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INDIOE 

COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 

1830. 

N. L- ".\R!Nl!A.- Em 2 de Janeiro dn i830.- Declara 
a eargo do lnspector df) Arsenal de Marinha o ex
pe<lirulc rclativanwntc aos navio~ d;t Arm;\da •..• 

X. ~-- UlPERIO.- Em -i de Janeiro de Hl30.- Declara 
que não r\ da competrncia dos Presidentes de Pro
v meia o encerratJJento das sessões do Conselho Ge-
ral de Província .....•...•....•••...... ,. .•..•.. :i: 

N. 3.- n::niCA .-Em i. rlr Janeiro dt; i830.- Declara 
pri.-;ão dvJ! o F0rte t!e ~laugara!iba......... •.•. 2 

lí. !,.- JrSTlÇ.\ .-Em 4 de Janeiro de :1830.- Declara 
f! HC não h a intompa tihi!idatle no cx:crcicio sirnul
tanco Uoscargos de Juiz ortlinario e Vereador 
Pr,•sidentc tla Camara )lunicipaJ. ... , .... ·...... 2 

X. :i.- MARI."'JL\.- J<:m -~dP Ja11eiro de :1830.- Manda 
cscripturar na Intmtilencia de ~larinha o livro 
uw<lr~ do-; Olficiaes da Armada i'\acion11! e lmpe· 
ria! •........•........••........ , .... ,........... 3 

N. 6.- ~IAHI:'IIIIA.- Ern -i. 1k Janeiro rlc 1830.- Sup-
prime o lug-ar de Interprete d11 Auditoria......... -i. 

N. 7.- WSTH)A .-Em 5 de Janeiro de 1830.- Declara 
qnr o<> "lficiaPs de p:llenle reformados n<lo s<lo 
obrigados a servir de Officüte:; de quarteirões .... 

:'11. S.-~lATl.l:'ii!A.-Em 7 de Janriro dll 1&10.-Sobrc 
o pa~amento de divid~o contraldda:; até t8:!6... t 
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~-- GU1·:!UU .. - F.m 8 ele Janeir,J 1],~ 1830.- )/anda 
SU'Jif.llltler 1h,s Ca111ara~ Mtlllicipaes as propos-
l:\; do, corpos d,, onlrn:llll.'as ................... . 

W.- JlhTJG.\.- Ern 8 dr J:mriro tlr. Jll30.- D:i pro
Yid<'rldas para [lrülll[ltu jul~arucnto rios fL~itos 
eriute; ................•.......•. , .......... , .. . 

11.-Dil'El\10.-Em !l dn Janriro de 1830.-S,Ji.H'C 
o e:<labelecirnruto na cidade ola Bahia de urna 
ea,;a !1-: cclutaç:hJ do mcniu:1s tJ,:svalilhs {'Olll o 
titulo rlc- L'ctlroc Auwlia.. . ....••..•....•.•. 

1:!.-- F,\ZJ~:IDA.- Em :li de Jan>"iro dr 1830.-l'>eln 
a uu1 arr~ruatante do imposto da tJizima rle ehancel
laria a prorog:rt;<lo de ptno por tem[JO ÍltdeUnido 
para a r.cspectha cobr;1n~;i do que ainda se lhe 
d 'YC.... . ......... , , ........ , .•..... , .. . 

1:1.- F.UEXD.\.- Em li rle Janri1·o tle 1830.- Declara 
que JJ{to ~;lu sujeito~ ao J•<l!famcntollo~ r:Jirrilos de 
l>í% O "i ~eneros do ind llstria nar1onal itnportados 
d')outr;J~ J•rol·inda.-; ....•. 

ti.-Dli'ElUO -r::tn B dP Jaueiro tle !.~30.- Fixa 
a inlo'lli;.::enci:t du :trt. ~-J da Lr.i J!o J,u de ()utuhro 
!le 18~8 wiJre C;tmar:ts :.Innicipac,,; ............... . 

H;.- JJ;STil~A.- Er11 J;J J!c Janrir·o 1lr ltl30.- Sohrc o 
jlllgalll•'IÜO tlo H I!! r!'LI IJUC fLti(ira da . .; gall~,; .....• 

IG.- D!PEJI(, l.- 1:111 1."i d1~ Jan?ÍI"'J <lc) :1~.30.- lledara 
'{UJ" 11:\0 ll<l )r( <(1!1: eüJICBd.L CO!l[llH"llCÍJS lJli!ÍLtl"L'S 
;H Ccttll:LI"JS 1\lttllldp:ll'~ •...•..........•••....•.•... 

17.-F.\Z".'\[l.\.- Cél.'iSFI.T.A. 110 .:ox,;t;J.l!O ll.\ F.U.J-:~D.\ 

l.>E f.J UI: J.\.:\E!!l•l oF. i8:lll.- .'io'lt"e o pagatrWJJt.o da 
len;.:t pan·~ do r.~nrl irnento Jlus officios de Justi~a. .•• 

!.~.- FAZI·~XIl.\.- Em{:; ole JnJwiro de 18:111.- M onol;t 
co!Jr~r pdas Junt~.; de Fazt~!Jda o iruposto tl<l 16WUI) 
.<nlll"<l o.; JJotPJj!ltn,; o tavernas, outr'ora a carg-o 1la~ 
C:unuac; Muaicip:ws. 

