
entregue da carta de s:mde que dtwcm exhíbír, para qnc 
por falta deste doeumento uão se demore a Repartição 
da Alt'amlrga na admissão dos mesmos navios ao despa
clw respectivo, como de proxímo aconteceu no di:"! 9 do 
conente com o bergantim inglez John, vindo de Gi
hraltar em virtude das ordens qur- tem a mesma Alfan
dega para obstar a entrada de taes embarcacões faltando 
esse requisito. · 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 17 de Junho de 1828. 
-José Clemente Pereira.-Sr: Provedor-mó r da Sandr. 

N. 71.-FAZENDA.-E~t.18 DE JUNHO DE 1828. 

Manda que o Commissario geral do Exercito e a Intendencia da 
Marinha façam exigir dos vendedores de generos as guias que 
a estes acompanham e as remettam ao Thesouro Nacional. 

Sua Magcstade o Imperador, querendo acautelar o ex
travio que possa h a ver do pagamento do dizimo dos 
gcncros da proclucção desta província, na Mesa da Admi
nistração de diversas rendas nacionaes, por meio das 
guias que acomp1nham a farinha, arroz, milho c feijão 
que vem de outras do Imperio, e se costuma comprar 
pela Repartição do Commissariado do Exercito, a seu 
cargo: determina que V. S. faça exigi!· dos vendedores 
de tacs gr.neros as respectivas guias, que deixam ficar em 
seu poder, c as rcmetta ao Thesouro Nacional. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em i8 de Junho de 1828.
José Bernardino Baptista Pereira.- Sr. Albino Gomes 
Guerra de Aguiar, Commissario geral do Exercito. 

Igual ao Intendente da Marinha. 

~.J\JVV· 
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N. 72.- FAZENDA.- E:u 20 DE JUNHO DE 1828. 

Manda sobrestar no pagamencto de pensões, tenças e mais mer
cês pecuniarias ainda não approvadas p~la Assemhléa Geral 
Legisla ti v a. 

O Thesoureiro Geral dos ordenados~ juros c pensõe::.:~ 
fique na intelligencia de que (leve soLrestar, até se
gunda ordem, no pagamento tias pensões, tenças e mais 
mcrcrs pecuniarias conferidas depois do juramento da 
Constituição do lmperio, que não tiverem sido appro
vadas pela Assembléa Geral Legislativa, na conformi
dade do ~ 1.1 do art. 102 da mesma Constituição. 

Rio de Janeiro em ~Otle Junho de 1828.-José Bernar
dino Baptistct Pereira. 

Igual á Pagadoria da Thesouraria-mór do Thesouro 
Nacional c ao Thesourciro Geral das Tropas. 

N. -73.- JUSTIÇA. - PTOVISÃO DA l\I~·:SA fJO DESEl\lBARGO 

DO PA~;o.-El\1 23 DE JUNHO DE 1828. 

So!Jrc o facto de ter o Juiz de FÓI'a da villa de S. Salvador de 
Campos nomeado um csteangciro para um cargo publico. 

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Accl:nnação 
dos Povos, Imperador Consti tucion:.ll e Defensor Perpetuo 
do Brazil: Faço saber a vós Juiz de Fóra da vi lia de S. 
Salvador dos Campos, Bacharel Sergio de Souza Pinto c 
Mo-llo, que, sendo-me presentes com os mais papeis res
pectivo~ os requerimcntes de Veuancio Xavier Coutinho, 
do Bacharel Fr:mcísco Pinto dos Heis Mascarenhas e do 
Padre José <lo De."tcrro Pinto, pretendendo este a pro
rogílção do emprego de Curador Geral dos Orphãos dessa 
villa, por se lhe ler findado o tempo porque lh'o con
ccdêra, e aquelles o serem providos no mesmo em
prego, com allegação de já o haverem interinamente 
exercido ; sobre o que informou o Ouvidor dessa co
marca com audiencia vossa por cscrípto, c respondeu 
sobre tudo o Desembargador Procurador da Corôa, So
berania e Fazenda Nacional: Houve por bem mandar 
passar ao dito Padre José do Desterro Pinto provisão 



62 DECISÕES 

para continuar a exercer por tempo dQ um anno o refc 4 

rido emprego de Curador Gernl dos Orphãos dessa villa; 
e Houve outrosim por bem mandar-vos reprehender 
vivamente (como por esta vos reprehendo) pela in
fracção da Constituição, em admittirdes um estrangeiro 
(qual o di to Ba ~h arei Francisco Pinto dos Reis M tsca
rcnhas) em cargos pubiicos, e ainda mais em lhe dardes 
preferencia sobre um cidadão lJrazileiro e ainda muito 
mais pela notavel contradicção com que o pretendestes 
perpetuar em uma serventia que era interina, durante 
a auseneia do mesmo Padre José do De:-;tcrro Pinto, che
gando até a responderdes ao Ouvidor dessa comarca que 
não podíeis informar o requerimento deste supplicante, 
para surdamente no dia seguinte o informardes contra, 
como se viu da vossa informação apaixonada, que tambem 
me foi presente. O Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Imporia do Brazil o mandou por seu es
pecial mandado, pelos Ministros abaixo assiguados, do 
seu Conselho e seus Desemb;~rgadores do Paço.- Henri
que Anastacio de Novaes a fez no Rio de Janeiro aos 23 
<lo Jnnho de 1828, 7. 0 da Indcpcndencia e elo Imperio.
José Caetano de Ar.drade Pinto a fez escrever.- Claudio 
José Pereira da Costa.- Francisco Alberto Teixeira de 
Aragão. 

N. 7/í.- JUSTIÇA.- El\I 2ü DE JUNHO DE 1828. 

Hecornmenda a restricta. execução do Decreto de 3 de Novembro 
de !827 sobre casamontos de noivog residentes no mesmo 
Bispado. 

Exm. o Rovm. Sr.- Tendo constauo na august<t 
prrsença de Sua Magestade o Imperador, que na Cainara 
Ecclesiastira deste Bispado se tem continuado a pass:1r 
provisões para lieenças de casamentos a noivos residentes 
neste mesmo Bispado, não obstante a di~posição do 
Decreto de 3 de Novembro do anno passado, em virtude 
do qual deveriam cllcs ser recebidos em matrimonio 
pelos respe~tivos Parochos sem"'depcndencia de taes li
cenças; e querendo o mesmo Senhor que de uma vez 
termine semelhante prôtica: Ha por bem que V. Ex. 
não só informe com o seu parecer sobre o que tiver oc
eorrido a tal respeito, como haja de recommentlar im· 
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mcdiatamcnte a todos os Parochos da sua diocese a mais 
rcstricta e religiosa rxecução tlo citado derreto, com o 
lhes cumpre c são obrigados, a fim de que de todo cesse 
q n<llq urr abuso que possa ainda haver por errada irilcr
pre tar:ãu que se tenha dado ao mesmo decreto, ou por 
quacsqucr oulros motivos por que se intente retardar a 
~ua litteral e Jiel o!Jsorvancia. 

Deus Guarde a Y. Ex..- Par,o em 20 tlc Junho de 1828. 
-José Clemente Pereira.- s·r. Bispo Capcllão-mór. 

N. 75.- JUSTIÇA.-Ei\125 DE JUNHO DE1828. 

Declara como se deve entender o Decreto de 3 de Novembro de 
!827 sobre casamentos de noivos nascidos em Bispado diverso. 

Exm. e Revm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, 
manda remctter a V. Ex. o requerimento incluso do 
Alferes José Rodrigues Barros, morador na freguezia 
da Villa Franca, comarca de Itú, desse Bispado, em que 
se queixa do Vigario da mesma frcguezia, por não ter 
queritlo receber a filha elo supplicante Rosa Maria de 
Jesus, que está justa a casar-se com Francisco de Paula 
Teixeira, sem a expedição de certos despaehos do Bispado 
de Marianna, a pretexto de ter ella alli nascido. E ha 
por bem que V. Ex., passe as ordens que forem conve
nientes ao sobredito Vigario para que, não existindo 
nenhum outro impedimento legal, receba em nlatri
monio os noivos referidos, sem lhe servir de obstaculo 
o ter nascido a filha do supplicante no Bispado de 1\la
rianna, uma vez que se acha domiciliada nesse pela sua 
residencia de 1. 7 annos, quando outra de menos tempo 
seria sufficientc ; pois que a clausula do Decreto de 3 de 
Novembro do anno passado-sentlo do mesmo Bíspado
júmais se tlcve entender com aqucllcs noivos que sa 
foram cstaLelecer n'outro Bispado diffcrente daqur-llc 
em que nasceram, com animo lleterminado de fixar ncllc 
o seu do mie ilio, nos termo.:; da Ord., Li v. 2. o, Tit. 5G. 
Por esta occasião ordena o mesmo Augusto Senhor que 
V. Ex.. não sú informit se em toda a sua diocese tem o 
rcfcritlo Decreto de 3 de Novembro siclo executado, como 
haja de rccommendar a todos os Parochos a sua estricta 
e religiosa observanda, como lhes cumpre c são obrigados, 
a fim de que tlc todo cesse qualquer abuso que possa ainda 
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ltaver, ou por errada interpretação que se tenha dado ao 
me~mo decreto, ou por quaesquer outros motivos por 
que se intente retardar a sua litteral c fiel execução. 

Deus Guanlc a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
2õ de Junho de 1828.-,José Clemente Pereira.- Sr. 
Bispo de S. Paulo. 

N. 76.-FAZENOA.-E~I 26 DE JUNHO DE 1828. 

Permittc que se faça em embarcações pequenas a descarga de 
mercadorias quando não possa ser feita nas pon tcs. 

Sua l\fagestade o Imperador, attendendo ao que Vm. 
rt~presentou em officio de 23 do corrente, sobre o em
baraço das descargas das mercadorias, por não bastar 
mui tas vezes a ponte em que desembarcam, á vista lla 
atlluencia de embarcações que concorrem ao despacho: 
Houve por bem determinar que, quando a escala das 
descargas se demore pelos motivos ponderados, recorra 
Vm., para evitar os embaraços do commercio, ás pro
videncias indicadas no fora l dessa Repartição e provi
slícs do Conselho da Fazenda de 20 de Março de 1812, 
permi Ltindo que as ditas descargas tambem se possam 
ctTcctuar para embJrcaçõcs pequenas, mas com aquellas 
c<mtelas que forem precisas pJra evitar o extravio dos 
direitos nacionaes. O que V m. terá cn tendido c cum
prirá com o zelo que se lhe considera. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26 de Junho de 1828. 
-José Bernardino Baptista. Peroira..-Sr. DesembargaLior 
Juiz interino da Alfllndega. 

N. 77 .-FAZENDA .-El\1 26 DE JUNHO DE 1828. 

Declara incompativcl a percepção de soldos por militares que 
são providos em emp~gos civii. 

Jo.~é Bernardino Baptista Pereira, do Conselho de Sua 
.Magesladc Imperial, Minisll'o e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thcsouro Na-
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cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província do ... , 
que Sua l\1agostatle o Impcl'ador, tenllo consideração ao 
qne exigiu a Canura dos Deputados da Assembléa Gera~ 
LcgislatiYa, em of1kio do seu Secretario, que me fot 
expedido com data de 1.\Jtlo correntcmez: Ha por bem 
determinar que a mcsm:l Junta ob"en'e e faça observar 
mui cstricta c escrupulosamente o Decreto de 12 de 
Janeiro ele 17;)4,, dccla ratlo pelo A viso de 30 de Dezembro 
de 1/DO, por cuja determiuação é incompatível a per
cepção de soluos por aquclles militares que são providos 
em empl'cgos chis. G que s0 p:utici11a á mesma Junta 
para sua int(•llig·(·ncia ç. devida execução como convem, 
attcnla a economia itHlispens:lVel da Fazenda Publica 
nas acluaes circumstancias de tantoapuro.-José Nunes 
Ferreira a fez no llío de Janeiro em 2G de Junho de 
1828.-João José Rodrigues Vareiro a fez escrever.
Jose' Bernardino Baptista Pereira. 

N. 78.-JUSTIÇA.-EM 30 DE JUNHO DE i828. 

Orllcna a soltura immediata de um réo agraciado, cujo processo 
não tem sido encontrado. 

Illm. c Ex.m. Sr .-Tenclo Sua l\!Jgestnà~ o Imperador, 
por Decreto de 7 de~te mez, dado por expirada a pena de 
prisão p(Tpelua em que foi comlcmnado Manoel dos 
Santos da Fonscc:l, soldado que foi da brigada da Ma
r in h a; e l1a vcmlo o Concu;cdor do Crime da Côrte c Casa 
participado não poder dar execução á soltura daquelle 
réo, como se li! c havia ordonado em Aviso de 2() do cor
rcn te, por se não encontrar nos c a rtorios daquelle Juizo 
o rcspectiro processo: Ha o mesmo Augusto Senhor por 
bem CJUC V. Ex. expeça as convenientes ordens ao Go
vernador de S:mta Ct'Uz, onde o supplicante se acha, 
para que cllc seja immcdiatamente posto em liberdade_, 
por não ser justo que, por falta de existencia do seu 
processo nesta Côrte_, que não é facto seu, fique privado 
da graça que Sua Magcstadc Imperial lhe fez, o que seria 
tornai-a indircctamcute inefiicaz. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 30 de Junho de !828. 
-José Clenwnte Pereira.- Sr. Joaquim de Oliveira Al
vares_, l\lini8tro c Secretario ele Estado dos Negocias da 
Guerra. 

IJBCbUES DI': :1.828. U 
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N. 79.·-IMPERIO.·- E~I 30 n.,; smmo DE 1828. 

beclara a maneira por que se deve proceder ao despejo dos donos 
das barracas e outros estabelecimentos existentes na Prainha, 
para o fim de se abrir ahi uma praça publica. 

Sua .1\fagestadc o Imperador, conformando-se com a 
informação que deu o Illm. Senado Ja Camal'a desta ci 4 

dado no seu officio de 18 do corrente, Houve por bem 
indeferir ao requerimento de l\Ianoel Fernandes da Silva: 
E ordena, relativamente aos possuidores de barracas, otr 
quaesquer outros estabelecimentos na Prainha, que o 
lllm. Senado antes de os fazer flespcjJr proceda ú demar
cação dos terrenos que deve occupar o Largo da Prainha, 
c a designação dos sítios em que se propõe accommouar 
os referidos possuidores, tendo sempre em vista: 1. o que 
as commodiuacles publicas preflram em todo o caso aos 
interesses p:1rticulares; 2. o que por nenhum principio 
se offendam direitos de propriedade legalmente adqui
ridos; 3. o que na distribuição dos l ugarcs, com que tl
carem os que não tiverem direito legal a elles, se guar
dem as attenções ele igualdade relativa que a cquidade 
rccornmenda~ sem que todavia possam estes ultimos ai
legar em tempo algum com a dita distribuição de ter
renos para serem nellcs conservados, porque sendo pro
priedades da ~açãv só potlcriam adquirir o seu dominio 
pelos modos declarados na lei. Rccommenda finalmente 
Sua Magestade que, vcritlcaclo quanto antes o despejo, se 
conserve effectívamente desembaracado todo o terreno 
que se demarcar para o sobredito Iai·go, a fim de que os 
generos qne alli concorrem ao mercado desembarquem 
mais facil e cornmodamcntc, e tenham o preciso deposito 
tcmporario, em quanto se não vendem. E assim o ~landa 
pela Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio par
ticipar ao mesmo Illm. Senado para sua intelligencia e 
execução. 

Palacio do Itio de Janeiro em 30 de Junho de t828.
José Cl<.'mente Pereira. 
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N. 80.-ESTRANGEIROS.- El\1 30 DE JUNHO DE 1828. 
Exige a i'emessa em Lodos os tl'imestrcs de uma relação das 

despezas feitas pelas Legações do J m pe!'io nos paizes estran
geiros. 

Determinando Sua Magestade o Imperador que haja 
nesta Secretaria de Estallo uma escripturação privativa 
para o registro e classificação lias despezas que se fazem 
por clla, c pelas Hepartições suas suba! tet·nas; e convinllo 
obviar para o futuro quanto fôr possível, assim a falta 
Je uniformidade que se tem notado, na escripturação 
das listas elas despezas Lle algumas Legações do Imperio 
nos paizes estrangeiros, como a exccssi v a demora da re· 
mess1 dellas, tendo esta Secretaria de Estado de basear 
o orçamento das despezas que se presumem neccssarias, 
para o anno futuro sobre as dcspezas averiguadas do 
ano o que expira e de apresentar este orçamento nos pri
meiros dias de 1\laio de cada anno: H a o mesmo Augusto 
Senhor por muito reeommendado que V. Ex. faça dar 
cumprimento nessa Legaç.ão aos artigos seguintes: l. o, 
do l.'-' ató n dos mezcs de Janeiro, Abril, Julho e Setem
bro de cada um anno, ou o mais depressa que fôr pos
sivel, deverá expedir para esta Secretaria de Estado uma 
relacão circumstanciada das clespezas fci tas com essa Le
gaçã·o no trimestre anterior, a fim de chegar a tempo de 
se fazer della o uso eouveniente; 2. o esta relac;ão deve 
ser formada, scgunrlo o modelo que acompanha este des~ 
pacllo, e na moeda desse paiz, isto é, todos os artigos que 
não forem ordenados decretados_, porque estes o Governo 
se obrigou a pôl-os em Lomlres segundo o par; e decla
rando-se no fim ela relação, as libras esterlinas a que 
montam, especificando o cambio do dia em que receber 
abi, ou saccar sobre a nossa Legação em Londres na fór
ma das ordens esta1Jeleciclas, o que se deve entender o 
do ultimo dia de cada trimestre; 3. o é Sua Magestatie 
Imperial servido que V. Ex. remetta a esta Secretaria 
de Estado na occasião em que enviar a relação elas des
pezas elo 4. o trimestre ele cada armo, um orçamento da 
despeza presumi vel f!Ue tem a fazer pela folha da sua 
Secre lar ia uo anno seguinte ; 4. o deverá V. Ex. de pre
venção não poupar qualquer meio de economia sobre 
este objecto contemplando só mente as despezas que forem 
ínclispensavelmen te necessarias; tanto porque as cir
cumstancias em que nos achamos assim o exigem, c.omo 
porque Sua Magestade Imperial tem recommendado a 
mais restricta economia a tat respeito, não sendo com 
tudo de sua imperial intenção que essa Legação seja 
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privada por nenhum modo de tud.o quanto lhe fôr pre
ciso, para que não recebam detrimento nem a dignidade~ 
nem o serviço do Estado; mas quer o mesmo Scn hor 
que se evitem dcspeza:-; arbitrarias que não forem pre
viamente approvadas ou ordenadas por esta Secretaria 
de Estado, com :1 unica cxccpção daquellas, cuja cxtraor
dinaria urgencia, de viuarneute provada o!Jrigasse a fa
zel-as; 5. o por este mesmo principio de economia deverá 
V. Ex. conservar nc~sa Legação até occasião opportuna 
de sua remessa os documentos que legalisam a to ta lida de 
das relações trimcstracs devendo-os P-Xigir elas partes 
por duplicado a fim de conservar um no seu archivo, e 
enviar o outro a esta Secretaria de Estado, ele maneira 
sempre que os portes não sejam gravosos, p:1ra que veri
ficada a revisão de lias se llle envio a respectiva quitação 
da despeza annual. 

Deus Gu~rde a V. Ex.·- Palacio do Hio de Janeiro em 
30 de Junho de 1828.- ~farqzte.z de Aracaty.-Sr .... 

Relação dat!O despezas da Lc~;a~~ão de l!iuu 1\lu
~ ,~stade o ln'lperadot~ do Dt•azil em.... no •••. 
<Junrtel do corrent.e anno ~te .••. 

ORDENADOS. 

A F ... Envia!lo, Ministro ou Encarrc• 
gado de Negocias, etc., o seu ordenado 
de ..• qnartcl deste anno á razão de ... 

8 por amw, litjuido da i). a 
parte para pagamento de treis quarleis 
que recebeu adiantado (ou sem abati
mento, caso não o tenlla a fazer), que 
ao cambio do par são ;f.. • • • • . . • . . . . . . i> 

A F ... Secretario, etc. (com a mesma ex-
plicação)............................. f) 

A F .•. Addido, etc. (caso hajaJ com a 
mesma explical;ão) .....•............. 

DESPEZA DE SECHETAIUA. 

Sala rios. 

Ao Porteiro da Secretaria (caso já te;1ha 
sido concedido pelo Governo este em
prego) o seu salario vencido em .... á 
razão de .... por anno (moeda do paiz) 

(E del)aixo deste titulo seguir-se-lJa todos 
os mais empregados subalternos da Le
gação que já tenham sido approvados 
peló Governo) ...•.•.•..•......•...... 
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Expediente. 

Importancia de papel, pennas, livros, etc. 
I:teru dos portes do Correio recebida em 

todoo trimestre .••............•...... 
Ideru dito, dito expedido cor11o acima ..• 

llliu:las. 

Importancia da subscripção de gazetas 
de ... em .....•....•..•..•............ 

Irlem de gralil1caçõcs aos criarlos, etc., 
por occasião do novo anuo, etc. (onde 
fôr costtune) ....•.........•.....•.... 

(E todas as mais tfUC pertencerem a este 
titulo) ......•....•.•.......•.•........ 

Som ma a desprza da Secrdaria ... (moeda 
do paiz) que ao cambio sobre Londres 
de ... por:l ~ são.:.€ ..•.•..•......•..•• 

N. em .... de ..... de 1.8... (Fulano) 
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N. B. Nesta relacão se deve acrescentar toda e qualquer outra 
despez:l qne seja de· costume fazer-se pela Legação,"'c que o Go
verno Íl'nlw approvaclo pelas razões de dignidade e conveniencia 
em que esse uso se fundou, e do mesmo modo as extraordinarias 
imprevistas dando a razão qu'l as exigiu.- Com igual clareza se 
dará conta no fim da rcl;u;ão do 4. o trimestre das quantias que 
para completar sua rcspectiYa reposição dever cada um dos em
pr:rgaclos que houverem recebido quarteis adiantados, compre
ltendendo a mesma declaração a~sim os que ainda devessem al
guma cous::t quando deixarauJ de servir. 

N. B. Ao Visconde de Itabayana, remetteu-se-lhe cópia para. 
sua intel!igencia. 

N. 81. -FAZENDA.- El\1 o 1. o DE JULHO DE :1.828. 

Sobre o embarque de gencros nos trapiches. 

Fique Vm. na intelligencia de que deve participar á 
Ad m i nistr·ação de diversas rendas nacionaes, quaes são 
os generos que do seu trapiche cffectivamente embarca 
para bordo (las embarcações, em consequencia do des
pacho th dita Administração, todas as vezes que não ti
ver lugar por inteiro n sahicla dos etrcitos mencionados 
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nas guias respectivas. O qne Vm. mui pontualmente 
executará, ficando outrosim advertido, de que deve sa
tisfazer plcnamen te a todas as requisições que se lhe fi
zerem por parte da dita Mcs;J, a bem do serviço e fisca
lisação ela renda publica. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, 1.0 do Julho de 1828.-José 
Bernardino Baptista Pereira.-Sr. José Manoel Fernan
des Pereira. 

N. 82.-FAZENDA.-EM 2 DE JULHO DE 1828. 

Manda que os Professores publicos apresentem attestados de fre
quencia para receberem seus ordenados. 

O Thesoureiro Geral dos ordenados, juros e pensões 
fique na intelligencia de que pagamento algum se deve 
fazer aos Professores publicas, sem que os mesmos Pro
fessores apresentem attestaclos authenticos do seu effocti
vo exercício. 

Rio ue Janeiro em 2 de Julho de 1828.-José Bernar
dino Baptista Pereira. 

N. 83.-IMPERIO.-EM 2 DE JULHO DE !828. 

Ordena a execução da Orcl. Li v. L o Tit. 66 § H para serem 
restituidas ao publico as servidões que têm sido usurpadas 
por particulares. 

Sendo frequentes as queixas que todos os dias sobem 
ã presença de Sua l\Iagestadc o Imperador, pedindo pro
videncias para serem restituídas ao uso publico muit:1s 
possessões, serviuõcs, caminhos e rocios dos Conselhos 
que pessoas particulal'es têm usurpado, c tendo seme
lhantes pretenções o seu prompto e legal remedio na 
Ord. Li v. L o Ti t. 66 ~ H, nem sendo possível que o 
Poder Executivo ponha outro deferimento em tacs re
querimentos : Ha por bem o mesmo Augusto Senhor 
reeommendar a todas as Camaras do Imperio a prompta 
e fiel observaneia ua citada ordenação, e espera do zelo 
e confiança que lhe merecem as mesmas Camaras que no 
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exaclo cumprimento da lei se haverão com tanto acer
to, justiça e imparcialidade que as servidões, caminhos 
o logradouros dos Conselhos serão immediatamente 
restituídos ao uso c commodidades publicas, sem que ao 
mesmo passo o direito de propriedade particular dos 
cidadãos seja ele forma alguma violado, o que muito 
bem pócle conciliar-se, e conseguir-se sempre que a di ta 
Lei fôr entendida e guardada no sentido lilteral como 
cumpre que o sejam todas as Leis. E assim o manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocias elo Imperio participar 
ao Presidente da Província de ... para o fazer conslar 
ás respectivas Camaras, empregando todos os meisao seu 
alcance para que est1 providencia produza os cffeitos 
que se pretendem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Julho de 1828.
José Clemente Pereira. 

N. 8".-FAZENDA.-El'tl 3 DE JULHO DE 1828. 

Sohre o modo de cobrar o imposto da decima urbana. 

Constando na presença de Sua Magestade o Imperador 
que a falta de rigorosa execução das Alvarás de 27 de 
Junho de 1808 e 3 de Dezembro de 1811 muito tem 
contribuído não só para se não imporem as taxas cor
respondentes aos valores actuaes dos preclios, como 
tambem para se não realizarem as suas cobranças, cujo 
methoclo tem sido de conformidade com o Alvará de 3 de 
Junho de :1809, quando se achava alterado pelo ~ 14, do 
dito Decreto ele a de Dezembro de !8H ; recommenúo 
a V m. que, pondo em prom pta execução os c i ta dos 
alvarás, proct'da em conformidade delles com o maior 
cscrupulo c activicladc, ;:~ fim de que, esquecidos os 
:1busos e arbitrariedades, se não defraude a Fazenda 
Publica. 

Deus Guarde a Vru. -Paco em 3 de Julho de 1828.
José Bernardino Baptista Pereira. - Sr. João José de 
Oliveira Junqueira ~ Superintendente da dccima de 
S:m ta flila, Candclaria e Santa Anna. 

Expediu-se outra igu:_ll a Francisco José Alves Car
neiro, Superintendente da doei ma de S. José, Sé c 
Engenho Velho. 
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N. 85.-JUSTIÇA.-El\I 4 DE JULHO DE 1828. 

Declara quo as Cftsas destinad<:~ s para residencia dos Presiden
tes pertencem aos Vice-Presidentes quando ·chamados ao 
governo da província. 

Tendo subido á augusta presença ele Sua .M.agestade o 
Imperador o officio do Vice-Presidente da Província de 
Minas Geraes, . em data de 30 de Abril passado, em que, 
dando conta de ter ficJdo residindo no palacio do Go
verno a família do actual Presidente, desde que ellc 
partira para esta Côrto a exercer as funcções de Depu
tauo na AssemlJléa Geral Legislativa, pede decisão sobre 
dever ou não em tacs circumstancias pf~rtcncer o mesmo 
palacio aos Vice-Presidentes, para nelle residirem du
rante a auscncia daquclle : Manda o mesmo Augusto 
Sen!Jor, pela Secrebria do Estado dos Negocios da Jus
tiça, participar ao sobredito Vice-Presidente. que, sendo 
da nação ou por ella pagas as casas destinadas para a 
resiuencia elos Presidentes, ficam pertencendo aos Vice
Prcsiden tes para nellas morarem, logo que na con for
midade da lei, forem chamados p:1r:1 o governo da 
província, por <mscncb dos Presidentes della, ou poe 
quaesquer outras c:wsas, sendo todavia muito de seu 
imperial agrado que a este respeito h;1ja entre uns e 
outros a maior harmonia c boa inlelligencia possível. 

Palacio do Rio de J,mciro em 4 elo Julho de '1828.
José Clemente Pereira. 

N. 8G.-IMPERIO.-El\I 7 DE JULHO DE 1828. 

Sobro creação e provimento das cadeiras de primeiras letras. 

Tendo subido á presença de Sua Magestade o Impe
rador diversos requerimentos de pessoas providas em 
cadeiras de primeiras letras creadas de novo, com or
denados, pelos Presidentes em Conselho, e de outras 
providas pelos mesmos em cadeiras já estabelecidas, 
pedindo a approvação elo Governo, c não havendo pc:r
Licipado alguns Presidentes, como é Llc sua o1Jrigação, 
t:ws crcações e provimentos, c cs!cs legalmente :lppro
v:ulos na confonni<lade dos arts. 2. 0

, :3. o c 7. o da Lei ele 
15 de 0Lttubro de 1827: Ha por bem o mesmo Augusto 



DO GOVEilNO. 73 

Scnhoe recommr,nJar o rumpri mcn I o Jas citadas ele
terminações, p:1ta se não repetirem no futuro seme
lhantes faltas. O (JUD se JDrticipJ, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imperio~ ao Vice· Presidente da 
Província de S. P(lulo, para sua intclligcneia. 

P;dacio do Rio de Janeiro em 7 d8 Julho t1c 1828.
José Clemente Pereira. 

Na mesma conformidade c daL1 a Lotlos os Governos 
das outras provi ncias. 

N. 87. -~IARI~HA .-EM 7 DE JULHO DE 1828. 

Manda abonar a quinta parte do ordenado respectivo ao Official 
quP- servir interinamente qualr1uer lugar por impedimento 
(le outrem. 

Em solução ao que Vm. rcprcsentára em seu officio 
tlc• tJ do corrente; Oetf'rmina Sua Magestalle o Impera
ti o r que Vm. f:1ça ahonar a o Oftlcia l, que se acha inte
rinamente servindo o lugar ele Almoxarifc, por motivo 
da suspensão de Joaquim José Ferreira Chaves, a ti. a 

parte do ordenado deste, flcanclo na intelligencia de 
que a toclo~ aquellcs Ofliciacs, que forem interinamente 
encarregados elo exercício de qualquer lugar por im
pcdimeuto ele outrem se deverá abonar a õ. a parte 
do ordenado respectivo ao mesmo lugar, na fórma ela 
.Lei, c pratica seguida nessa H.epartição. 

Deus Guarde a Vm. -Paco em 7 de Julho de 1.828.
Miguel de Souza Mello e ·Alvim.-Sr. Intendente ela 
Martnha. 

N. 88.-FAZENDA.- El\1 12 DE JULHO DE 2828. 

Drelnra que os Professores substitutos nno podem apresentar 
attestaclos não estando em exerclcio. 

O Thesourciro Geral dos ordenados, juros o pensões, 
fique na inlclligcncia de que a ordem que lhe expedi 
em 2 do corrente sobre o pagamento dos Professores pu

DECisõEs ])]~ 1828, iO 
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blicos não se entende com os substitutos das cadeiras, 
que não podem apresentar attestaclos de exercício pela 
leitura clfectiva dos proprietarios das mesmas cadeiras. 

Rio de Janeiro em 12 de Julho de 1828.-José Ber
nardino Baptista Pereira. 

N. 89.-FAZENDA.-E~r :1.4 DE JULHO DE !828. 

Manda que na 2. a Repartição da Contadoria Geral se escriptu
rem os livros respectiyos ao catalogo numerico das apolices. 

O Contador Geral da 2. a Repartição do Thesouro 
Nacional fique na intelligencia de que na dita Contado
ria se devem escripturar os li v r os respectivos ao cata
logo numerico das apolices ela divida publica fundada 
pela Carta de Lei de H) de Novembro do anno passado, re
gulando-se a este respeito pelo art. 31 da dita Lei. 

Rio de Janeiro, 14 ele Julho de 1828.-José Bernardino 
Baptista Pereira. 

N. 90.- JUSTIÇA.- El\1 14 DE JULHO DE 1828. 

Sobre a incompetencia da portaria que declarou nulla uma 
devassa tirada sem ordem especial. 

Sua Map;cstadc o Imperador, a quem foi presente o 
ofticio de V. S. de 9 de Novembro do anno passado, cx
pond0 a duvida que se suscitúra na Mesa do Crime dessa 
Relação por occasião de ser nella apresentada a primeira 
devassa, a que havia procedido o Ouvidor Geral do 
Crime por ordem elo Presidente interino dessa província, 
sobre os acontecimentos anareh i c os que nelta ti v eram 
lugar, a fim de se deferir aos requerimentos ele alguns 
indivíduos na mesma pronunciados, que pediam que se 
lhes désse baixa na culpa em virtude da Portaria de U de 
Agosto de 1.825 expedida por esl a Secretaria de Esta do 
dos Negocias da Justiça, que declarou nulla a sobredita 
devassa, me ordena responda a V. S. que procede a 
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duvida suscitada, porque supposto por aquella portaria 
se reconhecesse e declar~sse nulla a devassa em questão 
por ter sido tirada sem ordem especial, esta declaração 
não podia prouuzir o ciTei to ue invalidar a mesma de
vassa, emquanto o Poder Judicial a não declarasse tal 
por uma sentença. E porque a souredita Mesa nesta de
cisão deu uma prova de que sabe observar fielmente a 
Constituição do Imperio : Ha o mesmo Augusto Senhor 
por bem que V. S. a louve em seu Augusto Nomei não 
só pela sua conducta constitucional como pela maneira 
com que, combinando a observancia ela Constituição 
com o respeito e acatamento que lhe é devido, fez subir 
á sua imperial presença as justas razões e motivos ele 
sua bem fundada d uvicla sobre a incompetencia da refe
rida portaria. 