!\!.- Jl:ST!CA.- Em 16 de Jandrü de 18:\0.- ~laurla. 

j nlgar d·~ prefercnci;t os proce,;so,; crimes dos rGos 
[lf,•S•J'i.,,,.,,,, ... ,,,.,, ,., , , .. , •. , , ........... .. 

:!0.- LI!PEIHO.- Em 17 de Jancli"O •I•~ l.~O.- M;J.nda 
qn~ ,;e wntionc a celebrar na cape !la Imperül a 
f••.-;ta rlo l'a•lrodroS. Sc!J;Jsti:iu, e a stllir a prods::.'l.o 
dcl Corp.) de JJeus ...... , ........................ . 

::!I.- FAZE!'ID.\ .-Em 18 de Jnoriro oh' IS:lO.- llcter· 
ulin:~ a mudan1~a rlu rc,c:istro de ~!alllias llnrhom 
!'ara0 l'arail)'ljuua e marlt\a que os d1dmos sejam 
pagos uo po1·to d.1 embarque, c O'l dtl mlunl;as c 
g:tdo:; al"l"ecadados por aduunistradorcs ......•.... 

2!.-/<IAH.IN!IA.- Em 18 de J1J.neiro de 1830. -}!aotla 
euhr.1r C•lJHC•Iurias dps csr-ra ;·os rceolhiJius á t•resi-
gJa:.;a. 1i !"GI]UÍ$ÍÇáO de SflllS senhores .•• , ......... . 

Z:J.- JJ:ST!Ç.\.- r.m lU de hneiro dr {83(1.- De;igna. 
n-; rlunun~nto~ que r!c.vem instruir os fOI[Ueri
IIJI'ntus drJs wdcndentes a ollicios t!e jus!i~a .•••. 

2i- J I':'T!CA .-Em t9 de Janeiro de {830.- llcctara 
1Jil!' os Consutcs estrangPiros estilo $Ujcitos a juris
,(i,·ç,-LO r·jyjj r C!"Í!!IÍU~J <lo p~iz .•.•••.•.. 
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:'i. 21;.- nH'lUIJO.-Em t9 de Janeiro de 1830.-Declara 
qne o,; rmpreg~do~ que n~pm em serviço publico 
u:lu pagam t:oxas de barre1ras... .. .. . . . . . . . . . . . . 19 

:-<. 20.-I"AZE."itH.-Em 21 rlc hnriro de 1830.-~randa 
nrrecnrtar parn a Fa;o;enclil i'iill:ional a.> )'ropiuas de 
6"/oPd•h cnntnu:to-; de arromataç<lo de wnilas I[UC 
pertrndam aos mculln·os c ollidacs das Junt:\s... .. !O 

N. 27.- FAZEXDA.-Em2i tlü hnciro de ill~O.- Sohre a 
rrme . .;s:t dos h:\ lanço~ IU<'IISII.!'S 110 Tlwoouro [lülas 
hmta:; Jc l•'anuda ..•........ , . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20 

N. 28.- ~IARii'lliA.-Em 2t 1lc Janeiro 1\c 18:10.-Manrla 
q1w se n:lo rer.•lha a hnr.Jo dos n:wios da Anna1!a 
preso algum, sem que seja ac0.11panhado da compe-
tente guia ............ , .... , .......••.......... , ~H 

X. :2\l.- )1.\li!:-IIL\.-Em 22 rl<~ J;tnríru de f830.-,randa. 
fnrnt)cer pela. Aeadt'lllia 1h1; Gnardas*.\lannlJaS os 
chrnnoJMtrus de qtw prcci-arcm os navio,; tia 
Ar1naola .'!aciona! e Imp ~JÜ(,,. •. . • . . . . . . . . . . .. . . H 

N. 30.- BIPEUIO.-Em ~0 do• 1.11leÍI"O de l.R30.-Suhre o 
excro:ido siJuul lan••o d·~ Gfln,;eJliri I"O ~era! ti e pro-
YlllCJa e Vcro:!lclor da C:tJu!lr<t ~lnnitl]l:t!......... 22 

:1. :ll.- Jl'STlCA.-Em 28 olc Jancii"O de li<30.-llrsoh·c 
que :t Capei la do Scahnr elos Passos lirtt!e ddw.lxo 
da inspccção do Provedor de Capellas..... !2 

:\. :tL-Dli'ERlO.-Em 28 1lc J:mt'lrn •lo f83>l.-Sobre n. 
np•;:lol do exercido de \'rre<Jdor r!:! C!lmara Muni* 
l'lp:d e ,Iuiz de Paz ao ndad:iu cldlo Jltl.f'\ ambos 
o~ l:ar~o:i ..•........•... ,................. :il3 

X 33.-FAt:ENDA. -Em 28 I! c J:;uwiro ele !830.-Sohrr a 
int rod urr:1o d;t n10eda rk co h r~ 11:"1~ !'rov inci~s sem 
gttl!l d,l CO!lsuladc~ da C"•rlc..... ..... ........... 2í 

'i 3í.-F.\ZE:"i"D.\,-Eut 29 de Janeiro rlc Hl3' -Sohrn iL 
llquioli:u;ão e pag:tlnento tla di..-ir!n pJ3:iÍYn. tontrn.-
ld!l:t !l[e f815.. •. . .. • .. .. • . . . . .. .... .. .... . • .. . 2:> 

:'i. 3:; -1·'.\ZI·::'I'J)\ -Em 2fl dn J:Hll~iro dt' {1'1.)0.-~I:Llloh 
otnitt ir nos ,1lv.'l!":\s ol•~ srt"\"CII lia vi la!icia, d~ olrwios 
a<; p_.11avras-sem emlmrt:o ila ordcn't~.iu l'lll con-
trano .................................. , . . . . . . .. 213 

:->. 31).- 1~\PE!Wl.-l·:nl 2.J de J.trwiro ole !8~fl.-Drd;ll".1 
tJllC os llepula1los. •JlW s.lo rrupn'gado<; publico.•, 
n:lo pr<'risam rle llct•Jll;a dn Governo p;ua tomar 
a-;sento ua Cant:tra J.cgi~lativn... ..... ......... .. llii 

.'i. 37.-~IAI\INIJ.\.-Em 30 r\P Janeiro llc ts:w.-)landa 
numerar as embarcaroes occup:lotlas n:t pesc·.at·ia, 
c as de frete c scn·iç"t1 particular empregallas n!l 
l1ahia dos portos e rios connurntes .•... , . • . . . . . .. 27 

N. 38.- n:STIÇA.-Em6 rte Fevereiro de iS:W.-:Jcc!ara 
que os Onlciaes reformados nào devem ser nomea-
dos OJiiciaes de t[Uarteirôe,;., ... , ...... ,..... í!:7 

:\". 3'J.-JU~TIÇ\.-Em 8 de Fevereiro de :1.830.-Drclar~ 
fiUC os papeis pertrnerntrsaos Alvarás de tianras, e 
seu~ embargos, devem ser remettidos par~ ;1S Rc-
lar;ücs. . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . 28 



N. 

N. 

N. 
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N. 
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40.- MAHL\'HA.-Em 9 de fúVllfCiro de :1830.-Mancla 
marcar todos os objectos de propriedade da F:ucnda 
Nacional.................... . .......... . 

-U.- FAZE~DA.-Em H de Frvereiro de 1830.-Aos 
Prrsulcntes r!as Juntas tk Fazenda compete a con· 
vor..1~iio de suas sessões cx:traoctlinarias, e ~os Escri
viies Deputados propOr alguma ur~cntc prccisã•J 
para taes conv"ca•:•·,e~..... , .......•......... 

-i2.-FAZ!ll'\il.\.-.Em :12 •h' F'evcrciro ,]e :1.830.-~Janda 
pn;::ar pelas Juntas d~ Fa7.enda os pr~mios confe
ridos .1os .1lnumo; pr!as Con;;rcg"açõe~ dos Cursos 
Jurídicos ....................................... . 

.1.3.-FAZEi'í!J.\.-Em l2 <!c llcHreirn de !.83().-S:\.o 
sujritos ao pagaiUPIIio do sello os livros das Camaras 
Muniripaes ...•.......•.........................• 

a.-FAZE/WA .-Iilll J2 de Fevereiro de 183~.-Sobrea 
legislação em vigor na~ Alfawlr!g-a~; cobrança 1los 
direitos de Hí"ó do o prod ur.to;; nacíonaes importa•k·s 
na~ pro\'ind:v; 0 do quinto dos cout·os .....•.... 

45.-.Je\i T!Ç.i..- Em !2 d•l Ft!nrciro dr 1830.-Declara 
que, md\"pendente de p1·ccatori.1s, dcn~m o~ Offi
ciacs Uc Jtislica fazrr toda,; a~ diligencias ordenadas 
pelos Jui1.rsdê Paz ............................. .. 

ír.G.-GITERRA.-Eill lO d0 Fewr~iro de J830.-Manda 
pagar os soldos de ai',!Uil~ UJliciaes militares que 
injusta e ilh'galmrnte for~m susprnsos .los seus rcs· 
pertivos cxero:icíos ......................... . 

47 .-Jl'STIÇ.\ .-I:In t6 d•' FeHreiro dei830.-S·Jbt e as 
f0rm:Llirladcs necessarias para dar·sc .han:a na culp;J. 
de réo.; nhsolviúos ......................... , ...•. 

4.8.-FAZENHA.-ETJ\ 16 de Fenr~irode 1830.-Manda 
que a' J'cndas JJ<\('iouacs de •rtrc :ts exti1tctas Ca
maras fnravam , pa~sr•m a srr nrr<'~-adaú;ts pelas 
Junta . .; d~ fazenda .............................. .. 

1!.9.-FAZE:-.O.\.-Em :16 •lc F.cvereiro de H!30.- Sohrc 
;J. pa:;,agcm de ro;na\"o~ dos pnrtos do llnperio par·a 
os do llio da P1·at.1 .......•...•... 