Deus Guarde a V. S.- Palacio do H. i o de Janeiro em 
:14 de Julho de :1828.-José Clemente Pereira .-Sr. Chan
reller da Belação do Maranhão. 

N. 91.- JUSTIÇA.- El\1 17 DE JULHO DE 1828. 

Declara que a Camara Municipal não póde suspender Juir. de 
Paz, ainda quando nulla seja sua eleição. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador a repre
sentação da Cama r a ela vi lia de Valença, em que pre
tende justificar-se na sua imperial presença do excesso 
de jurisdicção que commctteu pelo faeto de suspender, 
por autoritlade propria, do exercido de suas funcções, ao 
Juiz de Paz Eleuterio Delfim da Silva, e seu supplente 
João Baptista Reis, expondo os justificao os motivos que 
a isso a determinaram, c pedindo que, á vista destes fosse 
servido mandar approvar a sua conducta, que lhe foi 
estranhada por Portaria de ~1 ue Março do corrente 
anno, e ordenar a destituição dos sobreditos Juiz de Paz 
c supplentc; .l\Iancla a mesmo Aug·usto Senhor, pela 
SccretQria de Estado dos Nrgocios da Justiça, declarar á 
sobredita Camara que, apezar de serem legaes os funda
mentos que se ofl'erecem para ser declarada nulla a refe
rida e!eir;ão, nem por isso deixa de ter sitlo manifesta
mente illegal, abusiva, e de perniciosas conscquencias, 
a ingerencia que se arrogou na decisão de um negocio 
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que não CI'a da sua competencia, porque em tars cir
cumstancias deveria ter limitado o seu officio a repre
sentar os motivos que existiam p:::~ra se declarar nulla a 
mesma eleição : e qu:\ qua nlo á dcs ti tuição do men-
cionado Jniz de Paz c seu supplente~ ao Ouvidor da co
marca se expedem nesta data as convenientes ordens. 

Palacio do Hio de Janeiro em 17 <le Julho de !828.
José Clemente Pereira. 

N. 92.- JUSTIÇA.- El\1 18 DE JULHO DF. 1828. 

So!Jrc a queixa c summario a que mandou proceder fóra de 
tempo um Juiz de Paz por desobcdiencia c injurias á sua 
pessoa. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magcstade o Imperador, in
tri r a do pelo oflieio do V. Ex. de 2t do mcz antecedente, 
das duvidas que occorreram ao Ouvidor dessa comarca 
sobre a queixa c summario a que manuára proceder o 
Juiz de Paz tla vi !la da Parnahiba contra o Alferes Joa~ 
quim Thcocloro Leite Penteado, por lhe ter c!r~r-obede
cid o e havrr injnriado; l\Ianda declarar a V. E c que 
proeedo a duvida do sobredito Ouvidor e é improce
dente a qJeixa do Juiz de Paz; por quanto sendo dons 
os seus fundamentos: l. o a dcsobed iencia e má resposta 
do supplicado; 2. o a injuria dita na sua auseneia, de
veria elle Juiz, quauto ao primeiro caso ler proeedido 
immediatamente ciO competente auto, e quanto ao se
gundo, dentro em tres dias contados claquellc em que o 
conhecimento da injuria tivesse chegado á sua notieia, 
na conformidade da Ord., Li v. 5. o, Tit. 50§ inicial e 
2. o ; c que não tendo assim procedido, pois se reconhece 
llo auto, que este só foi ordenado a 6 de Maio quando a 
desobediencia havia tido lugar a 21 de Abril, e que nesse 
mesmo uia lhe chegára a noticia tia injuria dita em sua 
ausencia, sú llle assiste o direito para demandar a 
mesma injuria como qualquer do povo~ como se aclta 
declarado 11a cilada Ordenação. O qw~ V. Ex. fará 
const:lr ao sobreuito Ouvidor e Jui;, do Paz p:1ra in
telligencia de ambos c sua execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pabcio do Rio de Janeiro em 
i8 de Julho de 1828.- José Clemente Pereira. -Sr. Pre
sidente da Província de S. Paulo. 

•A:A:Af\:.A:F'if'':P 
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N. U3 .- FAZENDA.- EM 1!) DE JULHO DE 18-:8. 

SolJre a cunl1agem e circulação da moeda Je cobre o liquidaçào 
da divida passiva na Provincia da Bahia. 

José Bernardino BaptistG Pereira~ do Conselho de Sua 
Magrsbdc lmprrial, .Mínistl o e SerrctHio Lle Estado 
dos Nrgodos d<1 Fazenda c Presidente do Tilcsouro Na
dona!: Faco saber á Junta da Fncnch da Provinria L1a 
Bahi:t l]Ui~ Su:1 1\Iagrstad~ o Imprrac1or Ha por bem onle
nar o seguinte : 1. o que ponha em cireula(ãn, a moeda 
JJoa de co1Jrc recolhida, r_rue fôr do mesmo cuniJO, valor 
c t ypo do dcst a Côrtc, e vá procedendo nesta operação 
com o maior cuil1ado, c :'r·baixo ela mais rcstricta vigi
];Jnci0~ cnvianflo a que, suprosto legal, é de dlficrente 
cunho., fundindo a que fôr f;tls<:, a fim de se poder tirar 
<lella algum proveito; 2. o CJne ponlw em actividade a 
Cas1 d::t Moclla, cunhan:!o com o mesmo valor, cunho c 
typo do desta cidade, propondo é\S faltas que rara isso 
houverem; 3. 0 que eleve rst0r na inte11igencia tlc que 
as apoliccs cmittitlas são vcrd~tdeir<1mcnte morda, que 
deve ser amortizada, conforme a lei, 11eando sem vigor 
a Provi~ão de 2í de Dezembro de ·1827, na parte ~ómcntc 
que re~peita :1 separação do computo na recepcJo dclla~; 
:I. o quo liquid;~ quanto antes a divi,la passiva p:1ra se 
poder cre:11' a caixa fllial; ~). 0 , f1nalwenir, que é\ Jtlnta 
l1que na intdligencia da re~pon~:ahilill:Hle que lhe ó 
iniH'rcntn~ p~la parte que lhe pertence, no ca;;o qne ~e 
illud:t a lei e~ se de :ugar a emissão de moed:1 falsa. O 
que St~ lhe p;trticípa para sua intelligL~ncia e Hei excru~ 
ção.- AllJillo Nunes de Aguiar a fez no Hio de Janeiro 
elll lU de JulltU ele 18:28.-l\lareellillo Anttmio de Souz:t a 
fez L'SfTCYer. -José Bernardino Baptista Pereira. 

N. 01.-FAZEND.\ .-Ei\l 22 DE JULHO DE 1828. 

Exige a remessa toda3 as semanas do ponto dos empregados das 
diversas Repartiçücs do Tllcsouro. 

Os Contadores Geracs das diversas Hcpartições do 
Thesouro Nacional fiquem na iutelligcneia que todas as 
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semanas !levem rcmetter-mc o ponto dos seus oilieiacs 
para conhecer de sua assiduidade, c suspenller os que 
forem remissos ao serviço. 

Rio de Janeiro em 22 de Julho de 1828.-José Ber
nardino Baptista Pereira. 

N. UL-MAIUNHA.-Eu 22 DE JULHO DE 1828. 

Sobre o exame c avaliação das madeiras (!UC se compram para o 
serviço dos Arsenaes. 

Em aJJita monto ao A viso de 27 ele Fevereiro do 
prescn te anno, ficará V m. na intcllige'lCia de que, 
além das proviJencias ncllc dctc·rminadas, clcvcrásempre 
preceder á avaliação das madeiras que se compram 
para o serviço do Arsenal e Armada, o exame e approva
ção das mesmas madeiras, segundo a sua qualidaJc, 
estado e precisão que houver dellas, sendo este exame c 
approvação feitos ou pelo constructor, ou pelo mestre 
do Arsenal, a quem o citado aviso autoriza para a 
avaliação das madeiras, procedendo-se em toda esta 
transacção de accôrdo sempre com o lnspector do 
Arsenal, a quem nesta uata se dirigem as ordens con
venientes. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 22 de Julho de 1828.
.Miguel de Souza Mello e Alvim.- Sr. Intendente da 
da 1\larinlta. 

N. 96. -JUSTIÇA .-EM 22 DE JULHO DE 1828. 

Approva os actos do Presidente da Bahia contra as macllinações 
dos inimigos do systema constitucional, e recommenda o 
emprego de meios energicos para descoberta dos facciosos e 
dos fabricadores de moeda falsa. 

lllm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o officio que V. Ex. mo dirigiu com data 
do 1. o J.o corrente, acompanhando por cópia uma 
informaçiio do De'3embargador Ouvidor Geral do Crime, 
e documentos a clles juntos, participando o procedimento 
que ahi se teve para occorrer com remedio opportuno 
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ús machinações, que uma facção de inimigos do actual 
systcma de governo monarcllico constitucional, estava 
trama mio, c se propunha levar a cfii~ito: e como em 
todo o procedimento por V. Ex. communicado a este 
respeito se veja, quo a lei foi guardada, o mal atalhado 
ao nascer, e a tranquillida<le publica posta em segurança; 
H ou v o o mesmo Augusto Senhor por bem achar dignos 
de su1 imperial approvação todos os actos desse governo 
e mais encarreg-ados da tranquillidadc publica ucssa 
cidade por V. Ex. participados. E bem que à vista 
elos documentos que foram encontrados em poder de um 
dos cabeças da desordem, e llas declarações feitas por 
alguns dos cumplices, se veja que nada se deve temer 
de quaesquer Lcn La Livas, que os facciosos possam intcn ta r 
contra o systema constitucional estabelecido, não só 
porque todos os bons brazileiros o querem e defendem, 
mas mesmo porque se não contam entre elles, senão 
imliviuuos, que têm chnmaLlo sobre si a publica in
dignação dos homens bons por sua pessima conducta, 
e antigos crimes ; que se tivessem sido punidos como 
mereciam~ não ser iam agora repetidos: desejando Sua 
1\I:JgcstaLle o Imperador, que não seja perturbada a tran
quillidaue dess:J provind:1, que sempre permaneceu leal, 
e tantas provas tem dado de só querer o systema de 
governo estabelecido ; por um punhado de homens 
despresiveis, c sem força~ o que só poderá acontecer 
por falta de vigilancia das autoridades~ que os devem 
collheccr e processar, Ha o mesmo Augusto Senhor 
por ]Jem mandar recommcndar a V. Ex. toda a maior 
diligencia pussivel, e o emprego ele todos os meios ao 
seu alcance compatíveis com as leis, para se poder 
chegar ao descobrimento de todas as pessoas compli
cadas em tão criminosa facção, para que sendo julgadas, 
como merecerem, expiem com a pena os seus crimes 
c tleíxem gosar em paz acs cidadãos tranquillos os 
beneficios que o governo constitucional lhes aliança. 

Sobre o outro artigo ele seu otncio rclatl v o ás providen
cias que solicita sobre o mal das faltas de cobre, cum
l)fe-mc dizer a V. Ex. que estas lhe serão env\adq.s 
nesta occasião pela Repartição da Fazenda: devendo eu 
só acrescentar a este respci to que Sua 1\lagestade o 
Imperador tem visto com mui ta estranhesa a im
punidade, com que puulicos fabricadot·es de moeda 
falsa têm espalhado mais de cinco milhões de cobre 
nessa província, na presença de um Presidente, de uma 
Relação c de muitos ~lagistr.ados territ{)riaes, sem que 
até hoje tenha apparccido um procedimento forte 
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punindo os crimes, que acredite o zelo c integridade 
de t·1ntas autoridades a fJUCill pela lei incumbia 
proceder contra os autores de um crime de consequcncias 
tão fune.s·t:ls : o que n rnc~mo Auguslo Senhor mand1 
eommuniear a Y. Ex..~ p2ra sua intulligcncia e para 
assim o fazer constar a todJs as sobreditas autoridaucs: 
espcr·ando que esta ad,'ortcncia seja sufncientc pnra 
despertar o zelo, c actiYidadc tlc V. Ex.., c dos mais 
:~utoritladcs, a qurm o caso c1 iz respeito. 

Deus Gu:ll·dc a V. Ex. -Pabcio do Hio de Janeiro em 
2:2 de Jullln de 1.8t8.-José Cfcmcntc Pcreint.-Sr. Pre
sidente Lla Província da lhl!Ía. 

N. !)7. -JUSTIÇA .-El\1 22 DE J ULIIO DE i828. 

Declara nullo o acto do Ouvidor interino da comarca ele 
S. João das Duas Barras que elevou a Julgado a povoac;ão de 
Carolina. 

Sendo prescn te a Sua M:1gostadc o Imperador o offlcio 
de Vm. de 15 de Fevereiro passado, em que dá conta, 
que tendo o seu antecessor clcvallo a Julgauo a povoação 
de Carolina nas m::~rgcns do Hio Tocantins, c o Presiden
te da província dcsapprovado somelllanlc crcação por ser 
contra1·ia á Llisposiçào da Cal'la do Lei de 20de Outubro 
de 1823, dcixára de executar esta determinação por julg 1r 
que flcanrlo nulla aquclla cr,~at;ão, se tornaria desgraçado 
aquc!lcgrandc termo, pon1isLn·do Julgado de Porto lh·al, 
120 lcguas, c conscrvára o m cs mo Julgado no estado enHJUC 
se acha até a imperial resolução: O mesmo Augusto Se
nhor manda estranhar a Vm. um tal procedimento c ele
clara r irrito, nullo c como se nutlca existira semelhante 
Julg:Hlo_, ar! vortindo-o outrosim, tJUO ucvia ter obedecido 
e cu:rprülo as onlens do Presidente, por ser autoriJaclc 
competente para as expedir sobre o oJ)jecto em questão, 
0 muilo m:~is devia ter respcitatlo a precitada Lei de 20 
de Outubru de 18!3 art. 21 ~ 4. 0

, devendo dirigir a ~ua 
representação, quando julgasse de interesse á conserva
ção da sobredita creação, ao Prcsiclonte em Conselho para 
este a propôr se assim acllassc conveniente. 

DJus Guarde a Vm.- Palacio tlo Rio de Janeiro em 22 
tle Julho de 1828.-Jose' Clemente Pereira.-Sr. Ouvidor 
iutcrino da comarca de S. Jc;ão das Duas Barras. 

J'\:./'IPJ.\:.f'JV\:./' 
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N. U8.- ESTRANGEIROS.-EM 23 DE JULHO DE 1828. 

:Manda que as Legações Drazileiras renwttam todos os annos o 
resumo da correspondoncla recebida o expedida pelas mesmas 
Legações. 

Desejando Sua 1\Iagestade Imperial que nesta Secre
ta ria de Es Lado haja o pcrfel to conhecimento que é 
mister assim dos officios que são expedidos, como dos 
que são recebhlos pelas di versas Legações Brazileiras em 
sua correspondencia com a mesma Secretaria de Estado: 
E' servido crdenar que de cada uma das mencionadas 
Lcgaçõcg venham, no fim de cada anno, os respectivos 
resumos que se indicam nos modelos juntos A e B; 
c quo outrosim V. S., logo que este receber, remetta 
uma reLlção elos livros que servem no registro dessa 
Secretaria; indicando o numero e destino ele cada um. 
O que tudo communico a V. S. para sua intelligencia 
c execução. 

Deus Guarde a V. S.- Palacio do Rio de Janeiro em 
::2:3 de Juiho ele 18;28.-.L}!arquez do Aracaty.-Sr .... 

l\IODELO A. 

Nwneraç/lo e 1'esw1w da con·espondenci(t 1la Secretaria de Estado 
dos Negocias Estrangeiros com a Legaçdo de •..• no annu de .... 

FOBA:\I l\EGEDIDOS 
NEST.\ LEGAÇ7\.0 ItESV~lO DOS DITOS OFFIGIOS. 

os UFFICIOS. 
'· 

~ .. --·~~ ... -~, 

N. 1. O que constar. 

I 
N. 2. Idem. 

li 

·~-.-._, ______ -------K 

N. 3. Idem. 

N. 4. lLlCm. 

I N. ~· i), Idem. 
I 
I 

li 
N. fi. Idem. 

~· - =.Q.'rl:""_ ...... 

Todos estes o1Iicius foram colliorldos c ficam registrados no 
livro quu na Secretaria ucsta Legação servo, etc. 

DEClSÚEti UE 1828. il 
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l\IODELO n. 

Numemçdo e resumo da coJTespmuleur:ia dlt Lcgaçü~o de •.•. num a 
SecYetaria de J< .. 'stado 1los Negocias Estnmgci1·os 110 aJl/IO 1lc ••.• 

FORAM EXPEDIDOS I 
POR ESTA LEGM_;:X.o ll ESlJ.\iO DOS DITOS OFFICIOS. 

I OS OFFlCIOS. 

N. l. O llllC constar do índice I{UC tiver. 

i\. 2. Hem. 
I - ··--·----

I N. 3. Idem. 
I . 

N. L Idem. 

I 

N. ~· ldcrn. o. 

~-------

I 
N. 6. hlom. 

·- -- ----- ---~--. -- ---- ------ ~--- ------ ----------·--

Todos estes otlicios foram conferidos c Hcam registrados no 
livro (1ue na Secretaria desta Legação serve, etc. 

P. S.- Para quo haja toda a certeza no numm·o dos despachos, 
que essa Legação rece!Jcr desta Secretaria de Estado, previno a 
V. S. que a lista delles, que lhe recornmendo, deverá ser enviada 
depois que V. S. receber o primeiro despacho de Janeiro do anuo 
seguinte. · 

N. 99.- ll\IPEHIO.- E~I 23 DE JULHO DE 18:.!8. 

Declara que as resoluções dos Conselhos do Governo dcvolll ser 
expedidas pelos Presidentes das províncias. 

111m. e Exm. Sr.- Levei á presença de Sua Mages
tade o Impenclor o officio ele V. Ex. do i. o de Abril 
deste anno, com as cópias das actas d;1s sessões do 
Conselho do Governo dessa província, em que se lratou 
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tle regulai' a fórma do expediente das resoluções do 
dito Conselho, por se duvidar se deveriam ser por elle 
expedidas, ou por V. Ex. ; e Ha por bem o mesmo 
Augusto Senhor mandar declarar que as referidas reso
luções não podem ser expedidas pelo Conselho, porque 
não têm força executiva, competindo portanto a V. Ex. 
o expediente de todas, como se pratica nas mais pro
víncias do Imperio. O que participo a V. Ex., para sua 
intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
~3 t.lc Julho t.le 1828.-José Clemente Pereira.-Sr. Pre
sidente da Província de Goyaz. 

N. iOO.-IMPERIO.- El\1 26 DE JULHO DE !828. 

Resolve as duvidas propostas pelo Lente da 2.u cadeira do 2. 0 anno 
do Curso Jurídico de S. Paulo sobre as materias que deye 
ensinar, e o compendio por onde ha de lecoionar. 

Levei á presença de Sua Magestadc o Imperador o 
officio de V. S. de 2i de Maio deste anno com outro 
do Dr. Balthazar da Silva Lisboa, em que este expõe 
que, além de vacillar sobre o ensino das materias da 
2. a cadeira do 2. o anno de que é Lente, pol' julgar 
indispensavel explicar algumas de c1uc não fallam os 
estatutos do Visconde da Cachoeira~ que se mandar:nu. 
observar pela Lei da creação Llos Cursos Jurídicos, 
tambem duvida se, escolhido o compendio, de v crú us~1 r 
dclle sem ser approvado pela Congregação, que por ora 
se não póde formar por falta de Lentes: e Manda o 
mesmo Augusto Senhor CIUC eu responda a V. S. quanto 
á i. a duvida, que ella se acha decidicla~ nos arts. i. o 

e 7.u da citada Lei, porque em um se designa para a 
referida cadeira o ensino do direito publico ecclesias
tico~ e no outro se determina que eleja o Lente algum 
compendio feito, ou arranje de novo, se o não houver; 
d'ondc se segue que ao Dr. Lisboa compete a eseolha, 
ou o arranjo de um para as matnrias da sua cadeira; 
sem que lhe sirva de emharaço o que a este res
peito dispõem os estatutos apontados, porque só foram 
approvados para regular interinamente nac{uill6 em 
que não se oppuzerem ú referida lei; e quanto á 2.\ 
que não podendo actualmeute formar-::;e a Congregação 
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pela falta de numero sufficicnt'e de Lentes~ deve se
guir-se o que praticou o Dr. Brotcro, quo não obstante 
aquclla falta, preparou e ndoplou o compendio do que 
se serve nas lições do i. o anno; advertimlo porém que 
lhe cumpre participar logo o compendio que escolher, 
ou arranjar, para ser presente á .Assembléa Geral Le
gislativa, afim de poder esta approval-o, se o julgar 
conveniente. 

Decididas assim as duas propost:Js duvillas, resta 
faltar da necessidade, em que SD considera o mesmo 
Dr. Lisboa, de expliC;"~l' na caclcira, que lho foi con
fiada_, a histol'ia ecclesiastica., c a do V olho o Novo 
Testamento: e ainda que não compita ao Governo a 
designação das materias, por ser objccto de lei, com
tudo ·como é indubibvelmcnte das suas attribuicõcs 
embaraçar que se ensinem as que ella não designa:· H a 
por bem Sua l\Iagestade o Imperador cleelarar que não 
póuc o dito Lente, som infracção da que regula os 
eslndos, consumir com as liGões do tacs dou te i nas o 
tcrnpo que ÜCYO empregar no ensi110 elas que constituem 
cxelusivamen te o corpo ele direito publico occlesiastico 
universal, ajuntando-lhe o qun é peculiar do mesmo 
direi to no Braz i!. O que participo a V. S. para que, 
fazendo-o' constar ;i O sobredito Lcn te, assim se execute. 

Deu:;; Gu:tnlc a V. S .--Palacio do Rio elo Janeiro em 
~~()de J ui h o d;~ 1828.-José Clemente Pereira.- Sr. Di
rcclor do Cur.-.;o Juridico de S. Paulo. 

N. 101. - IMPERIO. - E\I 27 DE JULHO DE i828. 

Determina qnc n[w 3Cjam c~us:vhs ao mesmo tempo as aulas de 
rlielül'ica c pllilosopllia, e :lllill'ova a nomeação de um estran
t;·ciru 1nra en:.;inar gratuiL1 geometria no Curso Juri.dieo 
de s. Paulo. 

Scnuo presente a Sua lVbgestade o Impcraílor o officio 
de 1 de Junlw deste anno~ e:n que V. S. communica 
a distd:;uição qae fl:·:er:r (]a,, l:uras das aulas de rllctorica, 
p~:i!OS(Ip!Jia, C li:l, 'I !'r;\lli';'í:l~ p:ífa que pOSSaffi OS CS
tUdaJ!LcS frcqw·n ~ar tod::s LI\~S no mesmo anno, e a pro
v iclencia interina de consen li r que o italiano João Bap
tista lladaró ~ensin8 ~Ta taitamon te geometria, emquanto 
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não clH\~·a o Prr!cssor nomeaclo; Houvr por bem o 
mrsmo Senhor :1pproYnr estas medidas, á excrpc;rro da 
t1islrihuição das horas na parte em que faz compatível 
o estudo da rhetorica com o de phiiosophia, porque 
bastando apenas um anno para os principias elemen
tares de qualquer dos dous estudos é absolutamente im
possível que se aprendam os de ambos em tão pouco 
tempo, devendo scguir-s~ do methodo por V. S. 
adaptado ~pprovação immeri ta, ou reprovação no fim 
do an.no. E porque cumpre prevenir taes males, or
dena Sua 1\lagestado que V. S. distribua as horas do 
sorte, que se possa estudar sómento a língua francrza 
com a rhctorica, ou com a philosophia, em cuja demora 
nada se perde, porque quanto mais perfeitos os estu
dantes sahi-rem daqucllcs prcparatorlos, maiores pro
gressos farão no estudo •las scii'llt~ias juriclicas e sociacs, 
a que vão depois applicar-so. O que iJarticipo a V. S. 
para sua in te ll i gentia c execução. 

Deus Guarcle a V. S.-Palacio do Hio de Janeiro em 
27 de Julho ele 1828. -José Clemente Pereira. -Sr. Di~ 
rector do Curso Juricllco de S. Paulo. 

N. 102. - IMPEIUO. - E:\l 28 DE JULfiO DE 182f·L 

nrrl:ua que os empregados ccclesiasticos, que forem Dcpnlailn~ 
á Asscmbléa Geral Legislativa, não podem perceber ns SU[lS 

congruas durante as sessões da Camara. 

· Illm. c Exm. Sr.-Tendo Antonio Pereira de Car
Vi1lho, Thcsourciro ela Capella Imperial desta Côrtc, re
presentado a necessidade ele se declarar se o Bispo Ca
pcllão-.Mór e o Conego Januario ela Cunha Barboza, per
cebiam por inteiro as suas congruas, apezar de terem· 
assento nas Camaras LegislaLivas : Ha por bem Sua Ma
gostado o Imperador que se participe a V. Ex., que a 
g-eneralidade do~ 6. o do cap. 4. o das Instrucçõrs . .de 
10 de Junho ele 1822, a que se refere o Decreto de 3 do 
mesmo n1ez e anno~ entendido pelo do 1.7 de Fevereiro 
ele 1823, não póclc excluir as congruas dos ccclrsiasticos, 
que são v·eneimen tos pagos pelo Thcsouro Publico, pois 
o seu theor é o seguinte: -Ficarão suspensos todos e 
quaesquer outros vencimentos que tiverem os Depu
tados percebidos pelo Thesouro Publico, provenientes 



R) DECISÕES 

de empregos, pensões, etc.-E é tão obvio e claro este 
sentido, que na conformidade delle tém dei x:-~do de re
ceber as suas congrnas os Deputados que são Pa rocho;;; 
nos qu.1tro mezes das sessões ordinarias~ porque Vt~n1·em 
os seus subsídios como Deputados. E ordena outrosim o 
mrsmo Senhor que esta declaração se communique a 
todas as Repartições de Fazenda, para que seja sem ex
cepção alguma geralmente ol1servada. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 28 de Julho de 1828.
Josl Clemente PPreira.-Sr; . .Tost') BL;rnnrdino Baptista 
Pereira, Ministro e Secretario de Estado dos Negocio.1 da 
F.'lZf'lHl:l. 

N. 103.-JUSTIÇA.- EM 28 DE .JULHO DE 182R. 

:\[anda declarar aos Heligioso:'i Carmdl tas descalços que lhes 
(J prohihldo· prestar obediencia a superiores estrangeiros. 

Tendo chegado ao conhecimento de Sua l\fagestade o 
Imperador que os Religiosos Carmeli tas descalços dessa 
provincia, têm em Portugal seus Prel()dos maiores, aos 
quaes, não obst;.mte a indepcndencia em que estl~ Impe
rio se acha daq uelle Reino, continuam a prestar obe
diencia; dando, com este facto, lugar a que estrangeiros 
exerçam autoridade dentro do territorio do lmperio, o 
que é manifestamente offensivo da categoria de sua in
depcndencia, prejudicial aos seus interesses, e prohibido 
pelas suas leis: ordena o mesmo Augusto Senhor que 
V. Ex. faça constar aos mencionados Religiosos que lhes 
é prohibido por todos os princípios obedecer a superiores 
estrangeiros, e que, no caso de quererem continuar a 
residir no mesmo Imperio, devem immediatamenle 
tratar de se mostrarem desligados de toda c qualquer 
obediencia a taes superiore~ como em caso identico já 
praticaram os Monges Benedictinos, cujo exemplo, 
digno de louvor_, cumpria que os sobreditos Carmelitas 
tivessem já imitado. 

Deus Giiarde a V. Ex.;...._Palacio do Rio de Janeiro em 
28 de Julho de 1828.- José Clemente Pereirrt.-Sr. 
Presidente da Província de ...• 

• 
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N. lOí.-JUSTICA.- EM 28 DE JULHO DE l828. 
. " 

Exige a rrla~ão dos Religiosos que Sfl acharem fóra de seus 
ronventos, c manda recolher os que estiverem sem licença. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador, que não 
só nesta província como em todo o Imperio, existem re
ligiosos de varias Ordens fóra de seus conventos, havendo 
até entre elles alguns sem licença competente, e que em 
taes circumstancias se devem reputar por verdadeiros 
apostatas: Ordena o mesmo Augusto Senhor que V. Ex., 
procedendo ás neccssarias indagações, remetta a esta 
Secretaria de Estado dos Negocias ela Justiça uma rela
ção exacta de todos os religioso~ que se acharem nesta 
província fóra de seus respectivos conventos, declaran
do os que tiverem licença, e de quem, e os que se acha
rem sem ella, fazendo V. Ex. immediatamente recolher 
todos aquelles que existirem sem esta, aos conventos 
mais proxímos dos si tios em que forem achados; e por
que esta medida tem particular attenção com os que fo
rem estrangeiros, cumpre que a respeito destes V. Ex. 
mande 1veriguar escrupulosamente o mo ti v o por que 
vieram ao Brazil, qual tem sido a sua conducta nelle, e 
d'onLle têm tirado os meios de sua subf;istencia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 28 de Julho de 1828.
Jo8é Clemente Pereira.-Sr. Presidente ela Província de ... 

N. lm>.-JUSTIÇA.-El\1 29 nE JuLno nE l828. 

Concc1lc permissão para que funccione a Sociedade Philantt·opica 
Can tagallense. 

Su:1 Magestade o Imperador, a c1uem foi presente com 
o oflicio do antecesso!' do Vm. datado de H> do correntt•, 
as bases car<lcaes da Sociedade Philantropica Cantagal~ 
lense, offerecidas pelo Padre Antonio João de Lcssa: 
Houve por bem conceder a permissão requerida, para 
poder ter cffeito a mesma sociedade na conform iuade da 
Carta de Lei de 20 de Outubro de 1.823, para que restituo 
a Vm. não só a representação do mencionado Lessa 
como as bases referidas. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 29 de Julho de 1828. 
-José Clemente Pereira.- Sr. Desembargador Ajudante 
do Intenuente Geral da Policia. 

t/'I:.A:Jo\:.P o:AAf":/' 
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N. toa.- FAZENDA.- EM sm DE JuLno nE t82FL 

Manda p.romover a cobrança fla divida activa da nação, na 
conformidade do art. 2. 0 da Lei tle !3 de Novembro de 1827. 

José Ifernardino Baptista Pereira, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario ele Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente elo Thesouro N'-1-
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província 
de ...... que Sua Magestade o Imperador Ha por bem 
determinar que a mesma Junta promova, quanto ser 
possa, a cobrança da divida activa da Fazenda Publica 
dessa província, na conformidade do art. 2. o da l..ei 
fle !3 de Novembro do anno proximo passado, dan
do conta de 3 em 3 mezes das quantias que se tiverem 
cobrado, e do estado do seu processo. O que assim 
cumprirá.-Albino Nunes ele Aguiar a fez no Rio elo 
Janeiro em 29 de Julho de !828.- Mat·cellino Antonio 
1le Souza a fez escrever.- José Bernardino Baptista Pe~ 
reira. 

N. i07 .-ESTRANGEtROS .-E~I 2 Df; AGOSTO DE 1828. 

Sobre o !Jeneplacito para o exercício no Imperio das funcc,ões 
de Consulcs estrangeiros. 

Constando a Sua Magestadc o Imperador que em al
gumas das províncias se tem admittido varias pessoas a 
exercer as funcções de Consules e Vice-Consules de al
gumas nações estrangeiras apresentando unicamente as 

·nomeações, que dellas fazem os Agentes e Consules das 
ditas nações que se acham acreditadas junto do Governo 
Imperial, e isto sem terem o Beneplacito de Sua Ma
gestade o Imperador conforme a pratica seguida cons
tantemente entre todos os Governos, como alli se vê dos 
Tratados que se têm celebrado nesta Côrte com diversas 
Potencias; Ordena o mesmo Augusto Senhor que V. Ex. 
faça saber a todos os que estiverem nas acima meneio· 
nadas circumstancias, que devem fazer solicitar quanto 
antes o Deneplacito Imperial por esta Secretaria ele 
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Estarlo para o quo se lhe eonerdc o prno clr 8 mezes 
'contado da data deste :wiso, findo o qual <lrvcrão ficar 
suspensos. O quo participo a V. Ex. para sua intelligencia 
c execução, dando parto do cumprimento desta imperial 
de terminaçrro. 

Deus Guardo a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro 
em 2.cle Agosto de 1828.-Jiiarq~tez de Aracatlj.-Sr. 
Prrsiclen te ch Província de.. . • · 

N. 108.-JUSTIÇA.-El\I ti DE AGOSTO DE 1828. 

Sobre a cl~i~ão para provincial dos Franciscanos desta Côrle. 

Sendo constante que nas eleições para Provincial dessa 
província se guardava o estylo da alternativa, devendo 
recahir a eleição necessariamente um triennio em Reli
r-doso que fosse natural do Brazil, c outro triennio em 
Religioso nascido em Portugal, Ha Sua Magestade o Impe
rador por bem ordenar, que Vossa Paternidade Revm. in
forme se ainda se observa esta pratica; e que, no caso de 
ainda subsistir, clla cesse de uma vez para sempre, como 
já devêra ter cessado depois da declaração da lndepen
dcncia deste lmperio, que não admitte, nem póde tolerar 
uma tão odiosa difierença, devendo ser elegíveis para o 
sobredito lugar todos os Religiosos que se acharem em 
circumstandas para isso, sem nenhuma outra difierença, 
que a das suas qualidades religiosas c virtudes. 