50.-l•'AZE:"\0.\ .- Em !8 rlc l•'e\·ert>iro de 1830.- .ll!an· 
rb <IJt]ln•hetl(!~rtoda a mo::da tle cohtn l[tte fúr iTn· 

tZ~l~~~: .. ~:~: ::r.~~~~~~~s .. s: ~~- ~:~i:1 .. ~:~ -~~~:~.~:.d.~ ~:~ 
lil.-FAZI•::'I'nA.- Em I !Ide Fcn~reiro de !830.- Dá 

p1ilrii.o pua a lielltonstra•·:to dos salr\os, nos halan
~rt<•s 1nrnsaes IJIII' rrmrt!em ao Thesonroas Juntas 
de Fazenda ..................................... . 

;:\2.-l•'AZI·:i'iO.\.-l·:r•l 19 de l•'evcr·ciro ,Je 1830.-Sobre 
opagai!ICnlo d:tdiYid:l Jluctuank, em apolices ao 
par wm os juro:; de !ó % ......................... . 

53.-MAIU~Jl \.-1·:111 2;; dr l•'Pwrciro de !830.- Deter
mina a remessa !I ITitCtHlf'IJciil de ~Jarinll.~ de eó· 
pias r los conhcciiiiCTJtos tios ohjcdos forneci•!Os ;J.OS 
comr•Jíssarios p~lns aln1oxarifadoJ <lc1s províncias. 

M.-~IAHli'IIIA.- Em 2ü de Fevereiro rle J830.- Dc
temtina 1luc as contas rios Commissaries rlus navios 
da Arma1 a sr;am dadas" toma1las á farc dos rcs· 
p~ctiFJs livro;; de rer~i!a ~ tlespc~a •..•........ 
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55.- JUSTIÇA.- Em 27"de -Fevc·reiài .. :Íe. !830.- Dr--
signa as certidões queM dPVe exigir dos magistra-
dos, antes de se lhes passar carta ................ . 

56.-JUSTIÇA.- Em 27 deFovereiru de 1830.- Decla
ra que os Ouvidorcsnaosaocompetenlcspara co-
nhecer e julgar dos actos dos Juizes de Paz ...... . 

57.-JUSTJÇA.- Em 27 de Fcycreiro de :183D.- De
clara que aos Juizes de Paz compete a execução das 
suas sentenças rei ativas á observancia Jas posturas 
munícipaes ........................... , ......... . 

tiS.-JUSTICA.- Em 27 de reverciro de 18.10.-.\Jann. 
o 1•razo d·cr,tro do qual devem os De~~embal·gadorc~, 
Juizes territoriaes e Juizes de Paz. remetkr certi-
dão de posse .................... : ............... . 

59.-JUSTIÇA.-Em I de Março de !830.- Declam que 
os indios devem ser governado~ pela lcgi~Iação ge-
ral, e que aos Juizes terri!oriaes corupele o co· 
nhecimen to da dernarcação de sesmaria, requerida 
por elles ou quem direito tiver ............. . 

60.-FAZENDA.-COliiSt'I:J.'A no CO:'\SELHO DI FAZEliiDA 
DO L" llE MARÇO OE {830.~ Sobro a repreSüll!n~ão 
da Junta da Fazenda de liovaz, ácerca d:\ juris
dicção contenciosa que a mesma .lunta exercita. 

6!.-FAZENDA.- Em 4 de !!larro de :1.830.-Prohii.le 

~o~;~~ '~~~c~fo~:~_r_a_t:·. ~? -~~:~_r_t:. ~~~-:~~~~~: -~~:; 
62.-FAZENDA.-Em -I. de Marco de 1830.-Instruc~ 

çoes sobre a escripturação doS trapl(:he~ que reco
lhem generos sujeitos a direitos nacionaes ..•... 

63
't;i~~ft~Ng~\~~j; 1fe ~~b~~1 ~f~n1io ~s;~;1;;r~~b;;o~ 
vincia .••.............•...•......•...•.....• •·· ... 

6i.-IMPERIO.- Em 6 de Mar~.o de !830--Sobre os 
embargos oppostos á nomeação de um Lente do Col
legio !!ledico-Cirurgico da Babia •......•..•....•.. 

65.-JUSTIÇA.- Em 6 de Março de 1830.- Mand:t 
archivar no Supremo Tribunal de Justiça os papeis 
do extincto Tribunal do l>escmbargo do Paço 
que não tiverem outro destino ............... .. 

66.- JUSTIÇA.- Em 8 de Março de 1830.- Sobre a 
liberdade requerida por dou3 escravos •..•..•.••. · 

ti7.- JUSTIÇA.- Em 8 de Março de 1830.- Manda 
constranger um individuo eleito Juiz Ordinario, 
a servir olugar .................................. . 

68.-lUSTIÇA.- Em 8 de Março de 1830.- Manda 
que a Camara Municipal da Côrte faça as obra~ 
necessarias na casa da Ilha das Cobras destinada 
para prlsão civil. ..................... , ......... . 

69.- GUERRA.- Em 8 de Mar-ço de 1830.- Manda 
tomar providencias relativamente aos individuas 
gue Infestam as fronteiras do Imperio e do Estado 

rient&l do Uruguay ......... , .............. .. 
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I' AUS. 
N. 70.- GUERRA.- Em 9 de M!irço de 183·}.- Declara. 

corno 110s (llliciacs de 1." liil!Ja se deve descontar a 
irnporlitncin do meio soldo o ernolun1entos que 
pelitS suas rc~pcctiras patentes denm pagar..... 52 

N. 71.- FAZEI'\DA.- Em 9 de lllan;o de :1830.- Sobre 
it nome~~ào dos Agentes p~ra os dh·ersos trnpicbes 
desla Côrte.. .. • . . . •. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . 53 

N. 72.- !11.'..1\INIIA.- Em 9 de .Março de :183J.- Sobre 
o orça!llCnto das despezas da ~Jarinhn uas provin· 
cias..................................... •. • . .•. . 5,l 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

X. 

N. 

:-;. 

N. 

73.- Jll:'iTIÇ.\.-Em to de Mnr~;o de :1830.-Hemove 
dif!iculdades que occorrem na pratica dos pro-
yessos rle réus prcs(•S ........................... . 

n.-MAUii'i"IIA.-Em13 de ~lar~o de 1833.- Declara 
que o Decreto de 18 de Janeiro ultimo não se refere 
nos emprcgudos cujo uso do uni loruw de Officiaes 
da Armitda C inllercnte au emprego ...•.......... 

75.-nlPEfliO.-Em 13 de Mitr<,;o de 1830.- :.l~nda 

que as itelas das sesslies dos Conselhos üeraes 
sejam impressas. embora não haja lei que o or-
dene ............................................ . 

7G.- I.I!PEIIIO.-Em U. de llarço ole 1830.-llepron 
a m~neir~ por que o Conselho Geral da Provincia 
do Espirito Santo faz propo~tas de rc,;otuçôes, e da 
modelo para as m~smas........ . .....•.. 

77.- JUSTIÇA.- Em :15 de ~hrço de 183'.1.- Sobre 
1\ divisão 110r classes dos trahalllos da ~ccretaria de 
Estado dos Negodos da Justiça ................... . 

78.~JCS1'IÇA.-Em l:l de Março de :1830.-Conccde ao 
Porteiro do Supremo Tribunal de Justiça a escusa 
do exercício tio Porteiro da respectiva Sccretit-
ria ........................ .. 

79.-MAIII:-l'l!A.-Em Hi ole ~larw de i830.~Prollibe 
que os Couwmndantes dos naúos da Arma,fa façam 
nos naúos outras obras, quo não sejam as indispen-
sa\·eis de concerto .............................. . 

80.-)IAIII~l!A.-A viso de :18 de ~farçode f830.~Manda 
que nos coullccimento~ se ~eclare a especie, quanti
dade c valor dos dmherros receb1do ....•..•... 

81.-.!UST!Ç.L-Em :l::l de :\larço de i83Cl.-Exige re
litçUo das J1arodJias c capellas Jiliaes, e dos Sacer
dotes re>i ~nt~s nas dioceses;_ c.JJroposta das que 
devem ser crcadas ou suppmur as ............. . 

8~.-Jt:STIÇA.-Em22 de M:trro de l830.-Sobre faltas 
c irregu laridadcs encolllradas por um Ouvidor no~ 
autos em correição ....•........• _ .....••....•... 

83.~ FAZEXDA,-CO:;SUJ,TA 00 CO!iS~LHO DA FA.ZE:'IDA 
o.: 23 DI': ~IARÇO uE 1830.- Autoriza n Co!lselho da 
Fazenda para poder suspender os ConUnuos de seu 
serviço.............. . ................ . 

8-i. ~ JUSTIÇA.-Em 26 de ~larço de :1830.-M.tnda passar 
resal v a aos marinheirO$ em pregados no ~ervü;o do 
('sralc'r dP rf'nr!a do< na\·ius a rnrgn ..•.......•.. 

" 

" 

G5 



N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

i',o.os. 
Sã.-DIPEI\10. -Em 2\l de ~larço de 1830.-S?brc o 

r.x,-.rcicio rios fiscacs rias c~maras em cortl'rçáo, e 
r,11ta de curnprirncnto tle deveres dos respectivos 
procur:tdores .....•............•. • .••...•.... -.... 67 

86.-nlPERTO.-Em 29 d·~ ~lar•; o de 1830. -Sohrr du
vhl:l~ na execu\ãO da l.ci do 1." do Outubro de 
:t:S~S das Camaras Municlpaes.-, .•..•.......... -.. tiS 

87 .-IMPEI\l0.-"m 2\l de )!arco dr 1830 .-\lamla que 
o aforamento !los ie!'I'P!lO'i tfas Camaras ~Iun icipaes 
srja feito particularmente, por uur pre~o certo e 
razoavel ..........•.•.............•.....•........ 

88.-JMPERJO.-Em 30 de ~!;tr~:o rle :1830.-Sohre a 
pre~tação de contas da administrat:lo do Hos
pital do raraiw c S. Jo~lo de Deus na cidade do 
Rceife •.............•.•. , .... , ................ . 

8".-IMPEIUU.-Em 30 de Março de :1830.-Declrrra que 
ning!l':'lll póde ser expulso de sua rcsi!lemia senão 
por sentcn~a ................................... . 

90.-DJPER!O.- Em 30 de Março de :1830.-Sohre a 
escusa do eurgo de \'crca•lor a um cidadào pelo 
não provado motivo de po!Jf(:za .......... , ... . 