Deus Guarde a Vossa Paternidade Hevm.-Paço, !J de 
Agosto ele 1828.-- José Clemente Pereira.-Sr. Provincial 
do.:\ Heligiosos Franciscanos. 

N. 10f}. --JUSTIÇA. -El\1 !') DE AGOSTO DE 1828. 

Declara o modo ele escripturar os livros de receita e despeza das 
Camaras l\Iunicipaes e que os successores das autoridades se 
devem informar das ordens c1adas aos seus antecessores. 

Tendo o Conso lho do Governo dessa província feito 
chegar ao conhecimento do Sua l\iagcstaclo o Imperador, 

DECISÜES DJ~ :I.R28. 12 
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a falta de execução, que Vm. tem dado ás ordens, que 
lhe têm sido expedidas sobre as resoluções tomadas 
pelo mesmo Conselho, como ultimamente acont8rêra 
com a de 18 de Julho de 182G, pela qual se onlenára á Ca
mara que fizesse da ta r as-cargas nos lí v r os de suas contas: 
Manda· o mesmo Augusto Senhor extranhar a V m. a 
falta de cumprimento da resolução sobredita, sem que 
lhe possa servir de desculpa a ignorancia, que allega 
da falta de conhecimento da mesma resolução, porque 
os successores de qualquer autoridade estão obrigados a 
informar-se, e entrar logo no conhecimento de todas 

.as ordens, que. tiverem sido expedidas aos seus ante
cessores, sendo no presente caso até criminosa a sua 
omissão, por estar determinado no Alvará de 23 de Julho 
de 1766 o methodo pratico, por que se deve formar a 
escripturação da receita e despeza das Camaras, aonde 
é expressa a clausula exigida pelo Conselho de ~c data
rem as cargas e descargas nos livros ele suas contas. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em ri 
de Agosto de 1828.-JoséClemente Pereira.-Sr. Ouvido!' 
intPrino da comarca de Goyaz. 

N. HO.-.TUSTIÇA . ..,...El\1 5 DE AGOSTO DE 1828. 

Declara abusiva c capciosa a pratica de se elegerem Guardiães 
supplentes para votarem em lugar dos ausentes. 

Foi presente a Sua Magestade o Imperador, uma re
presentação de F r. Francisco de Santa Emcrencianna 
Silveira, Visitado r Geral dos Religiosos Franciscanos da 
Província desta Côrte, na qual expõe que estando deter
minado no Concilio Tridentino Ses. 2õ de Rcgularibus 
et Monialibus Cap. 6. 0

, que se não nomeem superiores ti
tulares para supprirem nas eleições religiosas os votos 
dos ausentes, e nos estatutos da Provincia da Conceição 
do Brazil Cap. 39 ~ 3. o que não é licito constituir vogaes 
que votem em lugar dos Guardiães ausentes, com a pena 

. de ser nulla a eleição e ficarem inhabeis para os officios 
da religião os eleitos, que nella consentirem~ tem aconte
cido não obstante elegerem-se com effeito algumas vezes 
Guardiães supplentes para votarem no Capitulo na falta 
dos Guardiães dos conventos, que se não acham presen
tes, porque não poderam, ou não quizeram vir assistir 
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ao mesmo C3pitulo :sobre a qual representação, sendo 
Vossa Paternidade Revm. ouvido, nega a existencia do 
facto de tacs eleições de Guardiães supplentes, defenden
do todavia, como licita, a pratica de se elegerem Guar
diães para supprir a falta dos que renunciam os seus lu
gares, o por consequencia os seus votos, ou morreram 
antes do Capitulo, como acontece agora com dous Gu·ar
diães, que fizeram esta renuncia, e o de S. Sebastião que 
morreu : O que tudo visto Ha o mesmo Augusto Senhor 
por Lem mandar declarar que é manifestamente abusiva, 
c capciosa, a pratica de se elegereiYt Guardiães supplen
tcs para votarem em Capitulo no lugar dos Guardiães 
ausentes quo renunciam as suas Guardianias, e por con
sequencia os seus votos, para não virem ao mesmo Capi
tulo, não só por ser regra geral estabelecida em direito 
canonico, que os votos dos ausentes accrescem aos pre
sentes, sem que já mais se tenha admittido o pernicioso 
principio de os snpprir ; mas muito particularmente 
porque offende ao Concilio TI'identino, no lugar citado; 
o qual prohibindo a eleição de superiores titulares para 
votarem nas eleições, quiz evitar que estas se fizessem 
por superiores meramente eleitos para ·este fim : está 
finalmente o mesmo abuso muito positiva, e litteral
mente prohibido nos estatutos por que essa província 
se governa no sobredito Cap. 39 ~ 3 aonde se diz que : 
(( Se faltarem alguns vogaes; .... não é licito constituir 
« outros vogaes, que votem em lugar dos taes ausentes ... 
« mas chegando o dia signalado da eleição, se p·rocederá a 
« ella, sem os ditos vogaes, que faltarem·, nem outros em 
« seu lugar.» Sem que possa aproveitar o argumento que 
Vossa Paternidade Revm. quer tirar do Cap. 49 § 9 porque 
este falia do caso em que algum Padre ou ex-definidor en
tra por subrogado depois da Congregação, sendo Guardião 
actual, o que é muito diverso da hypothese em que~tão. 

Respeito, porém_, aos Guardiães que morrem antes do 
Capitulo, é infundada a representação do Padre Visita
dor~ por quanto para o lugar destes não ha duvida que 
se podem eleger outros, na fórma que dispõe o citado 
Cap. · 39 ~ 3.0 dos estatutos municipaes dessa província :é 
todavia necessario que Vossa Paternidade Revm, advirta 
quo lhe é prohibido fazer licita mente taes nomeações, 
passados que forem dous mezes depois da morte daquelles, 
como se deve inferir do Capitulo celebrado em Toledo 
em 1.633 confirmado por outro de Roma em 166í, aonde 
se manda proceder contra os Provinciaes, que não elege
rem Guardiães para os lugares vagos dentro do sohredi to 
tempo. 
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E porque á vistJ da reprost~nlação do Palirr Yisitadnr 
c da informação sobre clla d;ula por Vossa Patcrnid:liiP 
Hcvm., se manifesta sem a menor duvicLl, r1tw l'Sle C'm
vonto está diviuido em duas facções, cada uma d:1s 
quacs, esquecida Ue SeUS devoreS, UÍSputa p ll'a o; S('ll:) 

Chefes a preeminencia do commando; 1\bnd:1 o mesmo 
Augusto Senhor fazer lembrar a Vossa Pa tcrnidade 
Rcvm., para ser presente a toda a communitlatlc, quanto 
deve ser do desagrado de Deus uma tal desavença ontl'n 
irmãos, e o muito que convem nos interesses dessa reli
gião quo se evite toda occasião do cscanclalo publiro, por 
suas dissenções domesticas. 

Deus Guarde a Vossa Paternidade nrvm.-Par.o em r; 
de Agosto de 182.8.-José Clemente Percira.-Sr. Í'rovin
cial dos Religiosos Franciscanos desta Côrlc. 

N. ilL-JUSTIÇA.-E:\I 12 DE AGOSTO DE 182R. 

1\Janda escrever em papel de marca pequena lodn f'Xpcflicntc fl:t 
Secretaria da Justi~a. 

Não havendo razão alguma plrmsivcl que jnsl if1rpw a 
pratica introduzida na Secretaria de Estado do.:; Neg'O{'.ios 
da Justiça, e outr:as, de se escrever em p:tpcl de mar<~a 
maior todo o expediente para fóra ela Côrtc, ao mesmo 
tempo que para todas as autoridades c mais pcsso:\s que 
se acham nclla, se escrevo em papel de marca 11cqucn:-~, 
sendo pelo contrario obvios os tlous grandes incon
venientes que d'aqui rcsullam, do se fazer maior L1c:;poza 
em papel e augmentar-so para mais do duplo o volume o 
peso da carga dos Correios, circumstancias dignas do 
serem tomadas em consideração: ordena SLla :Magcstadc 
o Imperador que acabe a so!Jredita dificrença, escreven
do-se em papel de marca petJucna todo o cxpeclicn te d n 
correspondencia que so faz por avisos e portarias. 
O que participo a V. S. 

Paço em 12 de Agosto ele 1828.~ José Clemente 
Pereira.-Sr. João C:1rneiro ele Campos, Oi'licial-~Iaior 
da Secretaria ele EstaLlo dos Negocias da Justir_~;l. 
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. N. !12.-ll\IP ERIO.-En1 12 DE AGOSTo DE 1828. 

Sobre as deliberações da C amara dos Deputados que não passaram 
· pelo Senado. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei á consideração de Sua 
Magestade o Imperador o officio que V. Ex. me dirigiu 
na data de 29 de Julho, exigindo a resposta de ou Lro 
de 1.3 de Novembro do anno . passado, no qual se 
requisitou ao meu antecessor, que remettesse ao Senado 
a communicação das determinações, ou providencias da 
Cama r a dos Deputados expedidas ex.otficio, ou a 
requerimento de partes, que o mesmo tivesse cumprido 
:-;em üaverem :t'assado pelo Senado, e subido á Sancção 
Imperial, quando as mesmas determinações ou provi
dencias importrJssem sustação, interpretação ou amplia
ção de .artigo de legislaç~o: e Houve o mesmo Augusto 
Senhor por bem ordenar-me que eu respondesse a 
V. Ex., que o meu antecessor nunca -recebeu, nem 
podia· receber determinações da Camara dos Deputados. 
E quanto ás providencias, nenhuma lhe foi requerida 
pela mesma Camara, que importasse sustação, interpre
tação• ou ampliação do artigo· de legislação; e porque 
parece ter dado niotivo a esta réquisição o officio, junto 
por cópia, de 13 de Novembro de 1.827, pelo qual a 
Camara dos Deputados observou ao Visconde de 
s. Leo~ldo que o Governo não podia nomear estran
geiros para os lugares de Lentes, sem infringir 'a Cons
tituição e as Leis, e que apenas os poderia empregar por 
meio de engajamentos, do que resultou mandarem-se 
1lcar sem effeito as nomeações para Lentes de algumas 
eadeiras dos Cursos de scicncias jurídicas e sociaes de 
S. Paulo e Olinda, que o mesmo Visconde fizera de 
estrangeiros, um dos quaes passou a servir por en
gajamento; Ordena outrosim o mesmo Senhor, que eu 
diga a V. Ex., que o Governo annuiu a esta observação, 
porque a achou justa e bem fundada, e está no principio 
de tomar na consideração, que merecerem, todas as obser
vações, que uma e outra Camara lhe dirigirem; porque, 
competindo á Assembléa Geral velar na guarda da Cons
tituição, e á Camara dos Deputados em particular decre
tar a accusação dos Ministros, não póde deixar de ser 
ndmi:;:siveJ, e muito r,onvenicnte a pratica de se dirigi
rem taes recomrnendações ao Governo, que muitas vezes 
púdc deixar de acertar c~Or irreflexão, e sendo advertido, 
poderá op11orttin<pnenlc reformar os seus actos, como 
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é proprio, e de esperar de Ministros de hoa fé. O que 
V. Ex. farú presente á Camara dos Srs. Senadores. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 12 de Agosto de 
1828 . .t-.José Clemente Pereit'a .-Sr. Visconde de Caethé, 
J.. o Secretario da Ca mar a dos Srs. Senadores. 

N. H3.-FAZENDA.-EM 12 DE AGOSTO DE 1828. 

Determina aos Juizes das Alfandegas que· respondam aos otlicios 
que lhes ·são dirigidos pelos Consules ·brazileiros e que vem 
annexos aos manifestos dos navios de conimercio. 

José Bernardino Baptista Pereira, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos N egocios da Fazenda e Presidente do Thesouro 
Nacional: Faço saber á Junta da Fazenda da Provincia 
da Bahia que, participando o Enviado Extraordinario c 
Ministro Plenipotenciario de Sua Magestade o Imperador 
na Côrte de Londres ao Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios Estrangeiros, de haverem os Consules, 
e Vice-Consules do Brazil naquelle Reino, descontinuado 
a judiciosa pratica, que seguiam de annexarem aos 
manifestos dos navios despachados para os port.os deste 
Imperio um officio seu, dirigido ao Juiz da Alfandega 
dos ditos portos, para onde se destinavam os navios, 
informando-os das observações, que lhe occorriam, sobre 
as respectivas carregações, em razão dos mesmos Juizes, 
não terem respondido a nenhum dos referidos officios, 
o que se faz digno ele reprehensão, mas que não obstante 
o exposto, expedira ordens, para a pontual e successiva 
continuação daquella pratica, como tudo me foi 
communicado por Aviso de~ do presente, expedido pelo 
mencionado Ministro e Secretario de Estado, Determina 
Sua Magestade o Imperador que a Junta faça constar ao 
Juiz da Alfandega dessa cidade, o deduzido acima, 
devendo o mesmo Juiz immedíatamente responder aos 
officios que lhe dirigirem os referidos Consules, e 
Vice-Consules. O que assim cumprirá.-Joaquim José 
de Araujo a fez no Rio ele Janeiro em f2 de Agosto 
de 1828.-Marcellino Antonio de Souza a fez escre
ver. -José Bernardino Baptista Pereira. 
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N. uq.. -FAZENDA.-El\11~ DE AGosTo DE 1828. 

Sobre a organização dos balancetes mensaes. 

José Bernardino Baptista Peeeira, do Conselho {}e Sua 
Magestade Imperial , Ministro e Secretario de Esta
do dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro 
Nacional: Faco saber á Junta da Fazenda da Província 
de ... ; que su·a Magestade o Imperador H a por bem deter
minar, que a remessa dos balancetes mensaes se faça com 
a maior promptidão e logo que se lhe o1Ierecer oecasião, 
declarando-se nelles, não só a receita, como a classe á 
que pertence, especia lisando-se a despeza de sorte, que 
se possa conhecer do seu legal emprego, cxactidão c tiel 
veracidade, e que, examinados em todas as suas partes, 
se possa igualmente julgar da sua regularidade. O que 
assim promptamente executará. Joaquim Xavier Ferraz 
de Campos a fez no Rio de Janeiro em 14 de Agosto de 
1828.-l\iarcellino Antonio de Souza a fez escrever.
José Bernardino Baptista Pereirlt. 

N. 1H>.-JUSTIÇA.- El'tllô DE AGOSTO DE U328. 

l\Ianda que pelo Thesouro Nacional se não pague quantia alguma 
incluída no orçamento da Justiça sem ordem expressa do rcs
pecti v o Ministro. 

Illm. e Exm. Se.-Não se compadecendo com os princí
pios de boa administração, que se façam debaixo da res
ponsabilidade do Ministro e Secretario de Esbdo desta 
Hepartição da Justiça despczas que não são por elle fiscali
sadas nem an torizadas: Ha Sua Magestade o Imperador por 
bem que V. Ex. passe as ordens que forem convenientes, 
para que no Th!3souro Nacional não se pague d'ora em 
diante quantia alguma que possa ser considerada como 
incluída no orçamento desta Secretaria de Estado) sem 
ordem minha expressa. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 1ü de Agosto de 1828. 
-José Clemente Pereira .-Sr. José Bernardino Baptista 
Pereira, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda . 
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N. HG.-FAZE~DA.-E:\1 1D DE AGOSTO DE 1.828. 

Declara que a' Juntas de Fazenda devem-se prestar mutuamente 
áqucllas requisições, que a bem do serviço lhes forem feitas. 

José Bernardino R1ptisla Pereira, do Conselho dt1 Sua 
Magcstade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Tllesouro Na
cional: Faco saber á Junta ela Fazenda ela Província da 
Parahyba do Norte, que, sendo presente a Sua Magos
Lado o Imperador o seu officio n. o 3~ de Dele Júlho an
tccodcn to, no qual representa, quo havendo exigic!o da 
de Pernambuco, em officios de 1.G tle Fevereiro e 7 de 
.Maio ultimo, os trabalhos constantes tlos mesmos olH
cios., que remotlou por cópia, e aquolla Junta nada 
cumprira o menos respondêra ás suas requisiçôes. Or
dena o mesmo Augusto Senhor so lho responda, quo as 
Juntas ele Fazenda, devem prestar-se mutuamente 
áqucllas requisições, que a bem do serviço lhes forem 
foi tas e particularmente áquellas Juntas, quo como a de 
Pernambuco, têm relações com essa, úccrca ela arrecacla
ção dos direitos. O que se lhe participa para nesta con
formidade officiar-lhe novamente, C0 1TI cópia authentiea 
tla presente ordem. -Alexandre José Ferreira Brag·a a 
fez no H.io elo Janeiro em 1D tlo Agosto ~lo 1828.-l\Iar
rollino Antonio ele Souza a fez escrever .-José Bcrnar
llino Baptist(t Pereira. 

N. :1.17.-FAZENDA.-El\1 iD DE AUOSTO DE 1828. 

Ikdara que se deve cobrar o imposto de exportação do as:mear 
em barricas na razão do peso dos feixos. 

José Bernardino Baptista Pereira, do Conselho de Sua 
Magestado Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias ela Fazenda e Presidente do Thcsouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província da 
Parallyb:t do Norte, quo, recebendo-se o seu offido n. o 27 
dn 31 de l\Iaio ultimo, em que expõe a duvid1, 11ue·se 
lhe oficrcce, :.\cerca ela cobrança do imposto (lc !i,QO r~. 
c m caixa de assucar, e 200 rs. por f eixo que se exporta, 
pela pratica ahi usada lle se concl uzir o di to gene r o em • 
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1Jat'!'i(;as, o não om feixos, e mesmo porque as caixas são 
entre si de muito desigual pc_so: Determina Sua Magcs
taue o Imperador se responda á Junta, ser ociosa a 
duvida em que entra, porque este negocio para ser de
eidido, IJasla fazer uso da boa razão, reputando a co
JJrança do imposto nas lJJITicas, pelo numero de arrobas, 
comparativamente com o peso dos feixos. O que assim 
ucverá praticar.-Alcxandrc José Ferreira Braga a _fez 
no Rio elo Janeiro em 1U de Agosto ele 1828.-Marcelltno 
Antonio ele Souza a fez escrever.- José Bernardino Ba
ptista Pereira. 

N. 118.-FAZENDA.-El\I 1U DE AGOSTO DE18:28. 

Sobre ajuda de custo dos Presidolltcs de provlnc1a. 

José Bernardino Baptista Pereira, elo Conselho de Sua 
1\Iagcstacle Imperial, Ministro e Secretario ele Estado 
LI os Negocios ela Fnencla e Presidente elo Thcsouro Na
cional: Faço saber ú Junta ela Fazenda da Provincia do 
Ceará, que, Sua ·l\IagesLade o ImpcraLlor, a quem foi pre
sente o seu officio n. o 2~ de 10 de Novembro do anno 
antecedente, em que pede se lho declare, se a 5." parto 
dos ordenados, que se abonam aos Presidentes das pro
víncias, para as despezas de viagem, quanrlo se dirigem 
a os seus exercícios , se deve lambem entender-se ao 
transporte elo regresso a seus domicílios, quando dc
mittidos: Onlcna o mesmo Augusto Senhor se responda 
ú Junta que o art. ü. o da Lei de 20 de Outubro do 1823 
a semelhante respeito, não falia em regresso para seus 
domicílios. O que se lhe participa para sua in tclligcncia 
c governo.- Francisco de Araujo Landim a fez no Rio 
de Janeiro em fU de Agosto de 1828.- Ma.rcellino An
tonio de Souza a fez escrever .-José Bernardino Baptis
ta Pereira. 

DECISÕES DE 1828, :13 
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[N. H9.-IMPERIO.-El\l 23 DE AGOSTO DE 18~8. 

~fanda passar attcstados aos ~xaminados c approvado:S 1;0 ensino 
mutuo. 

Sendo presente a Sua Mugeslatlc o Ilnperador o otn
cio da Junta Directora do Ensino Mutuo de 8 do cor
rente, em que pede ser autorizada a passar cartas aos 
examinados ê approvados no dito ensino : l\landa pela 
Secretaria de Estado elos Negocias do Imperio, que ella 
continue a passar, como até agora os seus attestados não 
se demorando na expecliç.ão clelles, para poderem ser 
attenclidos os que estiverem nas circumstancias de en
sinar pelo referido methodo. 

Palacio do Rio de· Janeiro em 23 de Agosto ele 1828.-:::
Josê Clemente Pereira. 

N. 120.-IMPEH.IO.-EM 2hnE Aaosro DE 1828. 

Determina que nenhum lpagamcnto se faça por conta do orça
mento do .Ministerio do Imperio, sem ordem expressa deste. 

lllm. e Exm. Sr.-Não se compadecendo com os prin
cipias de boa administração, que se façam debaixo da 
responsaLilidade do Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias do lmperio despezas que não forem por ellc 
fiscalisadas nem autorizadas: Ha Sua :Magestadc o Impe
rador por bem, que V. Ex. passe as ordens que forem 
convenientes, para que no 'f besouro Nacional não se 
pague ele ora en1 diante quantia alguma que possa· ser 
considerada como incluída no orcamento desta Secre
taria de Estado, sem ordem minha· expressa. 

Deus Guarde a V. Ele-Paço em 27 de Agosto de !828. 
-José Clemente Pereira. -Sr. José Bernar::lino Baptista 
Pereira, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazcmla. 

• 
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N. 121. ·-MARINHA. -El\1 27 DE AGOSTO DE 1828. 

Sobre o rendimento da barca (1'agua c sua applicação. 

Sua Mag-cstade o Imperador, Attendcndo á represen
tação de V. S., l-b por bem determinar, que o rendi
mento ela barca cl'agua seja arrecadado em um cofre 
especial, e applieatlo sob a inspecção e clirecção de V. S. 
ús obras necessarias para o augmento e melhoramento 
dos cáes, pontes e muralh:1s sobre o litoral do Arsenal; 
devendo a receita de tal rendimento sct· escripturada 
com toda a clareza, c fazendo V. S. apresenta r na In
tcndencia da l\larinha, no fim de cada trimestre uma 
conta corrente c authen tica do recebido e despendido no 
trimestre findo. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, 27 de Agosto de 1828.
llfiguel de Souz(t Jl!Iello e Alvi1n. -Sr. Inspector do Arsenal 
de Marinha. 

• 
1'{. 1~2.-GUEB.H.A. -PnOVIS.\0 DO CONSELHO SUPHEMO 

lUlLITAR DE '1.7 DE AGOSTO DE 18~~8 • 

Sollt'c duvidas relativamente a vencimentos militares. 

D. PCLlro pela Graça de Deus, e Unanime Accla-. 
mação dos Povos, Imperador Constitucional, c Defensor 
Perpetuo• do Brazil: Faço sJbcr a vós Prcsidcn te da 
'Provincia do Piauhy, quo tendo subitlo ú minha imperial 
presença o vosso officio n. 0 i~i com data de 14 do Agosto 
do 1827~ que acomp:mhava a representação do Escrivão 
Deputado da Junta da Fazenda Llcssa província, em que 
na qualidade de Vcdor da tropa) e Inspec.tor dos arma
zcns nacionacs ~~a mesma pclle solw~ão sobre as duvidas 
que propõe· nos l3 artigos incertos na mencionada 
representação, mandei consultar o Conselho Supremo 
Mil i ta r áccrca dos ohjeclos de que tratnn os ditos 
artigos; e conformando-me inteiramente com o parecer 
do mesmo Conselho, Hei por Lem determinar a respeito 
de cada um clelles o seguinte: Quan tó ao 1. o artigo, 
isto 6: <<Se aos Oftlciacs dos batalhões c corpos da La 
« linha, é conferido, além dos soldos, gratificações~ c 
« forragens marcadas na talJclla de 28 ele Março de l82rj, 
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« (lUC acompanhou o Decreto da mesma data, farinha de 
<< munição, casas na falta de quartel, e luz, cujos artigos 
<< na Província do Piauhy exigiram, c se lhe fornece» 
que cada Ot1icial deve receber 1/~0 de alqueire de farinha, 
medida do Rio de Janeiro por dia, visto que a referida 
tabella só m::mtlou suspender o vencimento de etapa; 
e quanto a casas na falta de quartel, só devem fornecer-se 
aos Officiaes de diiTeren tes provinciüs empregados em 
e1Iectivo serv!ço em províncias estranhas, e nunca aos 
dos corpos das proprias províncias, que nenhum direito 
têm a tal fornecimtmlo, bem como nem uns nem outros 
o devem ter de lur., e por isso é abusivo, e incompetente 
quanto têm recebido destes objectos os Officiaes dessa 
província. Quanto ao 2. 0 e 3.0 artigos, isto é<< Se o panno, 
« c as barrctinas que se fornecem para fardamento dos 
« Inferiores dos corpos, elevem ser da qualidade das dos 
« soldados, ou se melhor »que nenhuma differença deve 
lla ver destes fornecimentos, porque não ha lei que a 
permitta, nerri mesmo o Alvará de 29 de Março de 1810 
a L~onsen te nos r.orpos em que ha conselho de adminis
tração. Quanto ao 4. o artigo, isto é «Quaes sejam as dra
« ganas que se fornecem aos Sargent•~ e Forrieis dos 
(( corpos » qüe aos Officiacs inferiores da artilharia, e 
cavallaria, se fornecem chapas pelo Arsenal. do Exerci to, 
ou a custo da Fazenda Nacional; que os de caçadores 
não têm d ragonas, mas todos elles devem comprar as 
franjas á sua custa. Quanto ao õ. o artigo, isto é «Se as 

<< bandas dos Sargentos são fornecidas pela Fazenda Na
« cional >> que fazendo este objecto parte do fardamento 
uos Sargentos, lhes deve ser fornecido pela Fazenda 
Nacional nos corpos em que não ha conselho de admi
nistração, e naquellcs em que o ha, pelas 8aixas de 
administracão como foi determinado em Portaria de lO 
de Julho dê 1822. Quanto ao ü. o artigo, isto é «Se as 
<< escovinhas c agulhetas com encaixe de latão que os 
« soldados de caçadore::; trazem pendentes das fardas, 
« são forneciuas pela Fazenda Nacional>> que este objecto 
faz parte do armamento do soldado, e como tal lhes 
tleve ser fornecido com as armas pelo Arsenal do 
Exerci to. Quanto ao 7. o artigo, isto é <<Que época deve 
<< marcar-se para o fornecimento dos ohjectos tratados 
e: nos artigos 4. o~ õ. o o 6. o» que as chapas das dragonas 
so dão por uma só vez; as bandas para dous annos, 
duracão marcada para o vencimento de um fardamento; 
e as escovinhas, e agulhetas só devem fornecer-se aos 
corpos quando recebem armamentos novos, da mesma 
fórma quo se pratica com os martcllinhos, e saca trapos. 
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Quanto ao 8. 0 artigo, isto é «Se, rccahindo o commando 
<I de uma companhia de 1. a linha em alguin dos seus 
« Officiaes inferiores, por falta dos respectivos Officiaes, 
« tem aquelle Inferior gratific:1çãa alguma pelo dito 
« interino commando paga pela Fazenda Naciona I, ou se 
« esta deve supprir tal companhia dos artigos nccessarios 
« ao seu expediente, como sejam papel, pennas, tinta, 
« etc. cujos artigos anteriormente fornecidos, foram 
« a boi idos em conscquencia do conferimento das gra ti
« ficações de commando >> que o objecto deste .artigo, é 
caso que nunca deve acontecer, porque quando succeda, 
como é possível vagarem ou impossibilitarem-se de 
commanclo todos os Qfficiaes de uma companlli:J, devo 
nomear-se algum dos Officiaes das outras para a 
commandar, e mesmo em caso de necessidade encar
regar o commando do duas companhias a um Official, 
com o vencimento ele uma só gratificação como declara 
a tabella do 28 ele l\larço de 182;-); e nunca a Of11cincs 
inferiores a quem a Lei não concede vantagens por tal 
titulo, nem convem ao serviço empregar em tacs 
commandos neste caracter. Quanto ao 9. 0 artigo, isto é 
«Sendo pratica seguida na província, desde a crcação 
(( do primeiro corpo ele i. a linha ficarem em poder do 

Thesoureiro Geral par a su:1 descarga os prets com os 
(( recibos nelles passados pelo Com mandante, dos soldos 
« que recebe pela Thesouraria para pagamento das 
<( praças chamadas de pret, não olJstante que no 
(( principio do mez apparecessem as costumada-s relações 
c< de mostra com recibos dos Commandan tos das com
« panhias passados ao Commanclante elo corpo, exige o 
<c actual Comman!1ante do batalhão de cacadorcs da ·l.a 
cc linha do Exercito n. o 20, que ta os pre.ts lhe sejam 
« restituídos em troca das mencionadas relações de 
cc mostra no principio de cada mez; e como semelhantes 

prets ficam servindo ao Thesoureiro Gerrd para sua 
« descarga, e abono, por isso quo são assignados pelo 
« Commanclante elo corpo, c as ditas relações o são 
« pelos Commanclan tes das companhias, como recebidos 
« dclle Comman<lante, pede esclarecimentos sobre este 
(( negocio » que os prets fiquem em poder do Thesou
rciro Geral das tropas para sua descarga, visto qne as 
relações assignadas pelos Commandan tes das comp3-
nhias, só servem para verificar a existcncia cbs praças 
que ncllas tiveram vencimento_, e que estão pagas do 
mesmo pelo seu Commandante; e por isso não sendo os 
rer-ibos passados em taes relações senão uma descarga, 
a favor elo Comman Jante do corpo, do dinheiro rccebiflo 
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do Thesoureiro Geral, não.póde este ter para sna descar
ga outro titulo, senão o recibo do pret passado pelo 
Commandantc do mesmo corpo para a totalidade <le suas 
praças. Quanto ao,{ O. o artigo, isto é «Se o Governador 
« das Armas da província cham,anclo para o exercício 
« de Secretario a qualquer Official da 2. a linha este 
« eleve perceber soldo» que não têm direito a venci
mento algum por tal exercício os Officiaes nem da i. a 

nem da 2. a linhn, arbitrariamente nomeados pelos 
Commandan lcs das Arm(]s, visto deixarem por tal 
motivo ele exercer as funcções ele seus postos respectivos 
e não haver Lei~ que em tal caso marque vencimentos. 
Quanto ao i Lo artigo, isto é «Se, recallindo o Com
« mando das Armas no Presidente da provincia, e 
«'este passe a encarrega!' o Secretario ela Presillencia 
« igualmente da Secretaria Militar, qual deva ser o 
(( vencimento deste pelo augmen Lo de semelhante 
« trabalho)) que so a Lei conceder ao Presidente todos, 
ou alguns dos vencinren tos do Commandan te das Armas, 
o Secretario da Presidencia deve ter igual direito :1os 
vencimentos da mesma natureza correspondentes ao 
Secretario Militar, e não havendo Lei expressa que tal 
mande nem um, nem outro devem perceber augmento 
ele vencimentos por taes motivos, porque jámais as 
Repartições de Fazenda devem pagar cousa alguma que 
não seja autorizada por Lei, ou expressamente mandada 
por ordem da Repartição suprema a quem são subor
dinadas. Quanto ao·12. 0 artigo, isto é « Quaes devam ser 
« os soldos, vencimentos, e mais vantagens dos 
« Officiaes, e praças de 2. a linha além dos Majores e 
« Ajudantes, já sabidos quando forem chamados ao 
c< serviço)) que quando os corpos ele .Milícias marcharem 
para fóra das suas províncias em serviço, ou mesmo 
dentro da província fizerem destacamentos de mais ele 
20 <lias fóra dos clistrictos dos seus respectivos corpos, 
devem ser pagos dos mesmos vencimentos que pert.:ebc 
a tropa de t. a linha; bem entendido porém, que por 
taes destacamentos só se devem considerar os extraor
dinariament~ feitos, e nunca os que são de serviço 
ordinario de pratica e costume estabelecido nos mesmos 
corpos. Quanto ao 13. 0 artigo? isto é «Como se deve 
(( entender a 1. a e 2. a classe do estado-maior, decla
(( radas na tabella de 28 de Março de i82o )) que se deve 
entender da maneira que clara e expressamente se acha 
designado nas Instrucções a-nnexas ao Decreto de 4 de 
Dezembro de 1822 bem positivas a tal respeito. Cumpri-o 
assim, c fazci-o executar nas Repartições competentes, 
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mandando-lhes cópia desta minha imperial resolução. 
Sua Magestade o Imperador o mandou pelos Conselheiros 
de Guerra abaixo assignatlos, ambos do seu Conselho. 
-João Jacques da Silva Lisboa a fez nesta cidade do Rio 
tle Janeiro aos 27 dias do mez de Agosto do anno do Nas" 
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1828.- No 
impedimento do Conselheiro Secretario de Guerra An
tonio Rafael da Cunha Cabeal, Official-Maior, a fiz es
cr·ever c subscrevi.- José de Oliveira Barboza.- Miguel 
José de Oliveira Pinto. 

Por immediata c imperial resolução (le 21 de Julho 
de 1828. 

N. 123.-FAZENDA.-EM 27 DE AGOSTO DR 1828. 

Declara os requisitos neccssarios p:tra se pretender officios 
e empregos. 

Manda Sua l\lagcstade o Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Fazenda, que o Conselho da Fa
zenda não consulte requerimento~ sobre officios, e 
graças que só se devem verificar em cidadãos brazilei
ros maiores e que gosem dos direitos potiticos, sem 
que proceda e consulte certidão de idade, folha corrida, 
e juramento da Constituição, a fim de que se não realize 
a concessão em pes:;;oas a que faltem tacs requisitos. 

Paço em 27 de Agosto de 1828.-José Bernardino 
Baptista Pereira. 