91.-Jl'ST!ÇA.-Em 31 de ~larço de :1830.-Sohre a 
cessào dr parte da casa do Alju hc para radf•a publica 
desta cidade.... . . . . . ........................ . 

92.- MARINHA.-Em 2 de Abril de :1830.- Sobre os 
::oldos que se devem alJotwr aos olliciaes mari
nltciros cmharcattos em navios desarmados .....•. 

93.- ~IAHI:'i'JL\ .-Em 10 de Aliril de :1830.-Snbre o 
serviço •JUC dcvrm fazer os ~oi dados dos destaca
metJtos dosnaviosdo Armada Nacional ... 

9-1. -F AZE~!}A.-Em :16 de Abril rle :1830.-Declara que 
a Fazenda !\'aciona! está isenta do paganwnto do 
imposto d~ meia siza pelas compras e Y6ndas que 
e/Tectuar ....... , ........... , , .................... . 

95.-MAR!XJ/A.-Ern :19 de Abril de {830.-Manda que 
as emb~rc~ções que cntr~rcm á noite icem lan-
ternas em um dos mastros ................... . 

96.-FAZ!i:I':DA.-Em 20 de Abril dr :lfl30.-Dec!ara que 
o imposto da ar:uardcnte na r-idade da Viciaria J>ro
vincw. do EsplritoSantoé renda publica e não mum-
cipal. .. , .. , .. , ......................... , ........ . 

97.-JIJST!ÇA.- Em 22 lle Abril de 1830.- Declara 
que a c~mara Muuicipal não tem autoridade para 
privar osAlmotacés e outros Juizo& de darrm au· 
dicncia na casa da Catuara ou Paço do Conselho ..• 

98.-I~IPERTO.-Em :M de Abril de :1830.-Sobre a 
cotnpctencia das Camaras Municipaes na vcrJn. 
caçiio dos titulos para o exercício da profissão de 
medico .......................................... . 

99.-FAZENDA.-Em 2~ de Abri! ,fe 1830.-Deelara que 
os magistrados tlcvem prestar as inCormações, que 
a bem do scr...-iço publico, solicitarem as Juntas de 
Fazenda ..............•............•........ 
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>: 1~0 .-JtSTlCA -l'm 2(i de A l!rd dt> 1830. -n-; I!L'I'ü' IJ<lo 
piO<Il'IIL 1 'CIJ\ IÍ<:I'ill;a, f'Oit'>ti(UÍJ",StlJlledi:liiPIIO~PIIl 

nc.~or:i•JS de r<;lr;o•Jgeims 11"111 a favo•· ,J<'>lc~:i inl.,t·-

p_\,;, 

c,•d . .:or {Ja1·a ,;,Jiu Sua S:tn!i,Jade....... ....... ...... R I 
~; !~1-Ji:.~ncA.-Em 2'• de ,\!oril rh~ i83•J.-I:r";oln• 

~:J!Jn~ o itntwdinwnh! de dous jran•tttc:< <'llt gT.io 
[lmlll~ido, L• leito.~ para JiiÍl:PS Mdiu~ri··~---········ RI 

:1. 102- ~Uill:"r!J.~- E1n 29 tk Al!ril J,• 1830.-~u!>r~ 
o ~jusl·~ de contas d.u; r;nar111~úrs elos navio:; d.t 
Arautl.t que'" rrc,•llll'l" das ~onunb:;rJc<... ..••• 82 

~. Hl3.- DI PI-:!HO.- Eut 6 dr ~LI i o de !830.- Srlhrr o au-
xiiltl qu~ .1~ j ttstit;a> t~ni loriaes dcvcr11 prr:st:l r ao.-; 
l'otla-ma las rios Correws. . .............. , 8:'l 

"' Ht.\- JI"SflÇA.- Em6 ile ~!aio 1le t!:!!.U.- jJanol:l en
trc::;;lr:i 1!irl'1:1;,lo t'IH':lll"l'~ada da. gu:.nia dn.-; llr
p•l>~i\O~ pu.illicus, os depo~•los existente~ 110 Jlanto 
oi o Braz i!. •..•.... .. ..... ........... ·'3 

~- Wêõ.- ~J Al\JX!IA.- :;;m 7 d'1 ~laio do! 183,}.- Sobro a 
oerupno;:lo por particulnr~s srm lirrn\:a dos lrr-

N. 

N. 

N. 

N. 

reno.; propriamrnlc olrnominados 1]r w:u·inhas nas 
praias olu~ ;llincii'O-J e (k D. l\Janocl ............... . 

10!}.- I:\JPEHIO.- l-:111 iO dr Ma in de 1830.-.-\ pprn\·a ') 
1\l'g-nl:uuo·nlo p:~n a vac~i11a dos rxpn!,lns na Santa 
Ca~a de ~!i:;erio;onlia o!c,;l:t Co"irlc ..•.•••...•.•.•••• 

HJ7.- Jl'STJt;A.- E111 li de ~!aiu de 18~0. -~ão devem 
os Juizes Crinlinacs rcojllisitar t.·~IL'HIIIIllia<; ao-; 
Jnizrs 1k P.lZ, nem cstrs p~oli!"áqucllcs Ollicial para 
fat.cr dili;("rHo:ias.... . .. ...... . ......••. 

lOS.- FAZGSDA.- Elll U d.l !l 1i 1 d·; HnO.- S liJr,• u lll 
local na C:t"'a da moeda p:tl'a gua!'da n ll'\P''Ilietllll 
do corre dosdt~po~ilostl:t cidade do 1\io dr J.1n•~iro. 

:1.09.- Jl'S'J'ICA.- Em f~ de .ll;tio de 1830.-lkclnra que 
para o aclo de condli:t~>lO tlevc ~~r preferido o !0ro 
dodonlicilto do réo ............................ . 

!tO.- )fAltí"-"lfA .- Ent 1-l, rio~ Maio do~ 1830.- .<:ohte o 
provimento dm; CIJJIJre;.:os o);; Comtuiss:trioo e Es
criv;-.1'> rle num~ro c a Armaol:t naci,Jn:ll .....•••... 

Jli.- FAZI·:\D.\.- F.rn ·1-i rlc ~!aio de !830.- Sobre os 
rlirelfo~ que pagam os csrraros importados nas 
Província~ ...... , ...•..... , ................. , ... 

ti:!:.- JLSTlf:A.- Em 17 de ~Taio dr Hl30.- ~oiJI'I~ a 
i nlell igrilcia do ar!. ti\. ria !.ri do 1." de Ou luhro r! c 
!8~8 d:ts C:una1·a;; ~!unicipa9s .................... . 

U3.- JllSTIÇ_\.-Em li llc )1" io de 1830.- Dedar:t (íl1P-
os Yereadorc.~ n;io !l·rn privilrgiu para Ueixuctu rir 
ser pre>o~, prncessalioo, c pumli(l'; n~m ~,; C~111,uas 

Municipacs juri>dicçiio ou compctenc\a r~ra ("0· 
nheccr c julgar da vali!ladc de onlü11g CIJJ:tuaolas 
de Irgitimas autoridades ....................... . 

N. IH.- FAZEN!H.- Em 19 do Maio de 1830.- Sohrc a 
qui!atJo de responsa v eis antes d:t rl1· li lU ti v a 1 itjlli · 
daçao do suas contas ............................ . 

11:>.-GUEHRA.-Em 27 de Maio de :1.830.-Sobr~ a con
cessão de licença a Officiaes do Exerci! o. 

83 

87 

87 
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!lt!.- ~L\R\NHA.-EI\1 28 de M~io <Jo) 1830.-Sohrc :t 
l0Hl.\tla ole c•1!lt;b d(>S A\ruoxarHe~ t1o·; :\f$Cn:trs. 

:-;. Ui .-RSTI(:A.-i-:n, 2 da Junho r!r !830.-~nlire a dr~
[li.\Zil 1:0111 a nnnlu.:l;<"i•.l de Jll'l'~"'········ ..••••••.. 

:t iB.-l'AZI·::XD\.-!-:rn 3 de Junlw de :1830.-~I~nda. 
atlü[oht· 11:1~ Alfando·;~~ o modelo rlo ltiTU·llle~lre 
da Alfanol~~-, d'' t:0rlc...... . •......... 

N. i19.-~L\I\l:\11A.-Eru I ;\r JnnLo do' tS:lO.-~laJHI:t qllC 
,.:r j,un f·•i tas ,. ao'i11Uola~ prlo' )[r,;it•••s ns a l'aliaç,··~s 
dn:< nhjo•dos pn••·~>o~ p.u·r. o~ Ar>CilaL'>······ •••. 

~- t:H-.Ii-STI{].\.-Eitl ';" (Ir• JU!IIi<l ol••iR30.-0rrlcna que 
o~ J uius P!eit• -~ brja!IJ conMr.IH:;Jdoo :t !Oill:tr po~,;~ c 
cntr~u· no ,. •.:<·r~JCÍIJ il~ seub !n:;.m•,; .•...... , ..... . 

!'_\ 

' I 

I ' 
"' . ' 

!l 

t'~ 

0: 

:->. i~!.-.ll".:'T!C!\..-I·::n H de .Jnuli'J de Iil3o.~sc.hi'C ~s 

tlil·i,:a,; d't nr·1·~ frr~urzL1 dr· S:lll!:t Hila c annr· 
xar;;l0 1l:l. r.1JWII:l da~ lJo)n•,; do l\io •lü l't•ixr~ á fnl· 
guai.1 de .\o.-:~, Si'n li ora da LOIJC•.'i•)IO ll.e l!Jilipot:l, 
11:1 l't\JI·m•·h de ~li na o Ger.;e~... ...•.... ..•...•.• 9;; 

:i. :1.22.-D!I•:-;;:uo.- Elll :11 de Jnnh" de i-'!30.- llrdara 
ij\IL~ \1111 lli•"IJIIJI'd doi LOlt"'eJito JO ÜC>VernO pl!ilC S(•I·O 
t.u"l"'lll •lu C<>n.-:.•ilm Gaal.. •. ...... .•.. .....••.. 'Jfl 