N. 124.- FAZENOA.-El\l 30 DE AGOSTO DE 1828. 

Declara que os impostos dévem ser pagos pelos collectados nas 
respectivas Repartições de arrecad~ção. 

O Administrador de diversas rendas nacionaes fique 
na intelligencia de que as pessoas sujeitas aos impostos 
que se arrecadam pela administração das di tas rendas, 
devem pagai-os na mesma administração nas épocas 
que designam as leis c ordens para que se estabeleceram; 
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pena de se proceder contra os remissos pelo Juizo das 
execuções da Fazenda. E porque desta sorte não é no
cessaria a ingerencia dos agentes dessa Repartição nas 
cobranças clclla, não lla tambcm que providenciar sobre 
a duvida em que entra o Thesoureiro da referida Repar
tição em abonar aos dílos agentes para eficctuarcm as 
mencionadas cobranças por casa dos collectaelos. 

Rio de Janeiro em 30 de Agosto de 1.828. -·José l)er
rtm'dino Baptista Pereira. 

N. i2~.- FAZENDA.-El\1 30 DE AGOSTO DE 1.828. 

M~ncla lançar em lista todas as cartas que forem ao Correio. 

O Administrador do Correio fique na intclligoncia_, 
de que deve lançar em lista todas as cartas, que forem 
ao Correio sem cxcepção alguma, não entregando cartas 
a credito, usando ele uma faculdade, que lhe não com
pete, o que pódc ser em prejuízo da Fazenda PuiJlica, 
outrosim terá o maior cuidado, em que se não recebam 
emolumentos dos que procuram as suas cartas, remet
tendo-mc o termo a que procedem para a queima das 
cartas na fórma elo seu regimento. 

Rio de Janeiro em 30 ele Agosto de 1828.-José Ber
nardino Baptista Pereira. 

N. '126.-FAZENDA.-E~l 30 DE AGOSTO DE 1.828. 

Manda guardar nas respectivas Contadorias todos os papeis que 
forem processados pelas mesmas. 

Os Contadores Geraes tenham entendido, que devem 
guardar os papeis que se processam nas suas Repartições 
com o maior cuiclado, afim de com pl'omptidão se satisfa
zerem as partes sobre os negocios que requerem, sem 
que seja necessario repetição ele requerimento ou favor. 

Rio de Janeiro em 30 de Agosto de 1828.-José Ber
nardino Baptista Pereira. 
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N.127.-FAZENDA.-EM 30nE AGOSTO DE 1828. 

Sobre a cscriptnração dos livros das Contadorias. 

Os Conta dores Geraes do Tllesouro tenham entendido 
que devem apresentar-me no fim de ii5 dias, a contar da 
dab desta, feita e em clia, toda a cscripturação dos livros 
das suas Contadorias, os quaes dever-me-hão ser apresen
tados todos os sahbados, afim de que não continue a 
criminosa pratica úe se violar a lei em ponto tão essencial 
c importante; o que cumprirão soJ) sua responsabilidade. 

Rio de Janeiro em 30 ele Agosto ele !828.- Jos6 
Bernardino Baptista Pereira .. 

N. 128.-JUSTIÇA.-Elll 30 DE AGOSTO DE 1828. 

Declara que não ha lei que mande pagar congruas a Capellães 
curados. 

Illm. c Exm. Sr.-Sua Magcstade o Imperador, a quem 
foi presente o requerimento do Padre Antonio José da 
Silva Passanha, Capcllão curado ela Capella de Santa Rita 
ela Lagôa de Cima, do dis tricto da villa de S. Salvador 
dos Campos de Goytacazes, que V. Ex.. me rcmetteu com 
o seu Aviso de 27 do corrente, HJ por bom determinar, 
que eu responda a V; Ex. que o requerimento do sup
pilcante não póde ser deferido, por não haYer lei, que 
mande pagar congruas a Capellães curados. 

Deus Guartle a V. Ex.-Paço em 30 de Agosto de 1828. 
-José Clemente Pereira.-Sr. José Beenardino Baptista 
Pereira, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda . 

• 

N. 129.-JUSTIÇA.-El\I i. 0 DE SETK\IBRO DE 1.828. 

Sobre o procedimento da Camara de Barbacena suspendendo o 
Thesoureiro do novo imposto, e consentindo que servissem 
conjunctamente como Vereadores, parentes até o 4. 0 gráo. 

Sua Ma gesta de o Imperador, a quem foi presente a in
formação que o Vice-Prcsiden te da Província de Minas 

DECISÕE<> DE !828, H 
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Geraes deu em officio do 7 do antecedente mez, a re
presentação da Cama r a ela nobre c mui to leal vi lia de 
R1rbacena, sobre as queixas que faz do Ouvidor interino 
da comarca de S. João d'El-Rei, e o officio que este fez 
subir á sua augusta presença : Manda_, pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Justiça, participar ao sobre
dito Vice-Presidente, para o fazer constar á referida 
Camara, que a sua representação é offensiva das leis, e 
que sua conclue ta em suspender o Thesoureiro do novo 
imposto, Antonio Rodrigues da Costa, é manifestamente 
reprehensivel, por não h a ver mo ti v o legitimo para tal 
procedimento se in tentar, nem existir na mesma Camara 
faculdade legal·para a ordenar. E que é igualmente cri
minosa sua condu c ta em ter sustentado a eleição elo Ve
reador ele barrete Antonio José de Souza Ferraz, por 
ser offensiva da Orcl. Liv. 1. 0 Tit. 67, que muito expressa 
c li! teralmente prohibe quo sirvam conjunctamente nas 
Camaras parentes até o <i. o gráo: e que reconhecendo, 
c certificando na sua .representação, que o mesmo era 
parente do Juiz orllinario, dentro elo referido gráo, e que 
tinha conhccimen to da ordem citada, mostra-se que a 
quiz violar acintemente, c c.om perfeito conhecimento 
de causa, accrescendo a criminaliclade de sua conducta 
irregular e abusiva com a obstinada opposição com que 
não só deixou ele cumprir as ordens do Ouvidor da co
marca que lhe determinou a suspensão do referido Ve
reador, mas esquecendo-se do respeito e oJJediencia que 
pela lei está obrigada a prestar ao m~smo Ouvidor, que 
nestes e outros muitos objectos é seu superior legitimo, 
e lhe póde passar ordims, se mostrou incivil, anarchica, 
c insubordinada nos officios que lhe dirigiu; conclue ta 
que Sua l\1agestade Imperial mu-i severamente lhe manda 
estr:mhar; esperando que no futuro se abstenha de en
viar á sua imperial presença representações que como 
a pr2sente sejam subversivas da boa ordem e offensivas 
das leis do Imperio, que ella está obrigada a cumerir 
c guardar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1.. 0 do Setembro de 1.828. 
-José Clemente Pereira. 
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N. t30.-IMPERIO .-E~r a DE s.ETEMnno DE 1828. 

Manda proceder na Província do Rio de Janeiro ás eleições dos 
eleitores de parochh que llão de eleger os Deputados para a 
proxima legislatura. 

Sua Magestade o Imperador I-Ia por bem determinar 
que no dia 26 de Outubro se proceda ás eleições dos elei
tores ele parochia que hão ele eleger os Deputados por 
esta província para a proxima legislatura nas assem
bléas parochiaes claquellas freguezias, onde as mesmas 
cleiçrms não tiverem já sido feitas. Os eleitores ele p:t
rochia deverão achar-se nos seus respectivos districtus, 
abaixo designados, antes do dia 9 de Novembro do cor~ 
rente anno, e neste dia se procederá inpreterivelmcnte 
á eleição dos Deputados em todos os collegios eleitoraes 
dos mesmos districtos. · 

Para facilita r as reuniões dos eleitores·, ficam sendo 
(para este fim sómente) cabeças de districtos as seguin-

. tes cidades e villas :-A muito leal c heroica cidade 
de S. Sebastião do Rio de Janeiro, villa elo Paty elo Al
feres, villa de Rezende, villa de S. João do Príncipe, 
vílla da Ilha Grande, vill:l ele Macahé, cidade de Cabo
Frio, villa de Santa Maria de Maricá, villa de Santo 
Antonio de Sá. 

As mesas dos collegios elcitoraes ficam obrigadas a 
remctter as actas das eleições que nos mesmos se fizerem 
ás Camaras dos seus respectivos districtos, até o dia 12 
do sobredito mez de Novembro impreterivelmente ; c 
as que deixarem de a~sim o cumprir serão multadas em 
300~ a GOOI,l, na conformidade elo art. 10 do Decreto 
de 29 de Julho do corrente anno. 

As Camaras, cabeças dos distl'ictos sobreditos, deve
rão fazer remessa das referidas actas dos collegios elei
loraes quo receberem das mesa~ deste:;, até o dia 23 elo 
expressado mcz de Novembro, á [Ilustríssima Camarada 
mui ta leal e lleroica cidade do Rio d.e Janeiro; os mem- · 
l1ros das Camaras que deixarem do fazer esta remessa 
até o referido dia serão multados na sobredita quantia 
de 300~"5 a 601'1,\000. 

A lllustrissima Camara procederá á apuração das elei
ções dos cliversos collegios desta província, na confor
midade do cap. 8. o, ~ 1. o elas Instrucções ele 2G de Março 
de 1824. • 

Em tudo o mais se procederá ás eleições na confor
:m.idade das mesmas instrucções. O que se participa, pela 
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Secretaria de Estado dos Ncgocios do Imperio, á mesma 
Illustrissima Camara para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Setembro de !828. 
-José Clemente Pereira. 

Na mesm:1 conformidade a todas as Camaras desta 
província. 

N. 131.-GUERRA.- El\1 li DE SETEMBRO DE 1828. 

Declara que os Commandantes de Armas não têm direito ~ 
quantia alguma para aluguel de casa. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo subido á presença de Sua 
1\Iagcstade o Imperador o requerimento do Governador 
das Armas da Província do Pará, em que pede se passem 
~s necessarias ordens á Junt~a Fazenda da província, 
para que se lhe satisfaça a quantia, que justamente fck 
arbitrada para o pngamento do quartel da sua residen
cia, allegando que a maior parte uos Commandantcs das 
Armas, quanuo não todos, o estão percebendo. Houve o 
mesmo Augusto Senhor por bem não só indeferir a pre
tenção do sobredito Governador das Armas, mas ainda 
detet'minar, que cessem desde logo semelhanles abuso> 
naquella província onde existirem. O que participo a 
V. Ex., para seu ·conhecimento e pontual obscrvancia. 

Deus Guarde a V. Ex:. -Palacio do Rio de Janeiro em 
11 de Setembro de 1828.-Joaquim de Oliveira Alvrtres.
Sr. Presidente da Provincia de .... 

N. 132.-FAZENDA.-Eu 12 DE SETEMBRO DE 1828. 

Sohre a cobrança dos direitos de importação dos generos de pro· 
ducção austríaca. 

José Ber·nardino Baptista Pereira, do Conselho de Su1 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda c Presidenle do Thesouro 
Nacional : Faco saber á .Junta da Fazend3. da Província . . 
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de., •.. ~ que transmitrindo·mc o Ministro e Secr·etario 
de Estado dos Negocias Estra,ngciros~ em Aviso de 6 do 
presegte, uma nota por cópia, que lhe dirigira o En .. 
Yiado' Extraordinario, c Ministro Plenipotenciario de 
Sua Mãgestade Imperial Real Apostolica, queixando-se 
<.le que ainda se continúa a exigir nas Alfandegas do 
1m per i o os direi tos de 2'f% sobre os generos de pro
ducção austríaca, não obstante o Tratado de Commercio 
eoncluido entre as duas Côrtes, bem assim requisitando, 
que seja restituído aos reclam<lntes, o excesso que te
nham pago desde a data da ratilicação do mesmo Tratado. 
Determina Sua lVIagestade o Imperador que a Junta 
cumpra o dito Trata do como •é do seu religioso dever, 
rt:stituindo aos reclamantes o mencionado excesso. 
--Albino Nunes de Aguiar a fez no Rio de Janeiro em 
4 ~ de Setembro de i828. - l\farcellino Antonio ~ 
~ uuza a fez escrever .-José Bernardino Baptista Pereira. 

r', ta:L-FAZENDA.-~ El\1 i4 DE SETEMBRO DE 1828. 

F0Lrc despachos de gcneros de producção portugueza. 

Tendo mandado consultar no Tribunal da Junta do 
Commercio, Agricultura, Fabricas c Navegação deste 
lmperio ácerca do despacho da carga portugueza do navio 
Nova Piedade, com a informação, que o antecessor de 
V. S. deu a esse respeito em 2 de Agosto deste anno em 
vista dos papeis respectivos, que se enviaram: Sua 1\la .. 
gestade o Imperador, conformando-se em 7 do corrente 
com o parecer da respectiva consulta, Houve por bem 
resolver que, na conformidade do art. iO elo Tratado 
celebrado entre este Imperio c o Reino de Portugal, 
ficaram sujeitas as mc,·cadorias de ambas as nações a 
pagar reciproéamente os direitos de 15 °/0 , não se 
excluindo deste privilegio as importadas em outras 
embarcações, que não forem nacionaes, e que por tanto 
as mercadorias em questão devem pagar lõ e não 211 °/0 , 

por serem productos elo solo portuguez, como bem recfa .. 
mára em sua nota, que acompanhou os di tos papeis, o 
Encarregado dos Negocias de Portugal nesta Córte. O quo 
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V. S. assim ficará entendendo, 1:ra.ra da e os despachos 
neceBsarios quando lhe forem pedidos, pois que neste 
sentido se participa á Secectaria de Estado dos Ne~ocios 
da Fazenda. • Deus Guard-e a V. S.- Paco em 14 dé Setembro de 
1828.- Josê Bernardino Baptista Pereira. -Sr. Juiz da 
Alfanclcga do Rio ele Janeiro. 

N. 13~.-MARINHA.-El\1 16 DE SETEMBRO DU 1828 . 
• 

Sobre as condiçõe!D de nacionalidade dos navios de commorclo. 

Accusando a recepção do officio que Vm. me dirigira 
com data do L o do corrente, á cerca da galcota Alexandre, 
que ahi aportára~ vinda da BcAia para carregar de assucar 
com destino a este porto (onde entrára no dia 13 do 
corrente), tenho de significar a Vm._, para sua intel
ligencia e governo, que, não obstante ser a dita galeota de 
construcção estrangeira, todavia dos documentos, que 

·existem nesta Secretaria de Estado, consta_, que ella fôra 
comprada aos respectivos proprietarios, subditos de Sua 
Magestade EI-Rei elos Paizcs-Büxos, pelo negociante 
desta praça Guilherme Plãtt, que tendo-se naturalizado 
cidadão deste Imperio, e gozando por isso dos respectivos 
dire"ítos, lhe não pódo ser prohibiclo o emprego dos na
vios de sua propriedade no commerc-io de cabotagem, 
mórmente havendo elle despachado a mencionada ga
lcota com mestre brazileiro, embora o resto da tripo
lação seja composta de marinhagem estrangeira, por 
isso que, além ela difficuldadc de a obter nacional nas 
actuaes circumstancias do 'Brazil. nos Tratados ultima
mente celebrados com di versas na-ções, se tem declarado, 
que posto só devam ser reputados navios brazileiros os 
que pertrncerCIU a subdi tos deste Imperio, e navegarem 
com mestres e tres quartas partes, pelo menos, de tri-:
polação brazileira, todavia ficariam dispensados dest::t 
clausula, em quanto não melhorassem as nossas circum
stancias, bastando para constituir a embarcação brazi
leira serem o proprietario, .e o mestre subditos ·do 
lmperio. Em taes termos nenhuma proviuencia ha a dar 
sobre a galeota em questão. Porém se a outra embarcação 

) 
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de construcção estrangeira, de que Vm. trata no c i lado 
officio, e cujo nome não especifica no mesmo, não se 
acha em identi~o caso, ú vista do resultado dos exames, e 
informação, a que houver de proceder.a tal respeito, 
Sua Magestade Imperial deliberará o que julgar con
veniente. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 16 de 
Setembro de 182.8.- Miguel de Souza Jl1cllo e Alvim.
Sr. Commamlantc Militar do districto das villas de Ma
cabê e Campos. 

N. 130.-l\IARINHA.- El\I 17 DE SETEMBRO DE 1828. 

Ar-bitra os vencimentos dos op~:a;arios do Arsenal de Marinha. 

Sua l\lagestade o Imperador manda remetter a V m. o 
mappa junto, o qual mostra os jornaes que foram arbi
trados para as difierentes classes dos operarias do Arse
nal pelo lnspector, em concurso com os construetorei c 
respet'tivos mestres, na conformidade da lei, e do Aviso 
de 21 de Julho do corrente anno: e Ordena o mesmo Au
gusto Senhor que estes sejam com ctreito os jornacs que· 
deverão gozê"lr os individuas constantes ela lista que o 
referido Inspector ha de entregar aos apontadores fJUe as 
devem apresentar a Vm., sendo taes listas assignadas 
pelos competentes mestres e rubricadas pelo mesmo Ins
pector. 03 jornaes arbitrauos no mappa constituem o 
vencimcn to total dos in di viduos nellc contemplados, 
ficando ~uspensas todas as gratilicações que até agora se 
lhes abonavam além do jornal, devendo, porém, pre
venir a Vm. de que os jornacs marcados para a 6.a classe 
que é a dos aprendizes, deverão admi ttir subdivisões 
proporcionaes ao estado de acliantaru.ento elos mesmos 
aprendizes, avaliado pelos mestres cnts respectivas ofii
cinas, como tudo eonsta do aviso expediu o nesta data ao 
Inspcctor do Arsenal, e que se lhe rcmette por cópia 
para sua intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 17 ue Setembro de 1828. 
-Miguel de Souza Mello e Alvim. -Sr. Intendente da 
Marinha. 
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M.\PP.\ dcmonstl·atiro dos jornaes que dl•rem perceber os opeearios das dimsas offirinas 
do Ar·senal de ~lar·inha, divididos em seis classes para cada uma das mc~mas olficinas, 
:i excep~ão dos empregados nas do troco, c rasa das relas qne-s6mentc se· dividem em 
quaüo classes. 

OFFICE\'c\S. OFFICI~AS. 

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

1

1. a 1~200 \ 1. 3 i,~_-20() 
2. a 1;')000 2. a 16000 

Carpinteiros de ma· 3.a ~(800 C 
1 

f t :~.a b800 
chado.............. 4.a h(H-0 a a a es. • · · · · · · · · · '( t,,a 1SG&O 

;;,a !)'tRO 5. 3 7S't80 
· G.a ,)2~-0 1 G.a JJ2W 

-----------(~r:-1~~~ ---_---- -- -------~~-c:1~~gz 
' 3.a !~640 3. 3 c\(i'tQ 

Ferreiros ........... ·~ t,.,a ~~80 Espingardei1·o~ ..... '( ~.a ,6'~80 
5. 3 h400 5.a 1;320 
G. a fj:l20 6. u ~240 

' LU '800 ~ i." JJ800 
( 2.a ;w~u 2.u h6W 
) 3. 3 

1)480 3.a IJ480 
Tanoeiros ........... ( 4 .a ,~t,.OO Corrcciros .......... '( t, .• a ;)WO 

fi. a ,~320 r;. a 1'1320 
G. a b240 G. a /J2W 

~ 
--:t--:u--rS96ü--~--------~ --D; -E6üo 

2. a 1,1800 2." l)i560 
3 a 1)640 3 ,u ~~'t80 

Pedreiros ............ (. tf.a 15480 CaYouquciros ....... '? ft.u ~~WO 
;;,a &::120 5." fj320 
6.a ~)240 (j,u IJ240 

~ 
La 11)000 I 1.•1 /)%0 
2.• li800 ~ 2. 0 {1800 

Carpinteiros de obra 3." /;640 / p 1. . ) a " IJGOU 
b 4. u &1.80 O Jell'OS •••••• ,,,,,,(' ".··'_ ~~."-00 ranca............. 1,~ 

1 

f 

11
f 

5.u ~~.32. O ,,,., !1.{20 
G.u /!2'~0 6. 0 IJ2í0 

{ t~ 1~~88 -~-1--§~-j-:f~~g 
" d'd ) 3.a t640 F . ,·, , :{.u /i't80 
,., un 1 ores ......... . 1 ~··" ll~so umlcuo~........... 4." 1 ~~-~O. 0 

~ 5." 15320 5." I ,~320 
11 
_____________ G.a rS2~0 G.a, '{)210 

~ Lu i 1~000 ~I :t7-#800 
2.u /)800 2.u 1)GW 
;1," 1SG40 :1. a 8'~80 Pintores....... . . . .. } 1~. a ,}480 Bandcirciros . . . . . . . . r,·" AIOO 

r r;, u f1320 :i. a ~320 
li-----------'·"'-· G. 1 

•• ~240 6.a (:240 

c"'''""'" ......... ·1 
1.a 1~800 
2 ·" fj\6'•0 
:3 ·" _ '~8o 
4.• á400 
5.a ,S320 
6." IJ240 

f i. a 1~;)60 
~ 2.a ~'-80 Casa dasvelas e troço. 
1 3. a ~;,.00 
r r,.,a ,s:J20 

Lea~ccretaria tle Estado em 17 de Setembro de 1828.- Joaquim Francisco 

~~ 
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N. l:Jü.- FAZENDA.- CoxsuLTA Do co~SELHO DA 

FAZE!'\DA DE 18 DE SETEl\IBRO DE 1828. 

D~clara qnc com a extinc0[to uo olllcio ue Corretor não foi de
rogada a lcgisla~rio sollre a idoneidade c abonação dos lança
dores a rendas pulJiir,as. 

Senhor.- Tcnuo este Conselho levado ao augusto co
nhecimento de Vossa Magestade Imperial na consulta de 
31 ue Outubro proximo passado, que sobe junta, os em
baraços que provinham da cxtincção do officio ele Cor
retor ao expediente da· arrcma tação do con tracto das 
capatazias c dos mais que se devem arrematar, e se 
acham em praça~ e a necessidade de providenciar-se a 
fónna por que deveriam ser satisfeitas as formalidades 
que a tal resp·cito eram commcttidas ao Corretor, se vê 
actualmen te no inLlispensavel dever lle novamente sup
plicar a Vossa· .Magcstadc Imperial aquellas providen
cias em razão dos requerimentos juntos, feitos por 
Manoell\bria Bregaro, e Manoel Martins Marques, pe
dindo serem admiqit.los a lançar nas capatazias que 
estão em praça e devem ser arrematadas até o 11m de 
Dezembro proximo vindouro. Em taes requcrimen tos 
toca v a ao Corretor informar sobre a idoneidade, e abo · 
nação do pretendido lançador, e seus fiadores admitlidos 
pelo Alvará de 28 ele Junho de 1.808, c segundo sua in
formação era o pretendente aclmi ttido, ou obrigado a 
dar novos fiadores. Não existindo porém actualmente o 
Corretor, não está designado quem haja de tomar as no
cessarias averiguações, e dar essa informação absoluta
monte nocessaria para este Conselho não pór em risco o 
interesse da Fazenda. Era igualmente do ollicio do 
mesmo Corretor assistir ás praças, receber na secretaria 
us c di taes, para serem affixados, informar este Tribunal 
dos contractos, que deviam ir á praça, c praticar outros 
actos conducentes á ]Joa arrecadação, c administração ela 
Fazenda Publica, c que por bem desta, é de summa ur
gcncia, que se commettam a quem d.eva zelosamente sa
tisfazcl-os, para não ser paralisado o legitimo expediente 
ue negocias tão ponderosos c urgentes, quaes são arrc~ 
ma ta rem-se legal c tempestivamente os contractos que 
estão em praça, c que por bem do publico e ela Fncnda, 
tanto cnmpre se lJ;ljam de arrematar a ternpo dos con
tractallorcs arrematantes poderem entrar em cxorcicio 
no primeiro do Janeiro seguinte. 

Persuade-se este Conselho que não satisfaria aos seus 
deveres omittiudo a Vossa Magestadc Imperial a per

DEc.r~õ~s DE 1828. UJ 
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suasão em que está, de quo seria muito convenicnlc aos 
interesses da Fazenda Publica, substituir-se a infor
mação: do Corretor exigida para a admissão dos lança
dores a informação do Desembargador Juiz da Corôa c 
Fazenua; justificando perante elle os pretendentes com 
citação do Solicitador da Fazenda, e audiencia elo Desem
bargador Ptocurador da Corôa e Fazenda, a sua abonação, 
c de seus fiadores, obrigando as testemunhas como sem
pre em taes casos o devem ser como abonadoras. 

Por esta fórma haveria a tal respeito a possível Llili
gencia e certeza, e não procedia o risco inherente a ser 
sómente averiguação meramente dependente da infor
mação improvisada arbitraria de um só homem, que póde 
illudir, ou ser illudido. 

Julga igualmente o Conselho que ven.hn assistir ús 
praças o Solicitador da Fazenda, para por lJem desta 
vigiar, e requerer o necessario, sendo elle tambem en
carregallo de fazer affixar os euitaes, e de praticar tudo 
o mais, que a bem da FazenLla era do dever do Corretor. 

Por esta fórma ficaria, segundo parece, tão solida
mente substituída a intervenção do Corretor,que de certo 
haveria mais legalidade e segurança ao ponto deste Con
selho julgar, que os mais licitantes Thomaz Soares de 
Andrade, João Alves da Silva Porto, João Al \'es de Souza 
Guimarães e Francisco Manoel de Figueiredo, constantes 
dos outros requerimentos, e que foram admittiLlos a 
lançar nas capatazias, deveriam ser mandados prestar 
aquella justificação perante o Desembargador Juiz da 
Corôa, e Fazenda. 

A simples informação, dada pelo Corretor, não é suf
ficien te para terem-se por abonados aquclles preten
dentes. 

Este Conselho teria de assim o declarar a Vossa Magcs
tade Imperial, quando subissem á sua ·augusta presença 
os lanços, c porque mais convem acautelar~ do que re
mediar os males, seria mais legal exigir-se actualmente, 
que todos esses licitantes pela souredita fórma legal
mente verifiquem a sua idoneidade~ e abonação, do que 
esperar-se por essa prova para depois da arrematação, 
e ser esta feita sem aquelle essencial conhecimento que 
deve precedel-a, no que tudo concordou o Desembarga
dor Procurador ela Corôa e Fnencla, que foi presente. 

Vossa l\Iagcstadc Imperial porém tomando na sn:~. 
luminosa con~ldl'rar,ão o rxposto sn dignará providrn
cíar, o que fôr mais justo, e acertado. 

Pareceu porém aos Conselheiros, o Dr. Luiz Thomaz 
Navano de Campu:1, e José Furtunato de Brito, que 
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apczar de concordarem com o voto do T~ibunql" sobr~ a 
urgcncia, e precisão de se levar ao f.()9h~ciqli(Q~O de 
Vossa .Ma,gestade Imperial a nece~sidaq() q~q )~ai q~, se 
darem promptas e proficuas provtdenctas sol1re a"rna
ncira, e modo?.. por que se deve prose~uir.no andà1~1~t1to 
da arremataçao dos contractos quq (tcv,e ser., uftqnada 
neste anno, e que já se acham eQl .· h~str; eo~ ·outros 
que a ella devem ir, uma vez que Jói RÔr' l~I:'altoJidó'o 
offiGio de Corretor da Fazenda, na'J~oü'fottnil:\acté \d'a·pt'í~ 
meira participação sobre este obj~cto,Já te:i:ta.~e c1i_r,11g;id~ 
pelo Tribunal á presença de Vossa 1\lage'stadótmperiâl.~ 
com tmlo, se pc1 suadiam ser cxccssi v o~ e n·este 'momcnü:)· 
fóra lla ordem marcar e propór providencias, que são 
só pt·oprias do P~lcr Legislativo, que para as dar não 
pediu ainda conselho, 11cm dellc certamente. tem j)rc
cisão. como llcm o demonstrou na ,formaçã·o cta.fei,, (JUC 

decretou :1 abolição do ofllcio lle CDrretor, ,sobre: que jã
ma is se exigiu dc:;te Tribunal, informação\ on parecer 
alg-um: mui tr mais porque sendo' és ta partic~'P(I~ão-gue 
oflleialmentc agora se faz_ a ·Vossa Magrstade, •Imperral, 
uma repetição da já dirigida â pref:ença ~e Vossa.M~gcs
tadc Imperial com igual. e identieo motivo, eHa :nada 
mais devi:1 conter, aliás tem, haVitlo falta, ná pti:meir~i~ 
o que não l1cveria jún1a'is_suppor-~e: accrcst;end6 ainda,_ 
que quando Vossa :MagC'st~de Unpel'ial se dignou· resol
ver a·precisão, que o Conselho se perStla'de haver de pii(])..; 
Yidencias sobre o objt~cto indicado ou a:seu or~JHrio:'as. 
dará p1·ovisoriamente, ou. se dignará determinar, que o 
Conselho lll'as consultc·para as approvar,üu'·que.o}n'és
mo Conselho as dê como en temler, c só nestas circums· 
tancias se persuadem elles Conselheiros ter lugar profe
rirem o seu paretcr, sobre o que lhe fór ordenado, e fJUC 
uão é digno, c competente a antecipação com que agora 
o fazem, maiormente :JUamlo na sua intenção se contém, 
ou ercação de novo, ou novos ofTicios, ou acrescenta
mento de obrigações aos já crcados em notaveis c conhe
cidas demoras, embaraços, dcspczas c prejuízos ás partes, 
e á Fazenda. 

Vossa ~fa~·cstade Imperialporén1 t1eL(~rmi~ará o justo; 
Hio de Janêii·o eín 28'dc Novemhro de i'S27; 6.9 nnno da 

In1lepcndqncia o do Imper,i.o. -:-Francisco Baptista Bo
drigucs. -José Forl.tinalo dr Brito Alirru ·sou'za e 1\le
nezrs.-.Toão P1·cstcs de 1\Irllo.-:Agostinl:o Prtra de Bi
t:mr-ourt. Foram Yotos os Consf'.lhriros Leonardo Pi
nheiro. do Vasconcrllos~ Franeísr,o Lope;;; <le Souza d~ 
Faria Lemos~ Dr~ lLnjz. Thqrnai ~~,Nayarro de 9~i~p'os c 
Jo<tV ~uT~ lJJl ~);ig;,t,,, i' , . J< ... •, 

• 
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. E'bna·~.e'l"efotmou por Lerem passa <lo sei~ mez~_;s, sem 
q~y ·tên~~r ~)aix~do a su3 respectiva imperial resolu<;ão; 
c por vit~uâe dq despacho do Conselho de 22 deste mcz 
é annb. ~ · - · 
· iRióotuJc ''Seté1nbro de 1828, 7. 0 nnno 1h Imlepen~ 
çl6,iiê~à,' <(,<lo '~!~pet'ío.- Francisco Baptista Rodrigltes.
.(p~(! f:or~wwfo 'd~ Br(to Abren Souza e 1Venezes.- Agos
{~nho Petfq, dç B.tttmpourt.-Foram votos os Conselheiros 
F r{lncisc·o 'Lo'p:ys ,·de .Souza de Faria Lemos, Dr. Luiz 
Thon~a,zNpVa,qo de p1mpos, João Prestes do Mello c João 
J.o~~ c1a', V cig9. , . · 

HESOLUÇÃO . 

. .Não' ha.vcndo.sido dcrogada, com o ofllcio do Corretor, 
a :lcgislaç~o sol}re!a. jdon.ciq~.de c abonação tanto dos lan
çadore~, como do~ 1S,ep~ ifi~~ores ás rendas publicas, por 
eHa se deve regular o Conselho, oüvido sempre o Procu
rn.dqr ~a ;Coróa, a q:uom cumpre intcrpór juizo sobre 
todosiosactos conduç,entes á arrecadação e adminislrac;ão 
daÍ· Fazenda,, P.ublica; sem que seja necessaria meu ida 
alguma· legis~aH!V~; ou nova cr~aoção de emprego para ob
jectoscstr~nho~ á essencjados. contractos, e que podem 
sam nullidadc .,da; arrcrnataç.ão, ou maior rcsponsa
lliUdade àc qualquer: Clnpregado do Conselho ser real i
zado por;um:outro. 

P~:Ço, '1a de Sctcmbn~ d~ lS~S. i 

Com a rulwit;a deS~a Magcstatle Imperial • 
';Í 

! !; José: lJc~~rw.rdino JJaq)Ústa Pcteil'a. 
;-, i : :·' 

N .. :137 o;~l~AZE~DA. -~E'M;-22p& SkTE~IB,RO Dli: l82t3. 

Solir~ 'o~ v~nciment~~idos •Presidentes de pt;ovíncia. 
' ' ' 

·"José Bçf:nàrdiri(lhptista Pereira, elo Conse-lho dn Sua 
MageRladc lniperial, Mini~tro c Secretario de • Estado 
1los Negoc·jos daFü'z;el)da c,Pr.~ident.e do.Thesouro Na
Cional: Faço saber á 'Junta· ila Fazenda· da Província de ..... 
que Sua Magestade o Imperador Houve por bem deter-



DO GOVERNO. 

minar, em Aviso ele !3 do corronte,;qu!} w~ foi exped,illo 
pela Secretaria ele Estado elos Negocias do lmJ)crio, ·que 
por ser çonstantc haverem alguns Presidentes elas 
respectivas províncias, :.~lém dos orclenaLtos, que lhes 
compc~e,m, pelo art. t>. o da Lei de 20 dp Outu.l;Jro ele 
1823; ,t~cgbielo 'outrgs por div~rsos títulos_, contra a 
di"spo~ição q·oqtt: 7. 0 d~· rriesma lei', 'de· ora ·etl\' diante se 
não contil\dem· 'a fazci'' estes. irid~vidos pagamentos~ O 
qu~sep'a!tici~a.á p1~.srua Jvg ta. pal,'a asu:a ip tclfigencia ~ 
e ·execq~ao·.~Joaqnnn Xattter Ferraz ele Campos a fez 
no Rió dê Janeiro cm':22,:J:le:Setembro (lcl8~8:-Marcd~ 
li,qo,Antonio de pogia a, fci csr:rcver.-:-'Josq, H~rn'ardin? 
tJapti.~(rr Perfir~:' : .'' · · · ' · , · 

· · · i H, ··· 

N. 138.--.FiZE~PA.~-~í\l~~ nf.: S~TE~i~nci n~)82R . 

. Sobr'q donativos pa~:a. ·o E~taêfcí.' · 

·José Bcrnar,uinoBaptista Perejra~: do b;msclho u~ Sua 
Magestaue Imperial, Ministro e. S.óc.ret~·r~o .. 4e Es~êido 
dos Negocios ela Fazenda c Prcsident~' 'dó'Tli~sour·o.Ni~ 
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província Llo 
Rio Grande do Norte: que transmittindo-se ao Ministro 
e Secretario de Estado dos Ncgocios elo Impcrio, o officio 
do Presidente dessa província do 27 cl c Março ultimo, 
expondü q~e. algl!HS habi.lçmt~sdeUa;·rCSfi9ntap,e(lmc-f}te 
abriram ti1n doúa'tivo, que morita 1a··:Y:(00.SOOO, c' que ·a 
llliiÍS ehe$ará,para adjutorio da obra da Casado.Govcr~ 
úd, pc'dindú' a sua' ·apprqvação, por perten'cer á'quelfa 
Rcpart ição o concerncn te · dét'crimcn to : H ou v e Sua 
M\lgcgtade por bem resqlver, qU,.e não havendo l,ci que 
pro {~ij ba S en~e1 ~ 1é\;tttels' c} p ll~ ~lVO$? ll.aO pr~cr~a. eSte d:~ _f~ f C
rrd'a' apprOV~IÇaO', nara' ·ser .. ~dm'lttrdo; cpmo .me fOl CO'rtl~ 
mnnicado porAv'isú' ct:e 1 9 :der prC'~r:n·te; ·e'ipedidó' 'pela 
dita Repjtti~ão~ O que se llre participa pntâ sua üH~Hi.
p;encia, e govetrio.~Ale\nrtclre José·F<:rí'dl'a Bt·agJ :i 
f~1.' rio Rio' de Janeiro em· 23 de Setemh'l'o' de 1~8~8;
Marr-ellinô Antonio do Soüu,à frz e~ehivei• . ...;...Jt/ç;l~'/Jer:. 
nârdino· BapPistrt Pereira~' ' ···~ , ' · · :.:t1 · · 

:li .l ,, 

-,:' "{·•:·· ·.,,.,y;l:fo.:/\~~ "' ii 
• ! 1{) 'i i' I 'l' I i I Í i! :: j i' Í,, •.J Í ~ .;l :I 



Sobre ó direito 'de votar na assernhll\t parochial. 

- ·Sua Mag~e~tade o Impe.r.ador, tom:tnílo em r:onsidcraç~o 
o .q u~1 'lhe ~cpt~c~~ntou 'Yicçn te de Souza Co.tHinho só h h' 
ó, f_adO ll~ter sido priv(\Jo ~lo d.ireilp ~Çtivo e Pilssívo de 
v,o;to:na.as$emblé~ Pilfochia~ 4e S. João d:~ ~irity,' por 
illformar q. Yigario, .lgn~cio atanocl U\l S,,ly:a, que o sup
pU~antB não era seufreguez: Ha ppr })em declarar qne 
a .. ~ir·({lliD$tanç,i,a de estar o supJHicante dcsligauo da 'obc~ 
tlicncia do Parocho dé S. João de Mirity, pela portaria 
llo Reverendo Bispo Capellão-mór, que subiu à sua au
p:Üsta pl'eseJ)ça, não o priva dos direitos e onus civis, 
que lhe competem como freguez domiciliado do distrielo 
da mesma freguezia: competindo-lhe portant.o o direito 
de voto activo e p3Si;ÍVO nas eleições primarias nclla, por 
ser,al:t.i1 ~omic_i),ia~o, na. conformill~Lle .dos ü. o. J~s Ins
trncções de 26 de Março de 182'~. O qne m:mtb, pf'la 
Secretaria de EstadQ dos Ncgociostlo lmpcrio, partiL-i
par ao sobredito VigarTú p:1ra sim intdligencia, c pal'a 
o f;tzer cop.stante nn mencionada freg;uezia. _. ·. 

Palkei0'.Jo;JtíO:dc Jari:ci'1;d em~:~ tl{Sf!te'mbl'olthl82B,. 
-7-JoMClemente,Pereira. :.. · · 

. N. 1 íO.- JUSTICA.-E;.r 24 DE SEtEMnno nE 1828. 
j <#) I ' : ' 1 ' '· • 

Dr~elara· que ao ~itii. de ... Fóra 'compete servir ,o fuga r o e Ou Yidor 
· 

1 
na·falta dest?,· · · 

Sen~o preson~e a· Sua l\Iag~sJade ~lmipÚador a petição 
de qt]CIX,a, queli rancispo .José Coell~o Nettp, Jui~ de Fóra 
thLv~lla do P,enedo,levou a sua augusta,.presençà contra 
o ,Jut1z co-~servador das matas. da Pr,pyJncia das AlagôaR 
TiburciG> Valeriano .da Siha Tavares, p·elo facto (lc ~c 
tq.r e~1;1-possado i~~~galmcnte no. exercício _da vara de Ou
~Idor,. .q\].e _se ~cha"a vaga_, pela. sahicla. de Rot)rigo de 
Souza da Silva Pontes, facto, q:uf.\ .o 'Jíl.1esm\o .Juiz, con.~ 
servador confessa, ll('sculpando-se, que obrára assim em 
altenção ao estado de perturbação, em que a esse tempo 
se achava a província, e temer que a mesma se augmen
tasse, se o sobredito Juiz de Fóra tomasse a vara de Ou-
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viuor , por est:u· p:ua ~om aquelles povos em máo 
conceito; acrescenlamlo, que logo depois lhe entregára. 
Ha o mesmo Senhor por bem ordenar, que o Vice-Pre
sidente da Província das Alagôas faça constar ao referido 
conscrvaLlor~ que a su:1 conducta foi illcg-al e reprchcn
sivel ; porque competindo ao Juiz de Fóra servir pela lei, 
o lugar de Ouvidor na falta deste, não poLlia ellc, por ne
nhum pretexto arrogar-se o exercício de uma juris
d icção, que a lei não lhe confiou, tornando-se por esta 
fórma Juiz incompetente em todos os actos, que exerceu, 
sem que lhe possam servjr de desculpa as razões de re
ceio de resultarem ma i ores males, se elle não to
masse o cxercicio da vara, por serem taes receios infun
dados, nem o ter sido nomeado pelo Vice-Presidente 
Tertuliano de Almeida Lins, porque este não tinha au
toridade para fazer nomeação contra a lei, que no caso 
presente é expressa. O que manda pela Secretaria de Es
tado elos Negocias da Justiça, participar ao sobredito Vice
Presidente~ p:1ra sua inlellígencia, e devida execução. 

Palacio rio Rio de Janeiro em 24 de SctPmbro ele ,1828. 
-José Clemente Pereira. 

N. i~l.-JUSTIÇA.-El\1 24 DE SETEMBRO DE 1828. 

neclar:t da competencia do Chanceller da Rela<.;ão a nomeação 
dos Desembargadores para a servenlia dos empregos da casa e 
mesmo de Procurador da Corôa. 

I.evei ao conhecimento de Sua Magestade o Imperador 
a petição, que á sua augusta presença dirigiu o Dcs
embargadot· dessa Relação Francisco José Nunes, quei
xando-se ele V. S. lhe ler tirado a serventia da vara 
de ronservador dos moedeiros, que passou ao Desembar
gador Caetano Ferraz Pinto, nome:mdo-o a clle P~:ocu
ratlor da Corôa, e Soberania Nacional em lugar Elo Des
embargador Cassiano Espcriclião~ que a estava servindo, 
o passou a occupar interinamente a de Corregedor do 
cível na .ausencia do Desembargador José Carlos Pe
reira de Almeida Torres ; acrescentando, que desta 
conducta de V. S. nasceu um publico e geral escan
dalo, c até ofTensa dos direitos dos Desembargadores 
dessa Casa, e infracção do regimento ; por isso quo 
sendo- o sobreuito Desembargador Cassiano da Relação 

• 
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do Pernamhuco com exerdcio na da Bahin, não podia n 
f'erventia da vara de Corregedor do civrl recahit· twlln 
com prefercncia dos Desembargadores da Casa. E o 
mesmo Augusto Senhor a quem igualmente foi prcsen te 
a rc~posla de V. S. : H a por bem mandar declarar, qüc 
V. S. não oHendeu a lei, antes obrou na conformillacle 
da mesma, e dos estylos, tanto dessa Relação, como da 
Casa da Supplicação desta Côrte, que permittem a V. S. 
a livre escolha nas nomeações dos Desembargaúores, quo 
julgar mais aptos para quarsquer serventias dos em
pregos da Casa, e mesmo ele Procurador da Corôa, sem 
que jámais tenha lembrado a pretendida exclusão dos 
Desembargadores de outras Holações, fJUO nella têm 
exercido, nem outra pollia ser· a natureza de taes no
meações. Ordena outrosim o mesmo Senhor, quo V. S. 
faça constar em a c to publico de Rd;1ção ao sobredito Dcs
emhargatlor Francisco José Nunes, que a sua represen
tação é infundada, e mostra quo clle ignora a lei nesta 
parte, o os estylos que têm força ele lei, c pois que, se 
dá por injuriado e offemliclo com a nomeação de Procu
rador da Corôa, c Soberania Nacional, com que ~li ás se 
deveria dar por muito honrado, c distinguido, V. S. o 
desonere de tal emprego, nomeando para o exercer 
outro Desembargador, que esteja nos termos ele o poder 
servir. 

Deus Guarde a V. S.-Palacio do Rio de Janeiro em 
2'i de Se lembro de 1828. -José Clemente Pereira.
Sr. Chanccller ela Relação da Bahia. 

N' f!c~,2.-IMPERIO.-EM 27 DE SETEMTIRO DF: 1828. 

ner-lara que não compete o tratamento de cxcellrncia aos 
Commandantes militares do provincia. 

Sendo presente a Sua M:1gestade o Imperador o seu 
ofllcio n." 4,7 da data de 18 de Abril do corrente armo, 
em que se queixa do Presidente dessa província, por lhe 
não dar n;1s suas correspondcneias o tratamento de Ex.
celleneia, que suppõe pertencer-lhe na conformidaclo 
do Alvará de 29 de Janeiro de ·1739, e da pratica cons
tante e usada com os outros Governadores das Armas, 
seus antecessores: o me,'nno Senhor tomando em consi. .. 
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th:raí:ão eslo ohjecto, mo ordena cpw lhe participe ser 
in!'nndatb a sua queixa, e illrgal a sua prdrnção, por
que pelo scn Iug:1r não lhe comprtc o tratamento de 
Ex.cellcncia, nem lhe póde ser applicavel a disposição 
do mcnciollaL1o alvará, por ter Vm. apenas a delto
minação de Commanlbn te militar na couformiJade do 
art. 28 da Lei ue 20 de Ontubro ele t82:3, c não o nome 
c a categoria tlos extinctos Governadores das Armas, 
para quem aquella lei foi feita : senclo muito para es
tranhar que uma tão manifesta falta de exacto conhc
cimonlo da lei allucinasso a Vm. ao ponto de exigir, 
como fundado nesta, um tratamento que não tem; 
tlando por is.so occasião a dcsintclligcncias culposas pela 
sua parte, com a pl'imcira au Lo r idade da província, que 
em todos os tempos e muito mais n0s actu:1cs cirenm~ 
stancias não podem deixar de pr0l1uzir a falta de bom 
serviço, que sómenté resulta da perfeita harmonia llos 
CommanJ:1ntcs militares com os Presidentes. 

Deus Guarde a Vm. - Palacio do Rio rle Janeiro 
mn 27 de Setembro de 1828 .-José Clemente Pereirn.
Sr. Commancbn to militar da Província elo Maranhão. 

~. 14:L-JUSTIÇA.- EM o i. o DE OUTUBRO DE 1828. 

Declara como deve ser cntend ida a clausula do art. 4. o da Lei de 
!:5 de Outubro de 1827 sobre Jnizes de Paz. 

l\landa Su:1 MagcstaLle o Imperatlor, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da Justiça, declarar ao Vice-Presi
dente da Província de Pernambuco, em rcspost:1 ;JO seu 
ollicio 11. 0 19 de 20 do Agosto ptoximo passado, que a 
clausala do art. '1. 0 da Lei de~~ tlc Outubro de ,1827, 
que o mesmo Vke-Prcsi(lcntc cita no referido officio, 
deve entender-se qnauto aos milicianos que não po
derem ser eompcllidos a servir de Juize3 de Paz c não 
para inhibi1· que possam ser dispensados do scrvico 
míJiciDno em quanto servirem aquclle cmprrgo se ellt'S 
qwzerem aceitar. 

Pabcio do Rio de Janeiro em 1. o de OuLubro dr 
1828.-José Bernardino Baplista Pereira. 

DECISÕES DE f828. f6 
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N. 14,4 .-JUSTIÇA.- E:u ~ DE ourunRO DE 1828. 

Resolve duvidas sobre o processo e sustento dos presos pobres e 
sobre o trabalho em que devem ser empregados os gal(·s. 

Illrn. e Exm. Sr.-Sua Magestado o lmpPrador, a quem 
foi presente o officio do V. Ex. do 30 de Abril do cor
rente armo, Houve por bem mandar declarar a V. Ex.: 
-1. o que o processo dos presos pobres não den~ soffrct· 
demora~ pois quo a Ül'u. Li v. L o Tit. 2!~ ~ li3, Tit. ü:J 
~ 3(f, e Alvarás de 5 de Maio de 1790 § 5. 0 e 31 de Março 
de 17i2 ~ ~. 0-têm snfficientemcnte providenciado a tal 
respeito; não devendo igual rnen te quando julgados in
nocentcs ser detiuos em prisão como devedores ele custas, 
ú vista das Leis uc 20 ~le Junho de 177i ~ 19 c o de 
Fevereiro de 1771, sendo o contrario principio absurdo, 
(le que a sua mesma pobreza os absol ye ; 2. o que a 
sustentação dos presos pobres constitue um dos encargos 
das Casas de 1\fiserir.ordia como se vê do Alvará de 18 
de Outubro ele 1806 ~ 12-, e suppowlo Sua l\bgestacle 
que a <-lessa capital não terá os indispensave;s meios, 
nesta data tem feito expedir as necessarias ordens afim 
de que pela Fazenda Nacional se façam os precisos 
supprimentos; 3. o que os presos sentenciados a galés 
devem ser empregados em trabalho de utilidade pu
JJlica; i. 0 finalmente, que logo que os presos forem 
senLenciatlos, V. Ex. faça rcmetter o processo na fórma 
do art. 3. o do Decreto de 1.1 de Setembro de 1.82ü, 
remettendo sempre que fôr possi vel uma conta do cl i
nheiro despendido. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
4 de Ülltubro de t828.-José Bernardino Baptista Pereira 
St·. Presidente da Província de Goyaz. 

N. l't,~. ---lMPERIO.- E11 4 DE OUTUBHO DE 1828. 

Concedr licença para al;ertura de um Curso dP medicina pratica 
nesta Côrte. 

Tendo o Dr. Joaquim Candido Soares de Mei~el.lcs 
exposto a utilidade de abrir um- çurso . de J~lCdic~na 
pralica para os alumnos da Acadc~1a Methco-C1ruegwa 
desta Côt·te, declarando ser· comp::tt1vel aquelle trabalho 
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com o lia vis i la dia ria uo hospital da Santa Casa ele 
Miscricordia, elo que (~ Medico : Ha por bem Sua Ma· 
gestadc o Imperador conceder-lhe a necessaria licença 
para abertura do referido curso. O que assim se lhe par
ticipa, pela Serre ta ria lle Estado dos Negocias do lmpe
rio, para sua intclligencia, 

P:tl:ldo do Rio (L• hneiro em 1 de Outubro de 1828. 
-José Clemente Pereira. 

N. l!io.-IMPERIO.- Ei\I 4 DE OUTUBRO DE 18~8. 

Manda incorpo1':1l' aos proprios nacionaes o r~dificio construido na 
capital da Província do Rio Gra]l(le do Norte para o estaheleei
mcnto do ensino mntuo. 

111m. e Exm. St·.-Tenclo o Com mandante militar llessa 
provinci:l participado em oillcio de '"' de Agosto do 
corrente anno have1· levantado na cidalle do Nabl uma 
casa para o estabelecimento do ensino mutuo, a qual já 
se acha: em exercício, por meio de uma subscripção, c 
com o serviço ue alguns sohlauos: Ha por bem Sua l\'Ia
gestade o Imperador que V. Ex. expeça as ordens no
cessarias para que o dito edificio seja incorporado aos 
proprios nacionaes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
4 de Outubro de 1828.--José Clemente Pereira. -Sr. 
PresJdenté da Província do Rio .Grande do Nortr. 

Rt:'SO{Ye Ujlll .contlictÓ de jlV'iSdicção sobre o julg[lmento dç um r(•Q 
militar. · · · • 

Tendo sido p1:esen te. a Sua Magestade o Imperador· o 
officio elo Prrsid.ente da Província da Bahia, clat;.Hlo tle 
23 .de JuHw passado~ COJifi a. cópia da acta ; do conselho 
ex traordinat'ÍQ que.con:vocá1·a para .deliber\lr:: àce~tc.l do 
con:flicto derjur.~sçHcção que. se suscHár~ entre o Desem-
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barp:ador Ouvidor p;cnll do Cl'imo interino r o Commnn
dantc das Armas cl:tfJUf'lla província sobre a cnlrl'!·(·a do 
Capitão elo corpo J(~ policia José Nunes da Silva, rôo 
pronuncLtdo pelas punlJalaJas dauas cw o Desembargador 
l\IiguclJoaquilll do Cerqueira e Silva em tempo que 
servia aquella vara : 1\Llnda o mesmo Augusto Senhor 
pela Secretaria de Estado dos Nc;rocios Ja Justi(;a, 
declarar :w Vi~~e-Prcsidente da sobre;[ita provinci:J que 
o mencion~Hlo Capitão pela n::~tnreza do crime qnc 
eommcttcu tem perdi elo o fôro mil i ta r ú v ist-1 das 
terminantes disposições da Orcl. Liv. 8. 0 Tit. (}.o§ 2i'jc 
Lei ele 21 ele OutulJru elo 17():3 c que em conscquencia 
deverá screntrcg·uc n julgado pelas jnslií;as eivi.::, como 
ü expresso nasciLHias leis, para o qtíC farú immecliala
mente as participações neeessarias ao Commawl:lnte da~ 
Armas para sua prompta execução. 

PaJacío do Rio do .Janeiro em fi tlc Oui.uJ,ro dn 1828. 
-.José Brrnanlino Baptista Parira. 

N. 1í8.-JUSTIÇ!.-E!\f o DE ourunno DE 1828. 

Declara qur não se p61le mais conltrcer de crim~s ~ncrrtos, :po1· 
meio de devassa.· ... 

Foi prescn [e a Su:1 ~fagestad<;_O JQlpc,ratlor o offlcio ~I c 
Vm. de 28 ele Junho pass~uJo·ern que depois de ela r p~u;te, 
tle ter aLerto no tli:t ~f deMaio ·cor,rrição p devássa_por 
estar p~rsuadido que a Lei Je 12 de Novembro de 1821 
ma nela da observar pela de 20 ele Outubro de 182:1 não 
abolira somelhantrs devassas, queixa-se que o Juiz de 
Füra pela lei receioso ele que Vm. perguntaria pela sol
tura por elle ordenada de clous presos de crimes ele furto 
c armasdefe~as,o havia denunci~HIO<:lO Conselh.o do Go
verno, arcusand'o:..'bid'e crimrs;qüe 'não'cotiunetr'êbr ~e o 
mesmo Augusto Senhor HouTe por bem ordcmar-mP 
que, :re~conWrirndando t('Vm. à' le'itmia coi11 reflexão ria 
sobredita Lei de 12 de Novembro de 1821 porque nl.lll:1 
:tchára decidida a duvida em que cstú o estranha~se por 
prntenlleir' a vista de)eg1isl:a~ão tãoi clara' :cón hecer ~li ri da 
por devassa :df{ er·iim~s í'nMtt03, · proio~djmento de qüe 
Vm. ,se deverá abstet1 p:orqu.e' não podendo ser hasealto 
e til ignorancia parece· filho de· nwNvos, particulares~ e 
contra Nos:.\ lei' q1tw Vm~:deve cnmprit·, :procurando ifh~R~: 
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cmprmhar o seu lugnr sem inlromeller-sc em questões 
e rixas particulares alheias do seu cargo c oppostas ao 
bem pu!Jlieo. O que Sua Magcstado Imperial lhe lla por 
muito rccommendado. 

Deus Guanlc a Vm. -Palacio do Rio de Janeiro em 6 
de Outubro ele l.S28.-José Bernardino Baptista Pereira. 
-Sr. Ouvidor intcriuo da comarca de 8auta Ca
thari lL1. 

N. i1U.-JUST1ÇA.- EJU (j DE OUTUBHO DE 18~8. 

D 'e Iara fiiiC Hão s:1o sujeitas á j nrisd icção elos Bispos, as questões, 
llleramcntc civis, soJJI·o rrualidadt) de famílias, e convcnicncia 
de casi\mcntos. 

Exm. c Rcvm. Sr.-- Tcntlo rommunicauo o Presidente 
da Provincia do lUo Gr;1nclc do Norte, em consequoncia 
d:1s ordens que so lhe haviam exprdido, qnc o Yigario 
da cidade do Nat:1l Feliciano José d'Orncllas, duvidára 
receber em malrimonio a filha de l\lanocl Joaquim H.i
heiro, conro Cadete Jo::1quim Fcrreir;t Nobre, pela des
igualdade que existe entro a m h os, r em consequencia 
de um despacho que havia obtido do V. Ex. o pai do re
ferido Cadete, o Sargento-mór Vicente Ferreira Nobre, 
não pódc deixar de ser mui estranho a Sua .l\bgestaLle o 
lmpcra(lor~ que, não semlo as questões sourc qualillaLic:-; 
de familias, e convenieneias dos casamentos sujeitas á 
jurisd icção de V. Ex., por serem meramcn te c i vis, c 
nada involvercm que ttmha relação com a formula e so
Icmnid:ldc m~tre:1clas P"lo Concilio de Trento, V. Ex. su 
ingrrisse em um objecto que é da privativa juri~dicção 
temporaria, c pelos meios marcados nos Alvarás de 'i\J 
de Novembro de ·1775, e 6 de Outubro de 1781, espe
rando o mesmo Augusto Senhor, que V. Ex. se cohibirú 
para o futuro de fazer somo lha n Les prohilJif;õcs, a fl m de 
se não renovarem na su;t augusta presença qudxas a t:ll 
respeito. 

Deus Gu~ll',le a V. Ex.-- P:\l;1cio do Hio de J:mciro em 
()de Outubro do 18~:8.- José Bernardino Baptista Pe
reira.- Sr. Bispo eleito do Pernambuco. 
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N. lW.- JUSTIÇA.- PROVISÃO D~\ l'IIES~\ DO DESEMBAHGO 

no P~\ÇO.- EM G DE ovrvnno DE IS28. 

nccl:ua rtne ao .Iuiz de Fóra 1la cidadé dé Porto Alegre pcrlcu~.;o a 
jurisdicção contenciosa da Alfandega todas as vezes que faltar o 
Juiz proprietario. 

Dom Pedro, por Graça de Deus, c UnanimeAcclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional c Defensor Per
petuo do Brazil: Faço saber a vós Juiz de Fóra da cidade 
de Porto Alegre, ou quem vossas vt•zes fizer, que, sendo
me presente o ofllcio do vosso antecessor Candido La
disláo Japi-Assú, na qualidade de Ouvidor interino dessa 
comarca, datado do 19 de Janeiro do corrente anno, 
acompanhando a inquirição de testemunhas a que pl·o
ccclêra sobre o facto de estar exereemlo nessa cidade 
Henrique da Silva Loureiro, ~erventuario do Juiz ela 
Alfandega, o Visconde de S. Leopoldo, as funcções do 
Ouvidor uella, rcpresentmdo que, persuaJido de que 
um rabula sem ti tu lo legitimo, e só com o apoio elo di to 
Visconde, como mostrava pela puulica:.fórma inserida 
nactuella inquirição uo paragrapho de uma carta escripta 
pelo mesmo Visconde ao predito sorvcntuario, não devia 
nem podia exercer j urisuicção contenciosa. lhe ordc
nára rcmettesse os autos para esse Juizo de. Fóra d'omle 
se havia obtido por deprecauos, e que não continuasse a 
usurpar-lhe a jurisdicçJo; notando o mesmo vosso ante
ceswr que, tendo o predito Visconde obtido só alvará de 
nomeação de Juiz dessa Alfandoga, tomára, sem mais 
outro titulo, posst\ do lugar de Ouvidor da mesma; e 
pedindo-me, áL:erca do refcriuo, as minhas ultr,riores 
determinações, e vista igualmente a respJsta dada pelo 
prcd i to Henrique da Silva Loureiro ao vosso antecessor 
na cxigencia do diploma tio lugar de Ouvidor ela Alfan
dega, sobre que tudo foi ouvido o Ucsembargador Pro
curador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, pre
cedendo informação do Desem IJargador· Juiz dos Feitos 
da Corôa e Fazemla Nacional, me pareceu dizer-vos que 
a vós pe-rtence a .dita jurisdicção contenciosa da Alfan
dcga to(las as vezrs que fa)tar o Juiz proprictario, e 
emquanto o dito s:!rventuario não apro.srntar algum 
outro titulo lnp;itimo, visto qne por uma simples carta 
familiar se não pótle julgar investido nos poderes quo 
s<J por mim são confcrivcis. O que assim tereis rntf•n
dido c cumprireis, 11cando na c1Tteza de que se remctte 
cúpia tlcsta urdeut ao Ouvidor da comarca para sua in
telligcucia. U Imperador Con.stitudonal e Defcnsot· 

• 



DO GOVERNO. 127 

Perpetuo do Imperio do llrílZil o mandou por seu es
pecial mandado, pelos Ministros aiJaixo assignado3, do 
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço.- Hen
rique Anastacio de Novaes a fez no Rio de Janeiro a ü ele 
Outubro de 1828.- José Caetano de Andrade Pinto a 
fez escrever.-- Dr. Antonio José de Miranda.- Claudio 
Jose Pereira da Costa. 

N. Hil.- JUSTIÇA. -E;\1 7 DE OUTUDHO DE 1828. 

Dudara que seudo a <Hl vocacia munus puhlieo, não póde ser exer
cida por cslrangeirvs. 

lllm. e Exm. Sr·.-Sna Magcslaclc o Imperador Ha por 
IJcm ordenar que V. Ex.. faça cassar ao Bacharel Antonio 
José Coelho Louzada a provisão de advogado da Casa da 
Supplieação, que lhe foi concedida, porque scmlo a 
ad voeacia um munus publico, uão púdc ser exercida por 
jndivi<.luos q11c não gozem dos fúros ele cidadão IJrazi
lciro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em 7 de OutuJJro de 
1828.- José Bernardino Baptista ·Pereira .-Sr. C!lanccl
lcr Lla llclaçJo do lU o de Janeiro • 

.-..A.IV\PJVVV'-" 

N. 1Q2.- MARINHA.- E~l 8 DE OUTUBRO DE 1828. 

Manda tlUe os mestres das oillcinas apresente111 no prineipio do 
mcz o estado dos trabalhos do mez anterior. 

Sendo presente a Sua l\Iagesta1le o Imperador o otlido 
que V. S. me dirigiu em data de 2í de Setembro pro
ximo passado, acornp~mllando a exposição, ou demons
tração (lns obras de mar r, terra fci tas no mez de Agosto 
pelo officio de carpinteiros ele machado, c apresentado 
pelo i. o conslructor desse Arsenal, e entrando V. S. 
na duvida, se deverú rcmetler a esta Secretaria todos os 
mezes semelhantes demonstrações, visto achar-se em 
pratica a remessa semanal de mappJs demonstrativos de 
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todos os inrlividaos, diariamente apontados: Ordena o 
mesmo Augm•to Senhor que Y. S. exija com eHuito de 
cada um dos mestres de todas as officinas do Arsenal, no 
principio de cada mez, uma participação das obras, e 
serviços, rruc se fizeram no mez antecedente, c do estado, 
em que se acham os trabalhos a cargo ele cada uma elas 
re.spcctivas olllcinas, para o que cacl:! um dos mestres 
deverá ter um cl iario, ou caderno, em que note todos 
os dias os trab1Ihos feitos no mesmo dia, cujas partici
pações V. S. enviará re.j·utarmentc todos os mezcs a 
esta Secretaria ele Estado; porque supposto os mappas 
semanaes (que continuarão como até agora), mostrem o 
numero dos indivíduos apontados, e indiquem o detalhe 
delles, não dão com tudo a conhecer o progresso dos 
trabalhos, nem o estado das o]Jras, em que se trabalha; 
ohjectos, de qne o Ministerio ele Sua Magestacle Imperial 
carece estar sempre ao facto. 

Deus Gu:1rcle a V. S.-Paço em 8 de Outubro de 1828. 
- .Mz)uel de Souza Afello e Alvim. -Sr. Inspector do 
Arsenal de MarinlJa. · 

N. 153.-JUSTIÇA.-EM 13 DE OUTUBRO DE i8~8. 

Dcdara riUC as questões de llbcrJade devem ser tratadas em 
juizo proprio e com os recursos legaos. 

lllm. e Exm. Sr.-Levei á augusta presença ele Sua 
.Magestadc o Imperador o officio de V. Ex. de 1.6 de 
Agosto proximo passauo acompanhando o rcquerime1~to 
que reverte da pretl Feliciana escrava ele Bonifacia, em 
q uc pedia providencias á cerca de sua liberdade_, c igual
mente a resposta do Ouvidor clcssa comarca ao de~pacllo 
por V. Ex. proferido no mesmo requerimento : c o 
mesmo Augusto Senhor me ordena, que eu responda a 
V. Ex., que o Ou vi<lor procedeu em regra, pois que 
st~melhan tos q ucs tões devem ser tratadas em juizo pro
prio e eom os n·<~ursos Ieg;:es., nJo í1oclendo ter lugar 
meios extraordinarios sem preccLlcneia dos ore\ inarios. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro em 
:13 de Outubro de 1828.-José Bernardino Baptista Pe· 
reira.-Sr. Presidente da Provinda ele Goyaz. 

<./'\:AFI:f'.JI:.f\:/'V• 
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N. lJl.-JUSTIÇA.-El\1 lo DE OUTUBRO DE 18:t8. 

Manda cessar as funcçõos das l\I~sas do Desembargo do Paço e 
Consciencia e Ordens. 

Aclwnuo-so extincto o Tribunal da Mesa do Dcsem
bargo do Paço pelo art. L o da C!!rta de l...ei de 22 de 
Setembro proximo passado, c perlcncemlo d'ora em 
diante a expedição dos negocios, que até aqui eram da 
sua eompetencia, ás autoridades c estações decretadas 
na referida lei: Manda Sua Ma gesta de o Imperador, pela 
Secretaria de Estauo dos Negocias da Justiça, participar 
:'t sobredita .Mesa, que tecm cessado consequentementc 
as suas funcções. 

Pal~eio do Rio de Janeiro em lõ de Outubro de 1828. 
-José Bernardino Baptista Pereira. 

Na mesma conformidade á Mesa da Consciencia c 
OrLlens . 

• 

N. Hi:5. -FAZENDA. -EM 20 DE OUTUBRO DE :1828. 

DC)clara haver cessado a subscripção voluntaria para augaento 
da l\Iarinha do guerra. 

Determina Sua Magcslade o Imperador que V. Ex. 
participe ás Camaras U.essa província haver cessado a 
~ubst~ri p(;ão voluntaria para o augmanto da Marinha 
deste lmperio, devendo as mesmas Caruaras I'cmetter 
quanto an les para o Thesouro Publico, ou directamente, 
ou por intermedio da respectiva Junt1 da Fazenda~ toda 
e qualquer somma pet·tencente á mesma subsrripção 
que se ache arrecauada, ou que arrecadada fôr dentro 
de clous mezes, contados do dia em que receberem e pu
blicarem esta imperial determinação para conhecimento 
dos subscriptores. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio ele Jêlneiro, 
20 de Ontubt'o .de 1828.-Jfiguel Calmon du Pin e Al
meüla.-Sr. Presidcntr da Provinc·i:1 rl0 .•• 

DECISuES DE i828. i7 
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N. :lvü.- ]1~AZENDA.- CoNSULTA u0 coNSELno DA F.\

ZENDA DE 21 DE OUTUDRO DE 1828. 

Sobre o provimento de guardas da Alfandega pelo Conselho 
da Fazenda. 

Senhor.- Foi Vossa .Magestauelmpcrial servido man
dar uaixar a este Conselho a Portaria de 6 do corrente 

· mez e anno, cujo theor é o seguinte:-« .Manda Sua l\la
gestade Imperial, pela Secretaria de E~tado dos Negocios 
da Fazenda, que o Conselho ela mesma declare se por esse 
Tribunal se h~m passado provisões annuaes para provi
mento de guarclas da Alfandega, filhos ela frJlha, neste 
corrente anno, quantos, e em que Lei se tem fundado 
para fazer t~es nomcaçõl's. Paço em () de Agosto de 
1828.- José Bernardino Btplista Pereira. )> 

Desejando o Conselho mauifestar 11:1 augusta presença 
de Vossa l\lagestade Imperial com tmla a cxactidão a 
vcrLlaclc, ordenou que o Conselheiro E:-;crivão da F~enda 
informasse, j un tanclo relação dos gua nl;ts fi lhos da folha 
a quem no corrente anno se l10uvesse }'assado provimen
to, ao que satisfez com infonnJÇÕL'S e rdaçâo que com 
esta sobe. 

Satisfeitos assim com toda a evidencia os dous primei
ros quesitos declarados na mencionada portaria, por 
constar quantos c quaes provimentos de guard~s filhos 
da folha se tem passatlo no presente anuo por este Tribu
nal, resta satisfazer ao ttlti mo quesi Lo expressado na mes
ma portaria, o qual é declarar o Conselho a Lei em que 
se tem fundado paru fazer tacs nomeações c pa~sar seme
lhantes provimentos. Satisfazendo .a este quesito, deve 
o Conselho francamente asseverar a Vossa .Magesradc Im
perial, terem muitas as Leis que fundam a sua jurisd icção 
par:.~ fazer as nomeações, n5o !'údosp;uarda." fi lhos da folha, 
c passar-lhes provimentcs, ma~' do::; mais Offidar,s de Fa
zenda; nem este Tribunal, que se conhece mcro.exe
cutor da lei, se arrojaria por outra fórma a passai-o~, 
para não arroi!ar jurisdicção que só a Lei pod i:l conccclcr
Jhc. Funda cstajurisdicçã0: J. ", o AlYar:'t de sua cre:1çiTo 
de28dc Junho ele 180b, porqut>, creando-se por ellc I'Sic 
Conselllo tom todas as pn1rogati v as, honras, pri vilegios, 
autoridade c jurisdicção quetinh;1 e exercitava o Conselho 
ela Fazenda de Portugal, como é exrrresso no ~ f. o do 
Tit. O. o do mesmo Alvarú, innegavct· vem a ~l'l' quo a 
('Stc ConsellJO pertencia nomeai" e pas~a r provi men U'S 
aos sobreditosguardêtS, pois quC' aquelle Con:-;elho ela Fa .. 
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zcnda de Lisboa tanto tinha cs:'a juris<licção, e a exercia 
de longuíssimo tempo, fJUe já no anno de tmm existe a 
provisão passada por esse Tribunal em 26 de Maio, de
elar:mdo que os provimento~ de guardas de numero da 
Alfandega do:rorto pertencem ao Contador da Fazenda, 
emquanto os não prover o Conselho da mesma, o que 
mostra bem claramente que este Tribunal estava na lon
guíssima indisputavel posse daqucllajurisdicção, susten
tada por todas as Leis e Ordens posteriores, gozando o 
Conselho da Fazenda de Portugal desta faculdade e excr
citando-·a, della goza sem duvicla este Conselho e a devia 
exercitar, como exerceu desde a sua creação; 2.'>, por
que ficando este, por esta Lei cl:l sua crcação, subrogado 
no lugar da extincta Junta da Fazenda desta província, 
toca-lhe passar aquelles provimentos, pois que pelo 
da cópia n. o t que sobe junta á sempre augusta 
presença dt} Vossa Magcstade Imperial, e de muitos 
outros identicos, se prova, que a sobredita extincta 
Junla passava semelhantes provimentos, e que estes 
eram assignados pelos ntcmuros da mesma Junta, 
como se observa nesse da cópia n. o l ; 3. o, os Avisos 
de 21, ele Dezembro de 1808; c do i. o de Outubro 
de 1.811, que debaixo elos n. us 2 c 3 tambem sobem 
por cópia ao imperhl conhecimento de Vossa .Mages
tade Imperial, clles declararam e ordenaram a este Con
selho que nomeasse c passasse os provimentos de guardas 
ncllrs dcclílr:Hlos, ontros semrlhantrs avisos, c orJcns 
existem no archivo deste Trillunal~ que, ainda qunndo 
não tivesse um tilulo tão claro, authentico c legitimo 
como o que ti c a exposto para passar semelhaJlles provi
mentos, devia reputar legitimada a posse de passai-os 
em que está desde a sua creação por esses avisos e mais 
identicas ordens, pois que clles tanto tinham força de 
Lei que as suspendiam, e contendo a soberana vontade 
do Imperante e Legislador, sem duvida a constituíam, 
c tJJSt:lriam para fundar a autoridade deste Tribuna I para 
passar semelhantes proYimentos. Continuou este Con
se lho nesta posse tão ;:~uthcntiramentr fnndarla, c pas-:ou 
os constantes da relação aei ma exposta depois da Lt~i de 
11 de Outubro de 1827, porqnc, supposto que por ella se 
onlenasse no art. 2. o serem todos os oilicios providos 
por provimen'os de serventia vitalícia, julg'tm a maio
ria do Conselho que, não sendo officios, mas empregos 
aquclles lugares de guardas da Alfandega, não se de
viam estes entender comprehendiclos na referida Lei, 
:.Jssentando ao mesmo passo o Conselho, que sendo rca l
mente prover empregos civis e passar provimentos de 
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serventia vitalícia, não se podia este Tribunal abalançar 
a passar semelhantes provimentos, pelos quaes provendo 
rigorosamente empregos civis, violava o seu juramento 
e a Constituição no art. 102, §1. 0

, invadimlo as eminen
tes attribuiçõesde Vossa 1\lagestacle lmprrial. Emquanto 
pois o Conselho meuitava sobre a genuína intelligenda 
c fiel execução daquella Lei, tiveram lugar aquellcs 
provimentos constantes da relação do Escrivão da Fa
zenda, tomando a final o Conselho a resolução de levar, 
como respeitosamente levou em data de 11 de Agosto 
do corrente anno, ao luminoso conhecimento de Vossa 
1\lagestade Imperial o embaraço em f]Ue se achava, sup· 
plicando vor isso uma interpretação authentica àa citaua 
Lei, que pozesse a claro a sua verdadeira disposição, c 
suspendendo o concel1cr Laes provimentos até baixar a 
competente supplicacla providencia. Pareceu pois ao 
Conselho levar todo o exposto á imperial consideração 
de Vossa :Magestade Imperial, e ter por esta fórma in
genuamente satisfeito ás imperiaes ordens de Vossa Ma
gestade Imperial, que se dignará ordenar o mais justo. 
Rio, 17 de Setembro de 1828, 7. 0 da Imlependencia 
e do Imperio.-José Fortunato de Brito Abreu Souzae 
.J1enezes.- João Prestes de Mello.- Agostinho Petra de 
Bitancourt. Foram votos os Conselheiros Francisco Lo
pes de Souza, Francisco R1ptista Rourigues c João José 
da Veiga. 

RESOLUÇÃO. 

O Conselho não expedirá provisões para provimento 
de guardas do numero e filhos da folha da All'andega 
desta Côrle sem que preceda nomeação e ordem do 
Governo.-PaçQ da Boa Vista em ~Ide Outubro de 1828, 
7. o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\fagcstade Imperial. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. !?.>7 .-MARI~HA.-EM 21 DE OUTUBRO DI!: 1828. 

Dá foralUlarios para a organização dos rnappas indicados no . 
art. 2. o do Alvará de 12 do Agosto de 1 '797. 

Illm. e Exm. Sr.-Convindo quo os mappas, que em 
virtude do disposto no art. 2. o do Alvará ele !2 de 
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Agosto de 1797 e do Aviso de ri de Setembro do anno p~ts
saclo devem mensalmente rcmetter-se a esta Secretaria 
de Estado sej:nn organizado.;;, segundo os formularias 
inclusos sob n.os i e 2, (*) comprellendenclo-sc porém, 
em mappas separados os gencros ele c~Hla uma das classes, 
indic:adas em ordem alpllabrtica nas relações junta~, 
numeradas de 3 a 8; Ha Sua Magestade o Imperador por 
bem que V. Ex. expeça para esse ciTei to as onlens no
cessarias; ficando na intclligcneia tlc que para não ha
ver trabalho inutil baslará que nos mappas venham só
mente contemplados os genero~ realmente r-ecebidos, 
c despendidos em cada mez, com tanto que a sna classifi
cação quér nos mappas da receita, quér nos da despeza 
siga a ordem indicada nos formularias. O que participo 
a V. Ex., para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 
21 de Outubro de 1828. -~Miguel de Sou.za ~Mello e Alvim. 
-Sr. Presidcn te da Província de .•• 

N, iõ8. -JUSTIÇA.-EI~I 23 DE OUTUBRO DE 1828. 

Sobre m prccatorios e actos judiciaes dirigidos pelas Justiças 
de Portugal. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador manda 
remcttel' a V. Ex. a cópia inclus1 do officio que o 
Cnnsul Brazileiro, residente na cidade tlo Porto, dirigiu 
pel:1. Secretaria de Est:tdo dos Nog·ocios Estrangeiros; 
a fim de que V. Ex. inteÍI'allo elo seu conteúdo passe as 
ordens que forem convenientes para que se não cum
pram os preca torins, e quaosqner outros a c tos j ud iciaes, 
que forem dirigidos pelos Juizes Portuguczes, evi
t:lllflo-se assim a introdncç:Yo ele uma pratica abusiva c 
contraria á independencia deste lmpcrio c do seu Corpo 
judicbl. 

Deus Guardo a V. Ex. -Paço em 23 de Outubro 
de 1828.-José Bernardino Boptista Pereira. -Sr. Chan· 
celtcr da Relação de ..• 

. (*) Estes fom1111arios não estão registrados nfl. Secretaria de .l\1~'1 nnl:la. . . . . . ' .. 
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Officlo do Consul do Drazil na cidade 'lo Porto., 
Reino de~Por·tugal, de (JUe tro.tn~o aviso aein•a. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Pela cóp'a do offlcio de 23 de Agosto 
ultimo, ao Presirlente da Província da Bahia, e dc•cumento nelle 
referido que acompanhou o do 1. 0 ele Setembro, dirigido a V. Ex., 
veria V. Ex. exposto um dos llleios, com que as partes procuram 
iliudir neste Consulado seus de'vidos o legaes emolumentos. 
Agora porém, tratarei do outro que costumam praticar com as 
llabititações, cuja execw;ão deve ter lugar no lmperio. 

Para se evadirem áquelles emolumento5 requerem ellas a 
Juizes Portuguezes, procederem em tacs justificações, e por actos 
testemunhaveis ou documentos, fazem suas provas que são pelos 
mesmos Juizes julgadas 11ahili tatlas, proferindo sentença, as 
quaes apresentam no Consulado, para obterem a cel'lidão de ser 
verdadeiro o signal do Juiz ou Tahellião que as reconhece, evi
bntlo assim de o fazerem nelle. 

Pareceu-me sempre absurdo este modo de proceder em taes 
actos; porém, corno julguei os Juizes no Brazil não estariam por 
uma tal sentença que ataca tanto a sua independencia como a 
do seu Corpo judicial, e a acção da compeLenciJ. de Juiz, ficaria 
sem efieito, não só tal sentença, ma~ os documentos comproba
tivos em que ellas se fundam, vista a falta da qualificação con
sular neste caso em cada um delles, que exige o § H das ins
trucções, como disse no documento que acompanhou aquelle 
officio, existem como lei do lmperio. 

Não tendo porém, nenhum daquelles documentos voltado a 
buscar aquella qualificação, infiro que os .Juizes no Brazil são 
igualmente illudidos, ou dando execução :iquellas sentenças, ou 
como válidos áquelles documentos para fundarem novas sen
tencas, cujo abuso e usurpacão de jurisdicção e da qualitlcacão 
dns ·documentos, nos termos·refel'idos, parece não dever existir 
em contradic.ão á lei e grave damno daquelles emolumentos por 
aquellas insfrucções estabelecidas. 

Devo tamhem dizer que neste Consulado se tem igualmente 
apresentado á qualificação, algumas precatarias passadas por 
differentes Juizes nestes Heinos para ter execução, o que tam• 
bem me parece in com peten le, e sobre o que lHt dias soube, 
pelo nrsernbargador A'exandre Thomaz tle Moraes Sarmento, 
desta Relação, nella se haver negado dat· execução a uma pas
sada. no Imperio, como paiz estranho, o que tudo conJmunico 
a V. Ex. para que, levando ao conhecimento de Sua Magestade 
o Imper:Hlor, se sin·a rlizer-mc o que o mes11l0 Augusto Senhor 
fôr :<ervido resolver para meu governo em tacs assumptos. 

Deus Guan1o a v. Ex. muitos annos.-Porto em 2.í de No
vembro de :l827.-IIlttl. e Exm. Sr. l\larquez de QueluzJ ~li
nistro e Secretario de Estad0 dos Negocias Estrangeiros.-[)~ 
V. Ex. muito respeitos), attento c venerador - Jltltonio !la 
SilNt Caldeira. 
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N. Hi9. -GUERRA .-E~l 23 . DE OUTCBRO DE 1828. 

SoJn·e a dispensa do serviço militar de 2.a linha dos indivíduos 
nomeados Juizo~ de Paz e seus empregados. 

D. Pedro I, pela Gt·aça de Deus c Unanime Accla
mação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Pet·pctuo tlo Brazil: Faço sllwt· á Vos Presidente da 
Província de Pernambuco; Que, subintlo a minha au
~·usta presença uma consulta do Conselho Supremo 
.Militar, a que manJei proteucr; sobre a representação 
do Governador das Armas dessa província, relativa á 
duvida que se lhe offerece sobre serem dispensados do 
serviço militar da segunda linhaos indi viduos nomeados 
Juizes de Paz e seus empregado~~ e conformando-me 
rom o parecer do dito Conselho; Hei por bem, por mi
nha immediata c imperial re.soluçlo de 1.0 do corrente 
mez, determinar que os inuividuos nomeados para Jui
zes ele Paz e seus empregados, devem ser dispensados 
do serviço da segunda lint1 a durante o tempo daquelle 
exercício, a fim de não haver motivo, que os embarace 
na pratica de suas funcçõe.s; devendo entender-se a 
escusa pcrmittiua no art. L o da Lei de H> de Outubro 
de 1827 súmente extensiva aos Commanuantes dos cor
po~, Majores e Ajuuantes dos ditos corpos de segunda 
linha, por terem o exercício efl'ectivo de seus corpos. 
Cun1pri-o assim. Sua 1\Iagcslade Imperial o mandou 
pelos Conselheiros de Guerra abaixo assignados, ambos 
elo seu Con~clho. João Jacques da Silva Lisboa a fez no 
Rio de Janeiro, aos ~2:3 dias do mez de Outubro ele 1828. 
-No impedimento do Conselheiro c Secretario ele 
Guerra, Antonio Rafael da Cunha Cabral, Official-maior, 
a tiz escrever e subscrevi .-Alexandre Elov Portelli.-
Francisco 1Jfaria Telles. ' 

N. 1GO. -GUERRA. -E'l 2~ DE OUTUBRO DE 1.828. 

Sobre o pagamento ele soldo elos COI·oneis de 2. a linha. 

Illm. e Exm. Sr.-O artigo extrahido do officio da 
Junta da Fazenda da Província de- S. Paulo, do 1. o de 
Março deste anuo relativo ao accrcsdmo de 5#000 men
sacs, que ella pagou aos Coroneis dos batalhões n. os 32, 
3í e 39 de caçadores da segunda linha, e que V. Ex. 
me remetteu com o seu A viso de 4 de Setembro findo, 
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tendo ido a consultar, por ordem de Sua Magcstatlo o 
Imperador_, ao Conselho Supremo Mil i ta r, foi este do 
parecer em consulta de 3 ele Outubro corrente, que tal 
pagamento fôrn illegal c indevidamente feito pelas ra-
zões seguin Lcs : . 

i. a porque não obstante declararem as patcntrs elo 
Major, que obtiveram os Officiars em questão, que cllrs 
vençam o soldo ele Major de t. a linha, ou o soldo que 
lhes tocar, taes declarações se referem ao soldo quo no 
tempo de suas promoções, tinha o mesmo posto de Major 
de 1. a linha, e nunca as alterações futuras. 

2. a porque aos .Majores que existiam em serviço 
cffecti v o na época ela. pul>licação da tabella novíssima 
de 28 de .Março de 1825, nunca lhes foi dado augmento 
menos tendo ellcs sido promovidos na conformidade elo 
Decreto e Instrucções ele 4, de Dezembro de 1822; e se aos 
que eram então Majores de 2. o linha se negou o solclo 
ue üObOOO, com mais forte razão se deve negar aos sup
plicantes que já a esse tempo exerciam, não o posto 
de .Major, mas de Coronel. 

3. a e ultima: porque tal pagamento se oppõe ao 
determinado no§ 4. o do Alvará de !7 de Dezembro de 
!802, que, aos Majores de milícias promoviuos a Tenen
tes Coroneis, e Coroneis prohibe se faça novo augmento 
de soldo, o qual é outrosim limitado, pela Provisão de 
12 de Fevereiro de :1.822, ao que se acha expresso na ta
bella de 7 de Março de 1821. Com este parecer funda
do em tão solidas razões se dignou conformar-se Sua 
Magestade o Imperador, por sua immedia ta resolução 
de 17 de Outubro corrente, e em consequencia as~im o 
communico a V. Ex. para que nesta conformidade, 
expeça as convenientes ordens. 

Deus Guarde a V. i~x.-Paço, 24 de Outubro de 1828. 
-Joaquim de Oliv~ira Alvares. -Sr . .Miguel Calmon du 
Pin e Almeida_, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias ela Fazenda. 

N. i6L -JUSTIÇA .-El\1 2~ DE OUTUBRO DE 1828. 

Recommcnda a preferencia dos 1\fini.-;tros das proprias Rclacõei 
par~ as varas dellas..:..uma vez que tenham os ncrcssarios.co. 
nhecimentos c probidade. 

111m. c Exm, Sr.-Sendo presente a Sua Magestade 
P fmperador a~ informações que V, Ex. deu, em officio 
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de i7 de Junho proximo pretcrito, no requerimento do 
Dt•sembargaclor dessa Hclação Caetano Ferraz Pinto, em 
que se queixa de V. Ex. 11elas nomeações e remoções 
que fizera das v a r as dess1 Hclação; H a o mesmo Augusto 
Senhor por bem mandar responder a V. Ex. que sup
posto sr:·ja ftmdada a nomeação do Desembargador Sp:!ri
dião par;l a serventia interna de Corregedor do Cível no 
direi to quo V. Ex. tem de prover os officiac3 da Cas~, 
com tudo e~pera que V. Ex. o faça com prcferencia aos 
Ministros propriamente filhos della a quem assiste um 
maior direito pela antiguidade do serviço, uma vez que 
nestes concorram os necessarios conhecirflentos e indis
pensavcl probidade, principal base a que deve attender; 
e que emquanto á exclusão que Y. Ex. fizera do Desem~ 
ha rgador Caetano Ferraz tla Mesa do Paço dando prcfe
rencia ao Desembargador .Miguel Joaquim é clla · insus
Jentavcl, não sendo conveniente que tenham voto aquel
les Ministros que havendo sido informantes, já teem an
tieipaclo o seu parecer. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
2í de Outubro de 1828.-José Bernardino Baptista Pe-
reira .-Sr. Chanceller da Hclação da Bahia. · 

N. 162.-JUSTICA.-E:\I 27 JlE OUTUBRO DE 1828. 
I> 

Manda recolher os Religiosos que se acharem fóra do Conyen lo 
de S. Bento da Parallyba c reivindicar os bens nullamentc 
vendidos. 

Sua Magestadc o Imperador, Ha por bem, que V. P. 
não só faça recolher a seus respectivos conventos os B.c-
1igiosos quA estiverem fóra delles mas tambem faça rei
vindicar os bens nullamente vendidos pelo ex-A1Jbadc 
<lo Mosteiro de S. Bento dessa cidade Fr. Eduardo de 
S. Bcn to Homem : por quanto sendo ellcs de na tu reza 
reversível á nação, é m:mifesto que sómente lhes assiste 
o direito utendi fruendi) que é annexo á obrigação de 
encargos, que se não podem satisfazer devidamente, 
uma vez admilticla a liberdade do dispôr dclles. 

Dens Guarcle a V. P .-Pnlacio io Rio de Jancir·o em 
27 ele Outubro ele :1828. -José Bernm·dino Baptista Pe-
1'eira.-Sr. D. Ahbacle do Mosteiro de S. Bento da Pro~ 
vi n1~i:1 tla rara h y!Ja do No r te. 
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N. l11:l.-JU3TIÇA.-E.u 30 DR OUTUP.RO DE 1828. 

Declara rrue ces~am as funcções da Junta da Bulia da Cruzada. 

Achando-se extincta a Junta da BuiJa da Ct·uzaua, e a 
distribuição e venda desta pelo art. i. o da Carta de Lei 
de 20 de Setembro do corrente anno, c compelindo 
Ll'ora em diantt) ás autoridades decretadas na mesma lei 
promover a arrecadação do seu rendimenlo e dividas: 
i\landa Sua .Magcstade o lmperauor pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Justiça participar ú sobredita 
Junta que tt~m eessado consequentementc as suas func
ções. 

Pala cio tlo Rio de .Janeiro em 30 de OutulJro de 18~8. 
-José Bernardino Baptista Pefeira. 

N. lôí.-MAPtiNHA.-El\l 3l DEOUTUBRODE i82S. 

SoJH·e a remessa das COillas de desp~za das provincias. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magi'Stade o lmpcratlor orde
na que até o fim tio mez de Janeiro proximo futuro haj:t 
V. Ex. de remetLet· a esta Secretaria de Estado as contas 
lia despez::t feita com a Rep:trtição da l\larinha nessa 
pr·ovincia, no presente anno lle 1828, pela fórma dos 
seguintes quesitos: Lo que a conta de cada scmrslre, 
isto é, do L o de Janeiro até 30 de J nnho, c do l. • de 
Julho até 3L de D2zembro venha sobre si, c sep lrada 
uma da outra: 2. 0 que estas contas venham explicadas 
com toJa a miudeza, declarando-se nellas cada um 
artigo de despeza,e por suas datas : 3. o que nas mesmas 
contas se faça declaração das quan lias que foram pagas, 
e das que ficaram a dever-se : li. o que se observe a 
classificação geral de despeza ordinaria e drspeza cyen
tual, competinto á La todos os ordenados, sol<los, pensões 
ou vencimentos quaesquer a empregados permanentes, 
c outras despez3S fixas, e comprehendendo-se na 2.a todos 
os jornaes, forneci~ntos de armazcns, supprimentos 
a emb1rcaçõcs do Estado, c finalmente tudo quanto são 
despezas variavcis, segundo as exigcncias occunentes. 
A conta assim tlrterminada será acompanhalla da 
demonstração da di vida passiva existente no ultimo dia 
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do anno Je t827, isto é, prlo fJUe pertnncc só a divida 
relativa :1 objectos de Marinha. Por esta fórma h a Sua 
.Magestade Imperial por bem que sejam de ora em diante 
remcttidas regularmente a esta Secl'elaria de Estado, 
nos mcz~·s de Janeiro c Julho de cada anno as contas da 
de1'peza feita nos semc~tr~·s 1lndos nos ultimos de 
Dezem llro e de Junho pru\ i mos [)JS~atlos. Hecommen
dando por ultimo o mt?smo Augusto Senhor que toda a 
escripturação de tlespcza com a Hepartição de Marinha 
seja rei La em I i v r os St'parados de qual,Iuer outra despcza, 
ainda que o Almoxarife seja um sú para todas as Hepar
tições, como ac(lntccc em muitas províncias do hnperio 
o que tutlo V. Ex. eumpririt. 

Deus Guartlc a V. Ex. -Palacio do R i o de Janeiro 
rm :H tle Outubro de 182.8.-llfigucl tle Souza 1~/ello e 
All,im. -Sr. Presi<lentc da Proviucia de ... 

N. JW"L-GUEfifiA.-E~t 1:DE NOYEMnllo DE 1828. 

Dt>f'lara que o fornecimento de et:lpa ao Ext>rc·.ito deve ser re~ 

guiado pela mcuída do H.ío de Janeiro. 

Illm. e Exm. Sr.- Em addiLamento á Circular de 31 
de Outubro finJo, que dit·igi a V. Ex. com o exemplar 
da Lei de 24 de Setembro do corrente anno sobre for
uccimenlo ue etapa ao Exercito, tenho de communicar a 
V. Ex. de ordem imperial, que ~emclhante forncd
mento tleverá n·gular·Sü pela mcdi1.la do Rio de Ja
neiro. 

Oeus Guarde a V. Ex.- Pabcio do Rio de Janeit·o em 
4 de NovemlJro de !828.- Joaquim de Oliveira Alvares.
Sr. Presillen te <la Província dn ..•. 

N. 16fL- FAZENDA.- EM 8 DE NOVIDIRRO DR tR28. 

Sobre os Presidentes das Juntas de Fazenda. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida_, do Con~;elho de Sua 
l\l:lgestadc Imp,'ri:d, Ministro e Sc(:retario de Es-
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tado dos Negocios da Fazcncl:l c Prcsitlrnte (lo TJ1rsouro 
Nacional : Faço saber á Junta da F:1zenda tla Província 
das A!agôas: que recebendo-se o ofticio elo Vier-Presi
dente dessa provincin, datado em 21 de Agosto ultimo, 
no qual pede esclarecimento, p:1ra servir de regra futura, 
sobre a maneira com (]ne devem ser recebidos c dcspr~
clidos nesse Tribunal os seus Presidentes: Ordena Sua 
Magest:Hle o Imperador quQ se ob.~erve com o Presidente 
as mesmas forma i idades que se guardavam com os antigos 
Governadores, como Presidentes das Juntas de Fazenda. 
O que assim cumpril'á. Francisco de Araujo Landim a 
fez no Uio de Janeiro em 8 d1· Novembro de 1828.-
1\larcellino Antouio de Souza a fez cs·crevcl'.- Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. 

N. W7.- JUSTIÇA. - El\I 10 DE NOTEMnno DE 18:28. 

Declara que ao Presidente da Junta de Justiça não compele 
mais conceder alvarás de fiança e outros. 

Illm. c Exm. Sr.-Sua ~lagestadc o Imperador, a quem 
foi presente o officio de V. Ex. de 24 de Abril passado, 
dando parte de ter tomado posse da Presiclencia dessa 
província no dia !4 daquelle mez, e pedindo esclareci
mento sobre competir-lhe ou não na qualidade de 
Presidente da Junta de Justiça, ahi ct·eacla, conceder 
Alvarás de fiança e outros, me ordena communique a 
V. Ex. que tendo sido abolido o Tribunal da Mesa do 
Desembargo do Paço pela Carta de Lei ele 22 de S.etembro 
do corrente anno, marcando-se nella as autondades e 
estações a quem tlca p2J'Lencendo a expedição destes c 
nulros negocias que eram d'<mtes da sua competencia, 
tem consequentemcnte cessado a jurisdicção dos nego
cios gracio:30S que a sobredida Junta exercia em con
formidade do regimento daquellc Tribunal ex ti neto. 

Deus Guarde a V. Ex. PaJacio do Hio de Janeiro em 
!O tle Noremhro de !828. -Jose Bernardino BapUsta 
Pereira.- Sr. Prcsitlcntc da Provincia do Parú. 
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N. 168.- li\IPER.IO.- E~I ll DE NOVEUBRO DE 1828. 

Manda executar as Instrucçõcs organizadas para evitar a intro
ducção da peste que grassa nos portos do Illedi terraneo. 

Illm. c Exm. Sr.- Sna M:tgcslallc o Imperador manda 
remetter a V. Ex. a cópia inclusa das Instruf'ções que 
o Gut1rda-mór da Saude uestc porto deve pór em pratica 
em quanto durar a noticia da existoncia da poste nªs 
portos do Medi terranco: E Ha por bem que V. Ex. faça 
executar nos portos dessa província, na parte em que 
lhes forem a pplicaveis. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Ilio dn Janeiro em 
li de Novembro de 1828.- José Clemente Pereira.
Sr. Presidente da Província de ... 

lnstrucç()es (JUe o Guar(h:t•UlÓI" tla Suude deste 
porto de,·e pôr t~iu pratica etu (juunto durar a 
})CtSt.e no8 portos do 1\'lediterruneo, e não se 
ordenar o contrario. 

i.a A toLla e qualquer embarcação mercantil ou de 
guerra, nacional ou estrangein, que entrar neste porto, 
vinda em direitura ou por escala dos portos llo Medi ter
raneo, ou do LcYante, incluso o de. Gibraltar, ordenará 
seis dias de quarentena para exame c observação, e igual 
quarenten::t devem soffrer todas as emlJarcações vindas 
ele outros portos que as communicarem, ou por ellas 
forem communicadas, e qualquer navio de corso. 

2.a As quarentenas que se mandam impôr ás embar
cações pelo simples facto de terem tido communicaçJo 
com outras de suspeita, não terão effeito quando so 
provar que esta consistiu sómeute em se fallarem de 
parte a parte, sem que houvesse introducção de fazendas~ 
ou ingresso de pessoas. 

3. a No t'<ISO dt) sr, offNccer suspeita sol1rr alguma em
harração que esteja fúra dos casos sohrcditos, passará 
esta por uma quarcn tona de t rcs dias, para dentro deste 
tempo se potlcrcm fazer as a vcrigu:1çõcs neccss::trias. 

4." As embarcações que vierem de) portos suspeitosos 
deverão recel1er guardas .da saudc, que serão sempre 
dous para cada embarcação, em rnão da vigilancia que 
deve havei' para 11uc, quando um dormir, esteja outro 
alerta c em vigia. 

5. '\ 0..:; guardas que entrarem em tal serviço levarão 
comsigo a rüupa que lhes fôr necessaria para seu uso~ e 
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tet·ão cuidado de que não saia da embarcação pessoa al
guma, nem fazendas, ronp1s, vrst itlos, papeis, animaes, 
nem entrem pessoas ou cuusas que tornem a sahir~ c no 
caso de entrarem lhes obsta riTo a sabida até que o navio 
seja desimpedido. A nomeação dos guaruas para tal ser
viço será feita pelo Guarda-mór por escala. 

(L a Logo que qu:dquer embarcação ficar impedida 
pelos 01ficiae.:3 da sawlt", o Gu<1rda-mór lhe ordenará que 
levante no mastro de prôa uma bandeira amarella como 
signal para que o navi• de guerra destinado a manter 
a policia de saude neste porto, e a fortaleza que serve 
de registro tenham pcrfei to conhecimento do estado do 
navio, e embal'acem que outras emb:n·cações com ellc 
atraquem. 

7. a Logo que o navio fôr desimpedido e tiver livre 
pratica, o Guarda-mór man(L1rá arrear a bandeira 
amarei la de prôa, e fará que o navio ice a sua bandeira 
na pôpa. 

8. a Quando qualquer emlJarcação tiver Jogo livre 
pratica pelos Officiaes da saude o Guarda-mór ordenará 
á embarca1;ão que il~e sua lJandeira no mastro de prôa, 
como signal de não estar impedida. 

9. a O Guarda-nu)r da saucle, de accôrdo com os Proft•s
sores de sautle, tomará todas as medidas que julgar 
necessari:Is em casos ex. traord in:1rios e imprevistos, com
municando logo twlo por cscriplo ao Provedor-mó r para 
decidir c que julgar conveniente immetliatamente, ou 
representar á Secretaria resprclivn, se assim o julgar 
n e cessa rio. 

10. O Guarda-mór constrang·crá todos 0) Officiacs e 
empregados a estarem em actividadc, c sempre promrtos 
para o serviço, de maneira que não haja demora na 
promptidão com que as visitas derem ser feitas, c fic;1rá 
re~ponsavcl por todo o descuido ou omissi.lo que tiver 
no cumprimento de seus devPt'üs, ou tolerancia com 
seus subalternos. 

Secretaria de Estado dos Negocios· do I m per i o em 1l 
de Novembro de 1828.- Throdoro José Biancardi. 
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N. 169.-FAZENDA.-E:\l 12 DE NOVEMBilO DE 1828. 

Sobre a distribuição do serviço aos empregados das Alfandcgas. 

Não sendo conveniente que aqnelles empregados da 
Alfandega que são destinacJoq a servirem a arlJitrio do 
Juiz em qualquer repartição della continuem no me~mo 
serviço a que foram applicaclos sem que sejam substi
tuídos, ou alternados por outros: Ordena Sua 1\Iag-es
tade o Imperador que V. S. considere como nu lias, 
e de nenhum effeito as portarias, que existirem nessa 
Alfandega, dando a qualquer de taes empregados um 
exercício constante, e fixo em al~uma repartição, de
vendo usar livremente da faculdade, que lhe dá o Foral 
para a muuança successiva dos mesmos empregados. 
E por occJsião disto previno lambem a V. S. que pelo 
Ministerio da Marinha já ~e expediu ordem para que 
toda a tripolação da canhoneira~ destinada ao serviço 
da Alfandega, fosse renovada de 8 em 8 dias, cumprindo 
que igual mcd i tia seja adaptada a respeito dos guardas, 
que devem existir a bordo da referida canhoneira c na 
fortaleza de Villcgaignon. 

Deus Guarde a V. S.-Pat:o, 1~ lle Novembro de i~:!~. 
-Miguel Calmon du Pin e Almeida. -Sr. Conscllwiro 
Juiz da Alfandega. 

N. 170.-FAZENDA.-El\I 12 DE NOVEJ\IBH.O DE 1828. 

Sobre os empregados de repnrti~<"ícs cxtinctas. 

Miguel C·tlmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
1\lagestade lmperifll, .Mini~tro e Secretario de Eslado 
dos ~8gocios da Fazenda c Prrsidentc do Thewuro 
Nacionill: Faco saber á Junta ela Fazenda da Provincia 
da B:11Jia, que "rer.cbendo-sc o seu offieio n. o 14 de H de 
Abril ultimo acompanhado da relação dos empregados 
da cxtincta 1\lesa da In"pecção, exigida do ex-Secretario 
dei la, que na conformidade do ~r.~,. o da Lei de lJ de No
Yembro do anno ::mlcccclen te, deviam set· con tempi:HIP.;; 
com os seus respectivos ordenados, expondo que con'o 
o dito pan1grapho não se refere a serventias, e sim • 
provimentos vitalieiüs, entreLlnto que de tempo in> 
memoriavel a dita Mesa pas::;ava provimentos vitalieio~, 
aos seus empregados. motiYo por que fez continuar a pa
gar os seus vencimentos aos que se achavam munidos de 
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taes títulos, á excepção daquelles de que trata, pedindo 
a semelhante rcspei to os neccssarios esclarecimentos; 
Houve Sua ~lagestadc o Imperador p·1r bem determinar, 
por sua immcJia ta resolução de 4 do presente tomada 
em consulta da Junta do Commercio, que só devem ser 
pagos dos seus ordenados os empregados quo serviram 
por Alvarás Rcgios, Resoluções .de Consultas, c Provisões 
da dita Junta do Commercio, firmadas em Leis; Quanto 
aos examinadores de tabaco, nenhum direi to lhes assiste 
para receberem ordenados, porque só venciam estipendio 
nos dias em quo trabalhavam: Pelo que respeila ao 
patrão, c remadores dos csr-aleres, que devem ser remot
ticlos para o Arsenal, a fim de serem empregados, con
forme a escala dos ua sua classe; E quanto finalmente, 
a todos os outros empregados nomeados p3la Mesa da 
Inspccção, não potlem .ser contem piados na letra da lei, 
ficando comtuclo estes na sua imperial contemplação, 
para serem apresentados á Assembléa Geral Legislativa, 
para serem ultimamente deferidos.- O que se pJrticipa 
á Junta para sua intclligencia, e governo. -Albino Nu
nes de Aguiar a fez no Rio de Janeiro em 12 ele No
vcmbro de 1828.-Marcellino Antonio de Souza a fez 
escrever .-Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 1.71.-JUSTIÇA.- E:\í 1~ DE :'{OVEMDRO DE 1828. 

Sollrc o pagamento dos Ministros e mais cm;1rcgados da Admi
ni:;traçüo da Justi1;a dos vencimento) lftlC estiverem em folha. 

lllm. c Exm. Sr.-Sua Magestadc o lmpt'rador Ha 
pot· hem que V. Ex. expeça as ordens que forem con
venientes ao Thesouro Nacional para serem pagos todos 
os 1\linistros e mais empregados na Administração da 
Justiça, que estiverem em folha dos seus respectivos ven
cimentos até o íim do corrente ::1nno inuepcndcntc de 
nova ordem desta Secrct.ari<l de Estado, como foi com
municado por Aviso de iG do Agosto passaclo, que só fi
cará em seu vigot• quan Lo a pagamentos extraordinarios, 
e ordenados que não estiverem em folha. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 14 de Novembro de 
1828.-Jose' Bernm·dino Baptista Pereira.-Sr. Miguel 
Calmon clu Pin e Almeida, Ministro e Secretario do 
Estado dos Negocios da Faunda. 



DO GOVERNú. 

N. 172.- Jl!STIÇA.-E.\1 ic1 DE NOVE~mno DE 182~. 

Sobre a exigencia de custas indevidas. 

Illm. e Exm. Sr.- Havendo subiuo á presença de 
Sua Magestadc o Imperador a supplica de Maria da Pu
reza da Silva, queixando-se da extorsão que lhe fizera o 
Escrivão do seu feito, levando-lhe a terça parte do que 
p~cria importar o traslado do mesmo, não sendo pro
vida no aggra v o, que interpôz pelo iEjuridíco funda
mento de não haver lei, que o prohibisse, guiando-se os 
Ministros do acordão mais pela jurisprudencia dos 
~asosjulgados e corruptelas, do que pelos luminosos prin
~ipios da razão e leis terminantes a tal respeito sendo um 
aemelhante estylo insustentavel por não concorrer na 
sua antiguidade as circumstandas marcadas na Lei de 
20 de Agosto, sendo que a lição das Ord. Li v. L o Tit. 
õ8~ 20, Liv. 3. 0 Tit. 69 ~ 5. 0 Liv.G. 0 Tit. 72 pr., Reg. 
de 10 de Outubro de 1754 pr. teria insinuado uma 
decisão mais conforme aos princípios de justiça: Houve 
o mesmo Augusto Senhor por bem determinar que 
V. Ex. faça sa her em Relação, áquellcs Uinistros, que 
uma semelhante pratica de julgar., sendo contraria á l1oa 
razãp e interesses dos povos~ deve ser in tciramcn te cles
presacla e abolidfl, pois que :llé apresenta a singulari
dade de ser exercida unicamente nessa Relação. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio .cte Janeiro em 
1~ de Novembro de i828.- José Bernardino Baptista, 
Pereira.·- Sr. Chanccller da Relação ela Bahia. 

N. 173.- IMPERIO.- Ku 1.4 DE NOVE!\IBRO DE 1.828. 

Declara que pertence ás Camaras .Municipaes a inspocção sobre a 
sauue publica. 

Tendo sido abolidos pela Lei de 30 de Agosto do corren
Le anno, os lugares ele Provedor-mó r da saucle, Physico
mór c Cirurgião-mór do Imperio, c p'ertenccnuo às Ca
maras rrspectivas a inspecção sobre a saudc publica, 
como antes daf.creação do primeiro lugar, e os exames e 
visitas nos comestíveis, boticas e lojas de drogas, que 
até agora faziam o Physico·mór c o Cirurgião-mór, na 

1JCC15ÜES DE 1828. Hl 
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fórma de seus regimentos : Manda Sua Mages ta de o Im~ 
pera dor pela Secretaria de Estado dos Nego cios do ha
perio, que o Illm. Senado da C amara desta cidade entre 
immediatamentc no exer cicio das funcções que lhe in~ 
cumbem pela referida lei. 

Palacio elo Rio ele Janeiro em~~ de N ovembr ode 1828. 
-José Clemente Pereira. 

Iguaes ordens, e na mesma data se expediram a to~as 
as Camaras desta província, e aos Pre.üdentes das mais 
do lmperio. 

N. 17~.-JUSTIÇA.-El\1 HS DE NOVEl\IBRO DE 1828. 

Dá providencias sobre o D!odo de effectuar~se as prisões, marcha 
do processo e execução das sentenças. 

Illm. e Exm. Sr. -Constando na presença de Sua Ma· 
gesfade o Imperador a falta de cumprimento que ~offrem 
as mais providentes determinações, não só em quanto ao 
modo de effectuar·se as prisões, como tambem pelo que 
toca ã marcha dos processos e execução de sentenças; e 
querendo o mesmo Augusto Senhor acudir quanto em si 
cabe, ã sorte infeliz daquelles dos seus subditos, que, 
postergando a lei, se acham detidos em prisões : Ha por 
bem ordenar, que V. Ex. faça executar estricta e rigo· 
rosamente : i. o a~ disposições dos Alva rãs de õ de Março 
de 1790 e 31 de Março de 17~2 na parte em que o seu 
contexto nos é applicaveJ, principalmente quanto ao 
tempo em que devem terminar as devassas, e a expe
dição dos processos dos presos pobres ; 2. o o art. i 79 
~ 8. • tit. 8. • da Constituição.; 3. o o art. 2. o da Lei de 
30 de Agosto do corrente, da qual parece ter havido 
inteiro esquecimento; 4. o que a qualificação dos in
dicio~ para ter lugar a prisão antes de culpa formada, 
não deve ficar ao arbítrio dos meirinhos, mas sim do 
juizo moral dos magistrados, como recommenda o Al
varã de H> de Janeiro de 1780 ~ Lo, que nesta materia 
se deverão conduzir com o maior escrupulo e pru
dencia; 5.0 finalmente, que se observe o Assento de 18 de 
Agosto de 177~, pois tem chegado ao seu imperial co-. 
nhecimento com bastante magoa de seu magnanimo 
coração, que contra os solidos principias da justiça e 
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da humanidade, exaradas no dito assento, se ach::1.m de
tidos sentenciados, que pela sua pobreza não podem sa
tisfazer a multa pecuniaria que lhes foi imposta ; espe
rando o mesmo Augusto Senhor do zelo e honra com que 
V. Ex. se distingue no serviço publico, haja de dar á 
esta inteiro cumprimento. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paco em i!J de Novembro de 
1828.-José Bernardino Baptista Pereira.-Sr. Chan
cellcr da Relação do Rio ele Janeiro. 

N. 170.-IMPERIO.- El\1 1. 7 DE NOYE~1BIW DE 18:?.8. 

Sobre ordcnàdos c provimon tos dos mestres das cadeiras de 
ensino mutuo. 

111m. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestadc o 
Imperador o officio.de 28 de Outubro proximo passado, 
em que V. Ex. offerece, para serem resolvidas, duas 
duvidas que têm occorriclo na execução da Lei de 15 de 
Outubro de 1827, a saber : i.a se os mestres providos em 
cadeiras de primeiras letras novamente creadas, devem 
vencer, logo que servem, o ordenado que nos termos 
do art. 3. o interinamente se lhes taxar; 2. a se tanto os 
mestres actuaes, como os novos oppositores são indis
tinctamente obrigados ao exame de que trata o art. 7. o 

E Houve por bem o mesmo Senhor mandar declarar, 
quanto á l. a duvida, que os mestres, providos nas ca
deiras de primeiras letras novamente creadas, devem 
vencer os ordenados que interinamente se lhes taxarem 
na. conformidade do art. 3. o, desde. que entrarem no 
exercício das cadeiras ; nem outro podia ser o fim da 
lei no arbítrio interino estabelecido no mesmo arL. 3.0 

comparado com a disposição do art. 7. o ; e quanto á 
2.\ que obrigando o art. 7. o a exame sómente os que 
pretenderem ser providos, é manifesto que esta obri
gação não abrange os que têm nomeações vi talicias ; 
porque esses já se acham providos de facto, e de direito; 
mas que sem duvida comprehende os que se acham 
com provisões temporarias, e os que solicitam cadeiras 
de ensino mutuo, ainda que estas se verifiquem em 
substituição das antigt~s, occupaclas pelos mesmos prc-
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tendentes, porque estas são com efl'eito creações novas, 
e não pouem. como taes ser providas, sem preceder o 
exame ordenado. O que assim participo a V. Ex. para 
sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 17 de Novembro de 1828.-José Clernente Pereira.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. :1.76.-l.MPERIO.-Eni !7 DE NOVE~IBRO DE 1828. 

Sobre a creaçâo de cadeiras de 1.as letras. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua l\lagestade o 
Imperador o officio de V. Ex. de 25 de Agosto deste anno, 
em que expõe ter-se deliberado em Conselho que era 
bastante ouvir as Camaras dist~~ntcs sobre a designação 
dos lugares e numero das escolas de 1. as letras, depois 
de se expedir a proposta a tal respeito, pelos motivos quo 
pondera : Ordena o mesmo Senhor que eu responda 
a V. Ex. que a deliberação tomada é manifestamente 
offensiva do art. 2. 0 da Lei de 15 de Outubro de 1827, 
porque, sendo alli expressamente determinado que se 
proceda á referida designação com audiencia das Ca
maras respectivas, não ha lugar para que se entenda 
que as mesmas podem ser ouvidas posteriormente, como 
V. Ex. diz que se fizera : e H que por esta occasião 
advertido o Conselho com V. Ex. que em nenhum ca:;o 
lhes é permittido deixar do cumprir exactamente as leis 
no seu sentido litteral e obvio, para lhes dar, ainda a 

. pretexto de interesse publico, intelligencias arhitrariss, 
pelas quae~ serão sempre responsaveis, como infracções 
manifestas da Constituição, que assenta a sua principal 
base na obsocvanr.ia fiel das mesmas leis. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeim em 
17 de Novembro de !828.-José Clemente Pereira.-Sr. 
Presidente da Província de Goyaz. 
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N. 177 .-lMPERlO.-Eli 19 DE NOVEMBRO DE 1828. 

SoJJre a formação de uma sociedade de mineração. 

Tendo chegado ao conhecimento de Sua Magestade o 
Imperador o annuncio de 6do corrente, que Antonio 
da Costa mandou publicar no Diario do Rio tle Janeiro do 
d"ia de hoje~ convidando as pessoas desta cidade que 
quizerem entrar na sociedade de mineração que o mes
mo está autorizado para poder estabelecer nas minas "ele
nominadas do-Castello-, Província do Espírito Santo, 
por Decreto de 23 de Outubro do corrente anno, mar
cando o prazo de Hi dias aos concurrentes com a commi
nação de que se não admittirá mais assignatura alguma 
desta praça passado esse dia, e clausula de que os sub
scriptores d'aqui ficarão sujei tos ás condições e regula-= 
mentos que fizerem os Directore~ da companhia: Ha o 
mesmo Senhor por bem mandar declarar ao sobredito 
Antonio da Costa que uma semelhante maneira de 
convidar socios brazileiros é manifestamente illusoria 
da condição 3. a com que a permissão do e~tabelecimento 
da expressada sociedade lpe foi concedida, por quanto 
sendo requisito essencial que esta fosse composta de 
socios brazileiros e estrangeiros, e que, só na falta de 
concurrencia dos primeiros possa a mesma preencher o 
numero de seus accionistas com socios estrangeiros, 
fica obvio que não é com um annuncio que marca o 
curlo espaço de Hi dias com a clausula de ficarem su
jeitos a condições e regulamentos, que não conhecem, 
que os cidadãos brazileiros se podem decidir a entrar, ou 
deixar de entrar na mesma sociedade, e que é por isso 
absolutamente indispensavel que o mesmo Antonio da 
Costa apresente primeiro ao conhecimento publico as 
condições e rcgubmen tos, a que se refere o seu annuncio, 
c que á vista destes faça os competentes avisos, devendo 
ficar na intelligencia de que por outra fórma se dará o 
caso de se declarar a sociedade por extincta por falta 
de cumprimento· ele condições na conformidade do que 
se estabelece na undecima dellas. O que se participa pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio para sua 
devida execução~ · 

Palacio do Rio de Janeiro em19 de Novembro de 1828. 
-José Clemente Pereira.-Sr. Antonio da Costa. 
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N. 178.- JUSTIÇA. -EM 19 ng NOVEMBRO DE i828. 

Manda dispensar do serviço mililV os milicianos que forem 
nomeados Officiaes de Juizes de Paz. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Ha por 
bem que V. Ex. expeça as convenientes ordens para que 
sejam dispensados do serviço militar todos os mili
cianos, que obtiverem nomeações de Officilles de Juizes 
de Paz, a fim de pôr-se em in te ira observancia a Lei de 
H> de Outubro do anno passado, a qual seria inexequivel 
em muitos lugares a não adoptar-se esta medida, como 
acaba de representar o Vice-Presidente da Provincia da 
Bahia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 19 de Novembro de 
1828.- José Bernardino BaJjtista PM'eira.- Sr. Joa
quim de Oliveira Alvares, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocios da Guerra. 

N. 179.-JUSTIÇA.- EM 21 DE NOVEl\lBRO DE !828. 

Declara que os officios de Justiça só podem ser conferidos pelo 
Governo. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o offi
cio do Vice-Presidente da Província de Mato Grosso 
de 30 de Agosto do corre:ate anno sobre a execu
ção da Carta de Lei de li de Outubro ácerca dos officios 
de Justiça naquella província; Manda o mesmo Senhor 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, de
clarar ao sobredito Vice-Presidente para sua intelli
gencia que as Juntas da Fazenda não devem con
tinuar nas arrematações dos officios referidos, pois que 
estes só podem ser conferidos por Sua Magestade Im
perial, interinamente providos pelas autoridades pe
rante quem hão de ser servidos e que neste sentido se 
execute a precitada Lei de il de Outttbro. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Novembro de 1828. 
- José Bernardino Baptista Pereira. 
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N. 180.- FAZENDA. -EM 21 DE NOVEliBRO DE 1.828. 

Exonera o Desembargador José Bernardo de Figueiredo da com
missão sobre a cobrança de impo stos atrazados. 

Sua Magestade o Imperador, por Decreto de~ do cor
rente mez, que junto ~e remette por cópia, assignada 
pelo Contador Geral Manoel Joaquim de Oliveira Leão: 
Houve por bem exonerar .a V. Ex. da commissão de que 
f6ra encarregado por Decreto de i~ de Julho de 1.826, 
sobre a cobrança dos impostos, cuja arrecadação se acha
va em atrazo; e Ha outrosim por bem o mesmo Au
gusto Senhor, que V. Ex. fique igualmente desonerado 
da cobrança da divida atrazada da decima, cuja arreca
dação se lhe encarregou pela Portaria de li de Janeiro 
de :1.823. O que participo a V. Ex. para sua intelligen
cia. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Paço em 21 de Novembro de 
18:28.- Miguel Calmon du Pin e Almeida.- Sr. José Ber
nardtl de Figueiredo. 

Decreto a que •e re:rere o aviso acfni'J• 

Hei por bem exonerar o Desembargador José Bernardo 
de Figueiredo, da commissão de que foi encarregado, 
por Decreto de 14 de Julho de 1826, sobre a cobrança de 
todos os impostos, cuja arrecadação se achava em atrazo. 
Miguel Calmon du Pin e Almeida, do meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de· Estado dos Negocios da Fazenda, 
e Presidente do Thesouro Nacional, o tenha assim en
tendido, e faça executar, com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em ~ de Novembro de 1828, 
7.0 da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

1lliguel Calmon d1t Pin e Almeida. 
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N. 181.- FAZENDA.- CONSULT.\ DO CONSELHO DA. FA

ZENDA, El\I 24 DE NOVEMBRO DE 1828. 

Sobre a contribuição do monte-pio quando os officiaes do exer
cito e da, nrma,da, servom empregos civis. 

Senhor.- Por Portaria da Secretaria de Estado dos 
Negocias da Fazenda, de G de Outubro de 1828, man
dou Vossa Magestacle Imperial remetter a este Con
!;elho, para consultar, o requerimento de Franciscó 
Cordeiro da Silva Torres, Brigadeiro graduado do im
pcrial corpo de Eng-enheiros, em que pede do ordenado 
que vence, como lnspector Geral da Caixa da Amorti
zação~ se deduza, a favor do monte-pio, a quota cor
respondente a um dia de soldo de sua patente. 

Instruiam este requerimento di versos pareceres dados 
pela Repartição do Thesouro Publico, e sobem com esta 
no seu original. 

E dando-se vista ao Desem1Jargador Procurador da 
Fazenda, respondeu nos seguintes termos :- «Parece
me não ser nova esta · espccie, e ter sido já deferida, 
como entendo poder ser agora, na fórma que disse o 
Escrivão da Mesa do Thesouro, pendendo alli a pre
tenç\P, pois assim não se prejudica a terceiros no di
reito adquirido á percepção do monte-pio, nem á Fa
zenda, guardando-se para isso a conveniente exacti
dão na escripturação respccti v a, declarado o tempo em 
que tiver principio.-Rio, 30 de Outubrode1828. 
- Barão de Ita poã. » • 

O que visto, parece ao Conselho que a pretenção 
do supplicante é fundada na mais evidente justiça, 
e por isso digna de merecer a contemplação de Vossa 
Magestade Imperial. 

Parece porém ao Conselheiro José Fortuna to de 
Brito Abreu Souza e Menezes que , supposto seja de 
summa c rigorosa justiça continuar a receber-se ao 
supplicante a quota correspondente ao soldo da sua 
patente na Thesouraria do monte-pio, visto ter-se alis
tado nelle e contribuído por tantos annos, com tudo, 
o meio que requer para isso se verificar não é pro
prio nem coheren te ~ pela confusão de esc ri pturação 
em estações muito diversas c distinctas. Mande-se que 
na mesma Thesouraria competente se continue a re
ceber do supplicanto a quota que dever pagar, e en
tre o supplicantc com ella recebendo o seu ordenado 
de Inspector da Caixa de Amortização sem desconto 
algum, e ficam assim as escripturações em ordem o 
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sem complicação . ..._ Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 
1828, 7. o da Indcpemlcncia e llo Imperio ,:....._Francisco 
Lopes de Son.za de Faria Lemos.- Francisco Bapti:;ta Ro
drigues.-João Prestes de Mello.-Agostinho Petra de 
Bitancourt .-João José rla Yeiga.- João da Rocha Pinto. 

HESOLUÇlO. 

Como parece ao Conselheiro José Fortuna to de Brito 
Abreu Souza e 1\lenezes.- Paço da Boa-Vista, 24 de 
Novembro de 1828. 

Com a rubrica de Sua :Magestade Imperial. 

~Miguel Calmon dn Pin e Almeida. 

N. 182.- IMPERIO.- EM 24 DE NOVF.l\IBRO DE 1828. 

Sobre a falta da remessa ao Governo da cópia authentica da acta 
da eleição de Deputados pelo Seeretarlo do collegio elritoral. 

Exm. e Revm. Sr.- Tendo-se dissolvido o collegio 
eleitoral do districto desta Côrte, sem que nesta Se
cretaria de Estado dos Negocias do Imperio, se lenha 
recebido até o presente a cópia authentica da acta da 
eleição dos Depu lados á Assembléa Geral, que á mesma 
devia ter sido remettida com officio do Secretario do 
collegio eleitora], na fórma ordenada no Cap. 6. o das 
instrucções ~ 6. 0

, a fim de serem remettidas ás Camaras 
do Corpo Legisla ti v o, na conformidade da declaração 6. a 

do Decreto de 29 de Julho do corrente anno : Ha por 
bem ordenar Sua Magestade o Imperador que V. Ex. 
na qualidade de Presidente do referido collegio eleitoral, 
dê as providencias que entender convenientes afim de 
que se remedeie a expressada falta, remettendo-se quanto 
antes a esta Secretaria de Estado a sobredita cópia. 

Deus Guarde á V. Ex.- Paco em 24 de Novembro de 
1828.- José Clemente Pereira·.- Sr. Bispo Capcllão· 
mór. 

DECISÕES DE {828, 20 
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N. 183.- FAZENDA.- El\1 27 DE NOVEMBRO DE 1828. 

Sobre os vencimentos dos Commandantes de Armas. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestadc Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da li'azenda e Presidente do Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta da Fazenda da Província do 
Ceará: Que remettendo-se á Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Guerra seu officio n. o 17 de 3! de Julho ultimo, 
no qual representou achar-se em duvida saber qual se
ja a gratificação que deva competir ao interino Com· 
mandante das Armas no caso de vagatura deste empre
go, bem como se recahindo em Official da segunda linha 
qual seja o soldo que haja de vencer, por pertencer áquel
la Repartição o concernente deferimento: Houve Sua 
1\fagestade o Imperador por bem resolver por Aviso de 
4 do presente que me foi expedido pela referida Secre
taria de Estado que o Commandante das Armas interino 
perceba a mesma gratificação que competia ao que fosse 
nomeado pelo mesmo Augusto Senhor, e que recahindo 
o commando em um Official miliciano este não percebe 
soldo algum quando o não tenha pela sua patente, só sim 
a gratificação. O que se participa á Junta para sua in
telligencia, e governo.-Joaquim Rodrigues da Silva a 
fez no Rio de Janeiro em 27 de Novembro de 1828.
Marcellino Antonio de Souza a fez escrever.- Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. 

N. 184.-FAZENDA.- E:u 28 DR NOVEMBRO DE 1828. 

Declara que os Lentes que interinamente regerem cadeiras, na 
ausencia dos proprietarios occupados na Camara dos Deputados, 
devem per!:eber a quinta parte do ordenado destes. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro 
Nacional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província 
da Bahia, que remettendo-se á Secretaria de Est~do dos 
Negocios do Imperio, o seu officio n. o 39, de 25 de 
Agosto ultimo, relativo aos vencimentos dos Lentes, que 
interinamente regem cadeiras na ausencia dos propric-
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ta rios occupados na Camara dos Deputados da As~embléa 
Legislativa, por pertencer aquella repartição o concer
nente deferimento: Houve Sua Magestade o Imperador 
por bem declarar, por Aviso de lu do presente, que me 
foi expedido pela dita Secretaria de Estado, que os refe
ridos Lentes interinos não podem vencer mais que a ü.a 
parte do respectivo ordenado, que pela Provisão de lO 
de Julho, se mandou abonar ao Lente interino de geome
tria, por ser o dito vencimento o unico compatível com 
a legislação existente, em que este caso é omisso, e por 
isso depende da deliberação do Poder Legislativo. O que 
se participa á Junta, para sua intelligencia, e governo. 
-Alexandrs José Ferreira Braga a fe~ no Rio de Janeiro 
em 28 de Novembro de !828.- Marcellino Antonio de 
Souza a fez escrever.- Miguel Calmon d·u Pin e Almeida. 

N. ISts.- FAZENDA.- Eu 29 DE NOVEMBRO DE !828. 

Sobre o despacho da polvora estrangeira. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
.Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do 'fhesouro 
Nacional: Faço saber á Junta da Fazenda da Província 
do Ceará : Que recebendo-se o seu officio n. o H> de 
30 de Junho .do corrente anno, expondo as duvidas que 
lhe occorrem sobre o cumprimento da Provisão de 13 de 
Fevereiro do dito anno, ácerca da avaliação da polvora 
estrangeira em que têm de recahir os direitos ordenados 
no AI vará de 13 de Julho de 1778 e os de que faz menção 
a ultima pauta: Ordena Sua Magestade o Imperador que 
se cobrem os direitos estabelecidos pelo dito alvará, 
pois a avaliação da pauta não é applicavel a genero 
algum estancado, como a polvora, e que por tanto cum
pra-se a referida Provisão de 1.3 de Fevereiro como é de 
seu dever.-João Rodrigues da Silva a fez no Rio de 
Janeiro em 29 de Novembro de 1.828.- 1\larcellino 
Antonio de Souza a fez escrever.- Miguel Calmon dtt 
Pin r Almeida. 
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N. 186.- IMPERIO.- El\1 29 DE NOVEMBRO DE 1828. 

1\lulta os membros do collegio eleitoral desta Côrte pela falta da 
remessa da cópia authentica da acta da eleição de Deputados. 

Exm. e Rvm. Sr.-Foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o officio que V. Ex. me dirigiu com dat'l de 
2õ deste mez em re;e;posta ao meu aviso do dia antece.
dente, recusando-se ao cumprimento da ordem em quese 
lhe determinava, que como Presidente do collegio elei
toral desta Córte, désse ·as convenientes providencias, 
para que o Secretario do dito collegio remettesse quanto 
antes a esta Secretaria de Estado a cópia aH.thentica da 
acta da eleição dos Deputados, como era de lei expressa, 
tomando V. Ex. por fundamento que esta obrigação in
cumbe aos Escrivães das Camaras Municipaes, e não aos 
Secretarias dos collegios cleitoraes, e acrescentando 
que tendo consultado os membros da mesa eleitoral os 
achou perfeitamente deste accórdo: E depois de serem 
tomadas na consideração que merecem as observações ele 
V. Ex.; Ha por bem o mesmo Senhor que eu lhe participe 
que deve V. Ex. executar o referido aviso, porque não 
procede a intelligencia com que se nega ao cumprimento 
da Lei, pois no~ 9. 0 do cap. õ.o das lnstrucções de 26 
de l\farço de 1824 expressamente se oruena que se re
metta á Secretaria de Estado elos Negocias do Imperio a 
cópia da acta acompanhada do otllcio do Secretario do 
collegio eleitoral: E como ã vista do ollicio de V. Ex. 
é manifesto que a mesa não enviou a dita cópia para 
esta Secretaria como devia fazer antes de se retirar o 
collegio: Ha outrosim por bem mandar declarar incur
sos na pena da 4. a declaração do Decreto de 29 de 
Julho do corrente anno os membros da dita mesa elei
toral, e que na conformidade da mesma declaração sejam 
multados na quantia de 60oaooo applicados para as des
pezas dos Cursos Jul'idicos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 29 de Novembro de 
1828.- José Clemente Pereira. -Sr. Bispo Capellão-mór. 

omcio a que se rerere o aviso achna. 

Illm. e Exm. Sr.- Pela Portaria desta Secretaria de Estado 
dós Negocios do Imperio, do dia de hon Lem, me ordenou Sua 
Magestade o Imperador que eu, como Presidente do collegio 
eleitoral desta Côrte, désse as convenientes providencias, para 
que, quanto antes, o Secretario do collegio remettesse á mesma 
Secretaria uma cópia authentica da acta da eleição dos Depu-
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tados, que acaba de se concluir, e que devem servir na 
seguinte legislatura, na conformidade da declaração 6. a do 
Decreto de 29 de Julho do corrente anno. A providencia mais 
conveniente, e mais prompta que posso dar, é pedir attenciosa
mentc a V. Ex. que se digne ref).ectir, c observar um equivoco 
mui ligeiro, que póde haver na intelligencia. da dita declaração 
6. 11 do citado decreto. Ella se refere mm expressamente a 
quatro lugares das instrucções, que são o ~ 9. o do .Cap. õ. o; o 
~6. 0 doCap. 6. 0

; eos~§õ. 0 e 6. 0 do Cap. 8. 0 Em todos estes 
Íugares se mandam remetter á Secretaria de Estado cópias authen
ticas das actas das cleicões, é verdade ; mas é pelos Escrivães das 
Camaras Municipaes, em cujo archivo devem estar já depositados, 
e não em outra parte, os livros das actas originaes. O equivoco 
consiste portanto, em trocar os Escrivães das Camaras 1\fumcipaes, 
pelos Secretarias dos colleJios eleitoracs, ou vice-versa, os Secre
tarias dos collegios eleitoraes pelos Escrivães das Camaras Muni
cipaes. Em se desfazep.do esta ligeira troca, tud~ vai pl3;ro .e 
corrente segundo as leis ; nem me parece que seJam poss1vets 
outras providencias. Além disto os collegios eleitoraes, depois de 
formados e no exercício de suas funcções, não teem, pelas leis 
mencionadas, outras relações, ou correspondencias, senão com 
as Camaras Legislativas, as quaes são obrigadas a remetter um 
termo circumstanciado do modo, por que tiverem julgado, c 
decidido as questões, que se lhe offerecern sobre suborno das 
eleições, ou idoneidade dos elegíveis. Participo igualmente a 
V. :Ex. que consultei os membros da mesa eleitoral, e os acho 
perfeitamente de accôrdo com esta minha íntelligencia. Mas 
se acaso nos achamos todos no erro, como é muito possível, 
digne-se V. Ex. i Ilustrar-nos para podermos ver a verdade, c 
cumprir nossos deveres, como sinceramente desejamos. 

Deus Guarde a V., Ex.- Rcsidencia Episcopal do Rio de Ja
neiro em 2n de Novembro de :1.828.- Illm. c Exm. Sr. José 
Clcmen te Pereira.- Bispo Capellão-môJ'. 

N. 187 .-JUSTIÇA.-El\13 DE DEZEl\llH\0 DE 1828. 

Conccuc o titulo de Imperial á Irmandade de Santa Cruz do~ 
Militares desta Côrtc. 

Sua l\Iagestade o Imperador a quem foi presente a 
representação do Provedor e mais mesarios da Irman
dade de Santa Cruz dos Militares desta Côrtc, Manda 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça .. par
ticipar ao sobredito Provedor c mais mesarios que, não 
podendo ter lugar a primeira parte ela sua pretenção, 
quanto á isenção das oblatas, c obediencia ao respectivo 
Vigario, Ha por bem que a referida Irmandade d'ora 
em diante se denomine- Imperial Irmandade dos Mi
litares. 

Palacio elo Rio de Janeiro em 3 de Dezembro de 1.828. 
-Lucio Soares Teixeira de Gouvêtt. 

eA:Af\:f'o;fi;;VI:I> 
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N. 188.-FAZENDA.-El\1 a DE DEZEl\IBRO DE 1828. 

Sobro o pagamento de soldos e outros vencimentos militares e 
Oi'denados em divida até o anuo de 18~6. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta da Fazenda da Província do 
Rio Grande do Sul; que Sua Magestade o Imperador em 
Tista de sua Carta de !3 de Outubro do corrente anno, 
na qual pedia decisão para seu governo ácerca da duvida 
se se devem pagar os soldos e outros quaesquer venci
mentos militares, e ordenados em divida até ao dm de 
1.826, ou contemplarem-se taes vencimentos na classe 
das dividas que se hão de amortizar na fórma da Lei de 
iõ de Novembro de 1827 : Houve por bem mandar de
clarar á mesma Junta, que não tendo a referida lei 
distinguido as especies da divida passiva até aquelle 
anno de 1826, é claro que toda se acha contemplada na 

·sua disposição, e por consequencia se não deve excluir a 
de que se trata. O que se lhe participa para sua intelli
gencia e execução.- Joaquim de Almeida Sampaio .a fez 
no Rio de J<meiro em 3 de Dezembro de !828.-João José 
Rodrigues Vareiro a fez escrever .-Miguel Calmon àu 
Pin e Almeida. 

N. 18D.-FAZENDA.-Eu ~DE DEZEliBRo DE 1828. 

Manda suspender a exigencia dos direitos de ancoragem e 
pharóes. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
·Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta ela Fazenda da Província 
de ... : que chegando á presença de Sua Magestade o Im
perador, como me foi participado por Avisos da Secreta· 
ria de Estado dos Negocios Est1·angeiros, çle 5 e 18 de 
Novembro passado, representações do Encarregado dos 
Negocios de Sua l\fagestade Christianissima c do Consul 
Geral das Cidades Livres c Anseaticas nesta Côrtc, 
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contra a exigencia, que se faz em algumas Alfandegas 
do Imperio, dos direitos de ancoragens, e pharóes, não 
obstante os Tratados actuaes com aquellas Potencias : 
Houve o mesmo Augusto Senhor por bem determinar 
que visto já se terem enviado a todas as Juntas de Fazen
da das provindas os exemplares dos Tratados existentes, 
se tenha entendido que muito religiosamente devem 
elles ser cumpridos_, a fim de evitarem-se taes reclama
ções. Portanto se ordena á mesma Junta, que no caso de se 
ter assim praticado na Alfandega dessa província, se 
suspenda a exigencia dos referidos direitos, recommen
dando-se-lhe mui terminantemente a observancia dos 
ditos Tratados, pois nesta conformidade se responde á 
dita Secretaria de Estado para intelligencia dos men
cionados represen tantes.-Joaquim José de Araujo a fez 
na Rio de·Janeiro em 4 de Dezembro de 1828.-Marcel
lino Antonio de Souza a fez escrever.- Miguel Calmon 
du Pin e A.lmeida. 

N. 190.- FAZENDA.- E:lU 5 DE DEZEi\IBRO DE 18~8. 

Dá modelo pua a tabella demonstrativa das rendas publicas nas 
provincias. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
.Magestade Imperial , Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Provincia de 
....•. que Sua Magestade o Imperador manda remetter 
á dita Junta o exemplar impresso da Carta de Lei de 8 
de Outubro do corrente anno para que a cumpra na 
parte que lhe respeita, guardando a mais escrupulosa 
exacção sobre a ma teria dos arts. 8. o, 9. o e U, ficando 
na intelligencia de que devendo apresentar-se á Camara 
dos Deputados em iõ de Maio dos annos subse.Jiuentes 
o balanço geral da receita e despeza de todas as pro
Yincbs do Imperio, e mais objectos designados nos ditos 
arts. 8. • e H, cumpre que a Junta, debaixo da mais es
tricta responsabilidade, faça que estejam em via annual .. 
mente para o Thesouro Nacional desta C~rte os balanços, 
c mais trabalhos a que é obrigada, e que formam os 
elementos da conta geral, nas épocas marcadas pelas 
provisões que anteriormente se lhe expediram a este 
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respeito~ organizando outrosim a tahella das rendas 
publicas que administra e arrecada, pelo incluso padrão, 
e com as declarações constantes do mesmo. O que 
cumprirá.- Albino Nunes de Aguiar a fez no Rio de 
Janeiro em 5 de Dezembro de 1.828.- Marcellino An;. 
tonio de Souza a fez escrever.- MigMel Calmon du Pin 
e Almeida. 

Tabella detnonstraHva dasrrendas publicas da 
Provincia de ...... no 1. 0 semestr·e do an.no de 
18~8., n •1ue se rerere a provisão acinta. 

Úi;, ou ordens I ., 
I 

Denominacões doseu estarl!ml daart·c- ncndimento Despeza tla ar- Rendimento! 
das nendâs. helecimento. . ca!la~ão. lirptido. rccadação. liquido. 

I 

I 
I 

I 

I I 
I 

I ---·-- ---- -~·-
! -- -- I 

N. B.- No fim desta tabella se notarão as observacões, que 
occorrerem, as quaes deverão ser numeradas, para melhor intel
Jigencia. 

N. 191.-IMPERIO.-EJ)I 10 DE DEZEMBRO DE 1828. 

:Manda executar os additamen tos feitos ás Instrucções do l. o do 
corrente para as eleições de Vereadores e Juizes do Paz. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador 
manda remettee a V. Ex. os inclusos exemplares do 
additamento ás lnstrucções do J .0 do corrente, para as 
eleições das Camaras Munieipaes c Juizes ele Paz: E I-Ia 
por bem que, feita a devida distribuição pelas Camaras 
c freguezias dessa província, se execute o dito acldi· 
tamcnto como parte das citadas instrucções. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
:10 de DezcmiJro de 1828.-José Clemente Pereira.
Sr. Prcsiucnte da Província de ... 
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A(lditatnento ás instrucçües para a§ elelçõe!il 
dus Cantaras 1\'lunicipaes e (lo~ duizes de Paz,. 
do I. 0 do corrente tnez e anno. 

No fim do art. 13 acrescente-se- Ap urando-sc em 
listas separadas os votos de cada uma dest:ts eleições. 

O art. 11 fica su bsti tuido pelo scguin te- Finda esta 
operação sahirá p:tra Juiz de Paz, ou supplente., aquelle 
cidadão elegi vel que tiver obtido a maioria de votos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Dezembro 
de 1828.- José Clemente Pereira. 

N. 192.-:-JUSTIÇA.- El\1 H DE DEZE!\IBRO DE 1828. 

Sobre o juramento e pos3e dos Ministros do Supremo Tribunal 
de Justiça e insttllação do mesmo Tribunal. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o lmpertldor a 
quem foi presente o officio de V. Ex. datado de 6 do 
corrente, expondo as duvidas que lhe occorrem sobre o 
juramento que devem prestar os Ministros do Supremo 
Tribunal de Justiça, c pedindo declarações áccrca da 
installacão do mesmo Tribunal e fórma de dar-se a 
posse aos l\linistros delle, me ordena, responda a V. Ex., 
que esta deve ser conferida pela maneira que V. Ex. 
indica no citado seu oíllcio; que ao Secretario deverá 
V. Ex. dar immediatamcnte posse por ser necessario 
logo no acto da installação do Tribunal a sua inter
venção; que em tempo competente se expedirá diploma, 
marcanuo o dia da installação, e dando a V. Ex. por 
empossado na prcsidcncia do sobredito Trihunal p:1r:1 
poder recclwr o juramento elos M1nislros e emposs;d-os 
nos seus respectivos lugares; e que quanto á duvida de 
não deverem estes jura r na Chancellaria, bem como 
V. Ex. no acto de tr::msitar a sua earta ele simples Mi
nistro do Supremo Tribunal, como se não acha ainda 
dcrogada a lei, que impõe a obrigação deste juramento 
a todos os Magistrados, deverá V. Ex. igualmente 
prestai-o; ficando reservado para dar nas imperiaes 
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mãos o ,iur·amento de Pn-:siden te, como h a de ser expresso 
na respectiva carta, o qual lhe será deferido pela for
mula que se pratica com os mais funccionarios encar
regados da suprema inspecção da administração publica. 

Deus Guarde a V. Ex.·- Paço em I i lle Deiem bro 
de 1828.-Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.- Sr. Pre
sidente do Supremo Tribunal de Justiça. 

N. !93.-IMPERIO.-E.l\1 t5 DE DEZEMBRO DF: 1828 . 
• 

l\landa que a Camara Municipal desta Côrte remetta ao Governo 
cópia authentica da al}ta da eleição de Deputados, visto a não 
ter remettido a mesa do collegio eleitoral. 

Não tendo a mesa_ do collegio eleitoral d~sta Côrte 
remettido á Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio 
a eópia da a c ta da eleição dos Deputados para a Assembléa 
Geral da 2.a legislatura, como era obrigada pelo~ 9. 0 do 
cap. 5. o das Instrucções de 26 de .Março de 1824: Manda 
Sua Magestade o lmperadór, pela referida Secretaria de 
Estado, que o illustt·c Senado da Camara remctta ú 
mesma repartição a sobredita cópia authentica, tirada 
pelo respectivo Escrivão, c concertada por um dos 
Tabelliães desta Côrte. 

Palacio do Rio de Janeiro em H) de Dezembro de 
1828.-José Clemente Pereira. 

N. HJ1.-BIPERIO.-Eu H) DE DEZEMBRO DE !828. 

Declara que são terminantes as decisões das mesas parochiaes. 

Accusando a recepção do officio de 14 de Outubro 
ultimo, no qual Vm. representa que, concorrendo ás 
eleições parochiaes, a que se procedeu na freguezia da 
cidade de Porto Alegre, fôra pela respectiva mesa 
excluído de votar, apczar das razões que Vm. nessa 
oecasião produziu, a fim de refutar o principio em que 
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ella se estribava para não receber o seu voto : cumpre 
responder a Vm., em primeiro lugar~ que deve confor
IIl<ll'-so com a decisão da mesa parochial, visto que nesta 
parte, é terminante; c em segunuo lugar, que a sua 
representação terá o destino que convier ao objecto que 
lhe deu causa. 

Deus Guarde a Vm. -Pala cio elo Rio de Janeiro 
em 15 de Dezembro de 1828.-José Clemente Pereira.
Sr. RoLlrigo de Souza da Silva Pontes, Ou v ido r elo Rio 
Grande elo Sul. 

N. um.-IMPERIO .-El\1 11 nE nEzEl\mno DE 1828. 

Sobre a oxtincção de cadeiras de primeiras letras e grammalica 
latina e destino dos re~pectivos Professores. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo levado ao conhecimento de 
Sua Mage~adc o Imperador o officio de V. Ex. de 28 de 
Novembro proximo passado, no qual, participando que, 
em conscquencia da resolução tomada pelo Conselho 
dessa província, foram abolidas algumas ca·deiras de 
grammatica latina, e entre estas a do Rio Preto, Con
ceição c outras; pede v. Ex. se lhe removam d.S duvidas 
que sobre este objccto se offereccm a respeito elo ordenado 
dos respectivos Professores : Ordena o mesmo Augusto 
Senhor se responda a V. Ex. que o Conselho do Governo, 
em virtude do art. 2. o da Lei do 15 de Outubro do 
anno passado, está meramente autorizado a remover os 
Professores das cadeiras ele primeiras letras, ou gram
matica latina que forem rxtinctas para outras que se 
crearem em lugares mais convenientes, sem que por 
maneira alguma lhe sej?..licito privar do seu magisterio? 
nem do vencimento de.t us ordenados aos Professores que, 
como os de que trata V. Ex., têm provimentos vitalicios, 
pois que de outra sorte seria offender completamente o 
direito de propriedade dos mesmos Professores. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 17 de Dezembro de 1828.-JoséClemente Pereira.
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 
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N. i96.~ !1\IPERIO.- El\1 !7 DE DEZEMBRO DE 1828. 

Sobre a demissão dada pelo Conselho do Governo a um Professor 
da cadeira de philosophia. 

lllm. c Exm. Sr. - Constand<J a Sua 1\lagcstade o 
Imperador que o Conselho do Governo dessa provín
cia, em sessão de 5 de Agosto de i826, rcsolvêra de
mittir a F r. Manoel Jus tino Ayres de Carvalho da re
gencia da sua cadeira do philosophia, para ser esta 
provida no Bacharel Raymundo Felippe Loba to: Ha por 
bem que V. Ex. informe quaes foram as razões que 
se offereceram para em o dito Conselho se mnndar pro
ver a mencionada cadeira; de que o demittido é pro
prietario, excluindo este do direi to que o seu provimen
to vitalício lhe dá para ser conservado no rriagisterio 
emquanto legalmente não f6r aposent·1do, ou privado 
delle por erro do seu officio, e p3ra a percepção do seu 
ordenado, de que o mesmo Conselho violentamente o 
privou, e .que lhe deve ser pago ; e que, estando fóra 
de suas attrihuições espoliar os empregados publicos da 
fruição dos seus empregos, deve o dito Conseliw abster
se de semelhante procedimento, na certeza de que nisso 
commetté, além da usurpação das attribuições privati
vas do Poder Executivo~ um verdadeiro ataque ela pro
priedade contra os empregados, que têm direito a serem 
conservados nos seus empregos emquanto pelos meios 
legaes não forem delles privados. 

Deus Guarde ra V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 
17 de Dezembro de !828.- José Clemente Pereira.
Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

N. Hr7.-FAZENDA.-El\Il8 DE DEZEMBRO DE 1828. 

Sobre a commissão que o Ministro brazileiro nos Estados-Unidos 
Ievára pelo trabalho na construcção de navios de guerra bra
zileiros. 

Sendo presente a Sua 1\lagestade o Imperador, o officio 
que Vm. me dirigiu em data de 26 de Agosto do corrente 
anno, remettenclo os documentos da conta da construcção 
das fragatas Príncipe Imperial e Isabel, e dando os escla-
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recimen tos, que lhe foram exigidos em Avi~d' de 2o de 
Janeiro do dito anno sobre o item de dol. 48,282,foç que 
Vm. carrega na. mesm~ conta como despeza da com
missão de o 0/o, que levá r a pelo seu trabalho, ou agen
c ia. Ordena o mesmo Augusto Senhor que se declare a 
Vm. que o Thesouro Nacional não lhe póde abonar a 
referida despeza de commissão, por isso que não havendo 
ordem imperiaC que o autorizasse a percebei-a, e não 
podendo Vm. prevalecer-se para leva l-a, dos estylos mer
cantis, nem das ordenanças de Bilbaú, ou da Marinha de 
França, nem mesmo dos escriptos de José da Silva Lisboa, 
que podem sómente aproveitar a um simples negociante 
ou banqueiro, e nunca a um empregado publico, que 
exerce as honrosas funeções de Encarregado de Negocias, 
e é pago pela nação, e honrado pelo Soberano, não devia 
Vm. de modo algum exigir e muito menos apropriar-se, 
Ele uma somma qualquer em compensação dos seus servi· 
ços. Pelo que Sua Magestade ordena outrosim que Vm. 
trate sem perda de tempo de repô r no Thesouro Publico 
a referida somma de dol. 46.-:.82,15 c que indevidamente 
percebê r a, ou de indemnizar convenientemente á Fazen
da Nacional. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em t8 
de Dezembro de 1828.- Miguel Calmon du Pin e Al
meida.-- Sr. José Silvestre Ribeiro, Encarregado dos 
Negocios do Imperio em \Vashington. 

N. 11:)8.- IMPERIO.- El\'I 18 DE DEZEl\IBRO DE 1828. 

Sobre habilitações para tenças militares. 

Manda Sua Magestade o Imperador_, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios do lmperio, remetter ao Conselho 
da ~aze.nda a. Cons~lta do mesmo Tribunal que havia 
subido a sua 1m penal presença. sobre o requerimento 
do Tenente-Coronel Pedro da Silva Pedroso, que pediu 
uma tença em remuneração de seus serviços: e Ha por 
bem que o mesmo Conselho faça primeiro juntar-lhe a 
continuação da fé de officio do supplicante desde o posto 
d~ i. o Tenente por diante, sem o que não póde saber-se 
SI elle tem prestado os bons serviços -jndispensaveis 
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:para ~e verificar a remuneração pedida, ficando na 
wtell1gencia de não consultar jámais tenças em re
muneração ~c serviços militares, sem que estes pro
vem a qua !Idade dellcs pela a prrsen tação da sua fé 
de officio de todo o tempo que tiverem servido, circum
stancia em que em nenhum caso pócle ser dispensada. 

Palacio do Rio de Janeiro em J8 de Dezembro de 
1828.- José Clemente Pereira. 

N. iUU.-IMPERIO.-El\1 20 DE DEZEMBRO DE 18~8. 

Ordena que as aulas de preparatorios do Curso Jurídico de S. Pau lo 
fiquem a cargo dos rcspecti vos Directores, 11cando sómcn te 
soh a inspecção do Presidente da província as aulas de pri
meiras letras. 

Sendo presente a Sua Magcstade o Imperador o officio 
de V. S., n. 0 9 na data de 9 do mcz passado, no qual, 
dando execução ao que lhe foi determinado pelo Aviso 
do 1. o de Outubro, envia uma relação das aulas dos es
tudos preparatorios dessa cidade, nomes de seus Pro
fessores e substitutos, declaraçã1 de seus vencimentos, 
c numero de alumnos : O mesmo Senhor, ficando in
téirado do seu conteúdo, e conformando-se com as ju
diciosas observações de V. S.; Ha por bem ordenar que 
as aulas dos ditos estudos preparatorios fiquem todas de 
ora ·em diante debaixo da inspecção do Director do 
Curso Jurídico, para o que V. S. deverá estabelecer as 
respectivas cadeiras no edificio, onde se acham as 
outras aulas elo mesmo Curso Jurídico; e que continuem 
sómente a ficar debaixo ela inspecção do Presidente da 
província as aulas de priml_:liras letra~, e toua s as mais 
espalhadas pela mesma província •. O que participo a 
V. S. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a V. S .-Palacio do Rio de Janeiro em 
20 de Dezembro de 1.828.-José Clemente Pereira.
Sr. Director do Curso Juridico de S. Paulo. 
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~. 200.-FAZENDA..-E~I22 DE DEZEMBRO DE 1828. 

Sobre o pagamento dos ordenados dos empregados nas comarcas 
de sua residcncia. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de 
Sua .Mage:)tade Imperial, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias ua Fazenda e Presidente do Thc
som·o Nacional : Faço salJer á Junta da Fazenda da Pro
víncia de Minas Geraes, que sendo presente a Sua Ma
gestade o Imperador pelo officio n. 0 6~ do Presidente 
da dita província de 28 de Novembro passado a razão 
que tinha para instar a favor de seu plano proposto c 
adaptado pela mesma Junta de se fazerem nas respectivas 
comarcas os pagamentos dos empregados de todas as 
classes, a fim de evitar-se a despeza da conducção de cobre 
para a Thesouraria Geral e outros inconvenientes: 
Houve o mesmo Senhor po.r bem conformar-se com o 
dito Presidente a este respeito, c determinar novamente 
qucse ponha em execução o referido plano, não obstante 
a Provisão de 2n de Agosto do corrente anuo, que a não 
approvára, a qualificá r a sem ma·is vigor. O que se parti
cipa á mesma Junta para sua intelligencia e (·xecução. 
-Candido Xavier de Barros a fez no Rio de Janeiro em 22 
de Dezembro de !828.-João José Rodrigues Vareiro a fez 
cscrever.-Mignel Crtlmon du Pin e Almeida. 

Officio da Pres.idencia de Minas Ge••aes de ~8 
de Novembro., a f:JUe se ref""ere o avi"so acima. 

Illm. e Exm. Sr.- Logo que cheguei a esta capital, e tomei 
posse da Presidencia deste governo, que Sua Magestade o Impe
rador se dignou confiar á minha direcção, foi um dos meus pri
meiros cuidados evitar a enorme despeza, que a Fazenda Publica 
sofire com a cuaducção da moeda de cobre arrecadada :ws 
diversos registros desta província, e que d'alli se remettem para 
:~ s Int~ndencias, e destas á Thesouraria Geral. Exigindo do 
Escrivão da Junta uma conta da dita despeza, me foi aJ_)re
sentada no documento n. 0 7, montando a mais de 12:000~000, 
desde !825 até .Março de !828; e observando eu, que em poucos 
annos viriam aquellas conducçues a absorver todo o rendimento 
dos registros, c que a mais adequada providencia a evitar 
tão grande prejuízo, era a de mandar pagar aos empregados 
publicos nas suas respectivas comarcas, dirigi á Junta da Fa
zenda pelo intermedio de seu Escrivão Deputado os oflicios por 
cúpias em n. os 2 e 3, os quaes foram cumpridos, concordando a 
Junta com as medidas propostas, meRos o Escrivão Deputado, 
que assignou vencido. Sendo pois determinado á mesma Junta-, 
que para todas as Intendencils se remettessern as competentes 
folhas~ e necessarias instru-cções aos Inspectorcs, como se havia 
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decidido á pluralidade de votos, e determinando-se que se le
vasse este negocio á augusta presença de Sua Magestade o Im
perador pelo Thesouro Nacional; dirigiu a Junta o seu officio 
n. 0 6, e foi então que o Escrivão deu o seu voto por escripto n. 0 t>, 
requerendo, que fosse apresentado á Sua .Magestade Irn.Perial, o 
que assim se praticou. A Junta expôz os motivos ponderosos, que 
a encaminharam a uma decisão, que não só era de reconhecido 
interesse á Fazenda Publica, mas tambem para a cornmodidade 
dos empregados de di versas comarcas, a quem era muito oneroso 
o pagamento de seus ordena~os na T~esourarja da capital, pelas 
razões exposta~ ~los m~us ditos officiOs n.os 2. 0 e 3. 0 , e no que 
a Junta levou a,Hnpenal presença, n. o 6. o Expedindo-se pois as 
folhas para as Intendencias, e as convenientes instruccões por 
que se deviam fazer o:; pagamentos, doeumento n.o 4. 0 , e âo t~mpo 
que já alguns dos empregados das comarcas tinham recebido 
alli seus ordenados, com o que estavam contentes e satisfeitos re
cebeu a Junta da Fazenda a J>rovisão do Thesouro expedida pelo an
tecessor de V. Ex. na data de 2õ de Agosto do corrente annu pela 
qual se desapprovavam as medidas propostas, e ordenadas pela 
Junta contra o voto do Escrivão Deputado, e conformando-se com 
as razões por elle expendidas, se determinava a observancia da lei 
existente, que manda arrecadar todas as rendas nos cofres da 
Fazenda Publica para delles sahirem para os devidos pagamentos. 
Confesso a V. Ex., lJ:Ue me foi em extremo sensível, ver malo
grada uma proyidencia, de que não só resultava grande interesse 
á Fazenda Nacwnal, mas tambem a?s empregados publicos, que 
vencem seus ordenados, dos quaes tiram sua subsistencia, tanto 
mais penosa pelas dtffi~uldades.de recebei-os na Thesouraria da 
capital, pagando além disto, muitas vezes, por centos de com mis
sões á seus procuradores, e por lhe se: custosa ?- conducção da 
moeda de cobre, que recebem. As razoes expendtdas pelo Escri
vão da Junta, não têm. tanto fundamento, como se inculca, por 
quanto ainda que a Lei de 22 de Dezembro de !76! determina que 
as rendas se recolham aos C?fres para d'alli sabirem para os de
vidos pagamQntos, corntuçio c çle notar, .que nas rntendencias das 
comarcas se recebem os dmheu·os dos dtfJerentes registros, e ou
tras e~tações para serem co~duzidos para o.Thesouro Geral, por
tanto nenhuma transgressao se faz na lei, mandando-se pagar 
nas Intendencias: Os Officiaes destas são alli mesmo pagos, c se 
as~im se pratica com esses, porqueíse não t1a de observar o mesmo 
com os outros empregados, que ~êm i.gual direito aos seus paga
mentos nas ditas comarcas? Alem disto ha muitas Provisões do 
Thesouro, que recommendam a maior economia da Fazenda Pu
blica, e deve attender-se tambP,m, que em outros tempos todas 
as remessas eram feitas em barras, ~ouro em pó, que girava como 
moeda, e desta fórma fica desattendivel a primeira razão com que 
o Escrivão fundamentou o seu voto. Quanto ao 2. 0 tambern ne
nhum peso merece, pois não sei que duvidas possam occorrer para 
se dissolverem, e legalizarem as contas nos tempos marcados para 
os balanços, que se deve~n re!_lletter ao T1Jesouro, porque os em
precrados nas Intendenctas nao podem fazer outros pagamentos, 
do que os determinados nas folhas remettidas pela Junta.; se al
gum empregado morre antes de ser pago, seus herdeiros, ou tes
tamenteiros requerem á Junta, e por um documento se 1I1e paga, 
e o mesmo acontece com os militares, no caso de se lhe sus[Jtmder 
o soldo, porque aq ~hes~uro d~ con:arca, ~or onde I? recebe, se faz 
n, necessaria parllctpaçao. Alem dis~o os Tllesoureu·os devem re
metter á Thesouraria em todos os tr:tme~tres, relações dos paga
mentos, e recebimentos, que têm feito, 1Jcando o ultimo para ser 
cóntemplado no primeiro do anno subsequente, como se tem pra· 
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Ucado sempre para a promptificação do balanço em Janeiro, e 
assim não. fica este embaraço para deixar de se apresentar no de
vid-o tempo. Pelo que respeita finalmente á necessidade, que se 
fignra ·existir de em muitas occasiões se mandar dinheiro para 
se pagar nas comarcas de Sabará, e do Serro do Frio, tambem não 
mcrooe attençlo; porquanto o rendimento poucas vezes faltará, 
e quandQ assim aconteça, Eerá sómente em algum trimestre em 
quo não tenha entrado quanto chegue, mas os empregados ante~ 
quererão esperar de um para outro trimestre, do que virem rece
ber na capital, aonde se lhe otierecem asdifficuld~des já referidas. 
Se as razões expostas parecerem a V. Ex. attendiveis, rogo a V. Ex, 
o favor de as ·levar á augusta presença de Sua 1\lag.estade o 
Imperador, a fim de que tomando-as em consideração, se digne 
determinar o pagamento nas diversas comarcas, como fôra ante· 
riormente providenciado pela Junta da Fazenda. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Imperial cidade do Ouro-Preto, 28 de 
Novembro de i8t8.-lllm. e Exm. Sr. Miguel Calmon du Pin ~~ 
Almeida.- João José Lopes Mendes Ribeiro. 

N. 20L-ÚI'PERIO.-EM !9 DE DEZEl\lilRO DE 1828. 

Resolve duvidas sobre as eleições de Vereadores e Juizes de P,lz 
das villas de Sa-nto Antonio de Sá e Santa Maria de 1\laricá. 
por terem algumas freguezias das mesmas villas os seus ter~ 
ri torios em ambas . 

. Sendo presente a Sua Magestade o Imperador· o officio 
,Jo Juiz ue Fóra da villa real da Praia Grande, Manoet 
Joaquim de Souza Brito, na data de l5do corrente mez~ 
em que expõe as duvidas que se lhe offerecem para sé 
proceder ás eleições das Camaras Municipaes, dos Juizes 
de Paz e seus supplentes, visto que, sendo parte das fre
guez.i~s de S. João de ltaborahy e da Madre de Deus per
tencente ao termo da villa de Santo Antonio de Sá e ao 
da viUa de. Santa Maria de Maricá, ignora se os votantes 
de cada uma das ditas freguezias, que estão sujeitos à 
jurisdicção da viHa de .Maricá, devem eleger pessoas do 
seu termo para servirem de Vereadores, ou as do termo 
da villa de Santo Anhmio de Sá, ou as de um e. de outrn 
indistinctamente, e qual das duas Cama r as deve pa s
sar o titulo .aos Juizes de Paz, e seus supplentes, e dar
lhes o competente ju-ramento: Manda·,o.tnesmo Senhor, 
pela Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio, de
cl~r,:tr ·ao referido Juiz de Fóra, para sua intelligencia e 
ex.é~ão, que, quanto á eleição dos Vereadores, devem 
os vhtantes fazer recahir os seus votos.ém'sete cidadãos, 
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que sejam moradores na parte das freguezias, que se 
achar no districto da C:amara em que estiverem domi
ciliados, devendo as mesas das assembléas parochiae~ 
das mesmas freguezias separar com todo o escrupulo as 
cedulas que pertencerem a cada um dos diversos dis
trictos, para remetter fechadas ás Camaras respectivas 
aquellas que a cada uma dellas directamente perten
cerem, e quanto aos Juizes de Paz compete á Camara~ 
que se achar na posse de nomear o Presidente das as
sembléas parochiaes das freguezias, de que se trata na 
eleição presente, e nas transactas, passar-lhes o seu res
pectivo titulo, e dar-lhes o juramento. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Dezembro de 1828. 
-José Clemente Pereira. 

N. ~o~. -IMPERIO. -El\t 29 o E nEzEiUBilO nE 18!8. 

Hcsol•.-e duvidas sobre as eleições de Vereadores e Juizes de Paz~ 
por ter a mesma freguezia terrenos em dons municípios. 

Sendo presente a Sua :Magestade o Imperador o officio 
do Vigario da freguezia de Nossa Senhora de Guapime
rim, João Luiz Bezerra, na data de lo ào corrente mez, 
em que expõe as duvidas que se lhe offerecem para se 
proceder ás eleições das Camaras :Municipaes e Juizes de 
Paz e seus supplentes, visto que, abrangendo a referida 
freguezia terrenos pertencentes ás duas villas de Santo 
Antonio de Sá e 1\lagé, lhe parece que, devendo os mo
radores do districto de Santo Antonio ele Sá (paro
chianos daquella freguezia collocada no districto de 
Magé) votar em pessoas ele seu termo, não se poderá 
effectuar a apuração dos votos destes na Camara de 1\lagé, 
de onde eleve sahir eleito o Presidente da mesa parochial~ 
e que nem tão pouco esta mesa poderá determinar a 
separação~ e remessa das ccdulas á C amara de Santo An
tonio de Sá, por não se julgar para isso autorizada : 
Manda o mesmo Senhor, pela Secretaria de Estado elos 
Negocios do Imperio, declarar ao referido Vigario, para 
sua· intelligencia e execução~ que os freguczes residentes 
na parte Lla freguezia que está no districto d:) villa de 
Santo Antonio ele Sá, devem votar para Vereauores em 
cidadãos domiciliados dentro do districto da mesma 
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vi \ta, e os qne fot·cm moradores na p1rte da freguezia, 
•Tue~ se açha no termo da vil la de 1\Iagé, devem votar em 
dd:1dão~ domiciliados dentro do territorio desta mesma 
vi lia ; devendo a mesa da assembléa parochial separar ªs 
ce<lulas dos votantes, que pertencerem por sua resi
deneia a' cada um dos sobreditos districtos e .remetter 
a cada uma das expressadas villas as que lhes forem 
relalúas. · · . -

Palaeio do Rio de Janeiro em 29 de Dezembro de 1828. 
-Josd Clemente Pereira. 

N. 2oa.- MARINHA.- EM '!9 DE nEzEuBno DI!: 1828. 

Sobre o plano de escripturação da Contadoria da Marinha. 

Ha vendú de ordem de Sua Magestade o Imperador exa
minadl) miudamente a exposição ou plano ele escriptu
ração que em data de 2~ de Novembro proximo passado 
me foi apresentado pelo Contador da Marinha~ cujo plano 
vaijunto, (*)e éexactamente o mesmo que está em pratic3., 
fico cada vez mais convencido, sem embargo das judi
cios.:ts reflexões que acompanharam o mencionado plano, 
de qnc o methodo das partidas dobradas é perfeita
mente applicavel á escripturação da Fazenda da Marinha, 
e o unico que possa cabalmente preencher os fins d1 sua 
instituição. Estou bem persuadido que ha difficuldage 
na introducção deste methodo, mas a difficuldade não 
provém certamente da impropriedade delle, e sim da 
falta Je empregados que possuam a perícia e conheci
mento~ necessarios para fazer delle a conveniente ap
plicação, e· como esta difficuldade é insuperavel por 
agora, ~~umpre que a escripturação continue seKundo u 
mesmo systema actualmente adoptado, constante do plano 
íncluso, ~evendo, porém, ser elle observado á risca, e 
addici onando-se-lhe mais 'OS ·quesitos seguintes: L o, qúe 
na Contadoria se augmente o numero de livros auxiliá
'fest fazendo a competente divisão em alguns dos e_xis-
tenk", a fim de obter-se a separação e distincção de 

(') o plano a que se refere este aviso não se acha registrado 
na Secretaria da l\Iarinna. · 
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toda a classe de dcspezas com mais especialidade do que 
presentemente se póde obter, tendo em vista não só o 
abrir contas separadas para cada especie de despeza, mas 
tambem a separàção determinada pelo art. 3.0 da Lei do 
orcamento de 8 de Outubro do corrente anno entre
Despezas ordinarias --e. Despezas ex traordinarias
pertencendo á primeira especie tudo que são soldos, 
ordenados, montepios, e todos os vencimentos fixos c 
permanentes, quér haja paz ou. guerra; e á segunda 
todo o fornecimento dos armazens, custeio dos navios 
armado~, ferias do Arsenal, e fhialmente toda a despeza 
variavel segundo o accrescimo ou diminuição dos arma
mentos, e dos trabalhos do Arsenal; 2. 0

, que a começar 
do 1.0 de Janeiro ,de 1.829 se comece tambem com a 
escripturação nova na Contadoria, a qual proseguirá 
sempre escrupulosamente em dia, empregando-se para 
este fim livros novos se assim f6r necessario, pois que é 
até irrisorio chamar-se -Diario- a um livro que sendo 
a base de todos os mais, anda a sua escripturação atra
zada mezes_, e annos; 3.0

, que todos os generos que en
trarem ou sahirem dos armazens do Almoxarifado~ se
jam sempre acompanhados dos seus valores, os quaes 
serão lançádos não só nos livros de receita e despeza do 
Almoxarifa1o pelos Escrivães das classes, mas tambem 
nos livros da carga dos Commissarios ou Recebedores 
quaesqucr, e declarados nos conhecimentos e recibos 
passados ao Almoxarife, assim como nos que o Almo
xarife h ou ver de assignar de toda a qualidade de artigo 
que receber. Para p6r em dia a escripturação atrazada 
fará Vrn. nomear pelo Contador uma commi'isão de Offi
ciaes d~ Contadoria, a qual trabalhará Lliariamen.te e~ 
horas de&encontradas daquellas em que a Contadona esta 
ordinarialnente em actividade, e aos Officiaes que a com· 
puzerem se abonará uma gratificação por este serviço 
extraordinario, na fórma da Lei da creação do Thesouro 
de !763. 

Deus Guarde a Vín.-Paço em 29 de Dezembro de 1828. 
-Miguel de Souza Mello e Alvi?n. -Sr. Intendente da 
Marinha. , 
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