·'· 121.-1' .. \Z!·:;\D.\.- !:111 11 ri c J\lilllO de :1.'130.- A11loríza 
á Jnnl:t de Jo',ll.>'l~·la o la Hal\1~ par:\ ('IJarn.or w·s~•·a~ 
li:!il•'l~a IÍIII d' I'U.1djilY;ll'<'lll 110~ S<'lb (r:tlia(h0S... ':\l 

:>;, ~~~--FAZE.\IlA.-Elll li iJ,• Jnnhode :IR~Il -r:ccl.lt'<t 
lj\ll' "·' en,.ar.~·'S da~~ •IJJio·i:.alidadr Jt;'tlJ ~;lo ineotn· 
p:iliY<'iô •·nut a ''~l'n~ntia de o1lkios do Jli'OI'imento 
do lio\'d'!IO.,.... •. • . . . • • . . . .. • • • . • • . .. . • . • • .. • . • • '.)) 

:i. t2:;.-l'.I.ZE:'<IlA.-Em l5 dr Jnulto de :IH30.- nrmcttr. 
:1 P.lula lias anlw~.ú,·~ tio-; :.:-encro~ iliiJIOr!ai!<'$, c 
auloril.-1 :1. n•'a•;:lo de \lllla <~OIIllll!S~,-IO para re· 
~uln•r os J'últl•J> conlrovcrttdo~... ...... .. ....... !00 

:\. 12J.- n:~rH;A.-J;m HJ dr JuHlio d<' tR30.- D••clarn. 
<!llf' o) E.-:uiv;lu dO Juizo :1\'oW:tJl[l· \'O I'OIHpi•Jrnlú 
pa1·a e,,·rn···r nvs aut-o, anJr·a·lo~. e o da Corôa 
c l'azr•JJII:J tt'l'i causas d~ n•n!••sta•l•ti'I'S......... .•. tol 

N. 127.-.IC"-l'JCA.~ Elll 2-3 <lc JLtllliO dr· i8:!0,-St!lll'r os 
CTIIOIUill·"l\lo-; lj1lC i.lt'\1'1\1 jl<'ri:•·I!Pr oS E'niv;lrs 
pe J:~s rupías de t:ocunJCIJ!o3 c:~.isl<'lt ks eru seus car-
ton•-:.......... ......... ......... .... .. .. !OI 

êi. i2).-Dii'l·:lUO.-f.lll28 <Ir Junho do~ !830.-llrt:lara qu~ 
o llrcrrtu d,• 'ilí <L~ .Janr~ll'<l d•J .mno pa><>ailo, IJUe 
cGtH"•"d<' ,\nlnrJzar:;lo par:1 nlin<·ra1· rm terra.'\ prO· 
fH'J:IS. s''IIJ•"nl~ ~· r<'f,.,.,, ás l'rol·inei,ts ;uinciras, 
o:1•l•~ i.· I in·.; ;• min~ra<;<lu... .. . .... .... tl)2 

:>: !2!:1.-~J.\1\l:\'l! A.-1:111 28 <lo Jun lto de JR.10. -Manda rc
fiJ~lt··r lolltl>i os uwzr,; Utll mnppa. on r~onta cor· 
n•aln JJ,; JIJ:ulr.ira,; 0 m:lis ;(CIHTOS cxi~ll~utcs nos 
<l':!IJZI'll.> ......... , ..... ,,,,.,.,.,. 

.\. ;:~;J.-M.\HlNl/.1.-l:m :lU rle J1~n:,o 11·' JS:JO.-llcclara 
.;u:~ JF-10 sit•l <:nn<ido~rados na rbc:ila do~ tO!llba· 
\FJJ!,•s os Olllt·i.1~ô da Artuai.la qu~ servem Jc 

tn2 

P.l[rão·m0r d•Js portoo.. .... ...... •.. ......... ... 10:3 



l:'il!!CE DA.'< 

P.\~'-

i\. !31.-!IIPER!O.-Cm o J," d-e Julbo de 1830.-Declara 
de grande gala os dia,; Hl e 31 deste mez....... .. . l.03 

X. 132.-JL'~TIÇA.-Cm o 1." (]e Julho de 1830.-Sobre o 
crime <lc lc1.a umg,~,;{:u.le..................... ... 103 

N. 133.-i<'AZGSOA.-Em ti il•: JLilho de 1830.-Permittc 
que na capital da llahia tenha um empregado en
carregado d:l arrccallaçào das rcn!.las da Província 
de Serg-ipe ................. , ............... ,..... 11N 

N. l3l.-W~'f!ÇA.-8rn 6 d~ ,Tulho t!c t830.-Dcclara os 
Juizes a quem compete fazer os inventarios...... 105 

N. 135.-~!ARL'i'f!.\.-Em :1.3 1l<l Julho de 1830.- Sobre o 
córtc de madeiras par:l o Estado em matas parti-
culares ................................... ,....... toõ 

N. 13U.-)IA!liXIIA.-Eil1 í3 de Julho de 1830.-Sobrc a 
remcs~a da~ noçú~s ~statistico·maritirn:ls,.... .• . • 107 

N. !37.-Gl:EtlRA.-Em H de Julho de 1830.-Sobre o 
a)JOno de farinha ;to~ Ufficiaes ..• ,... .... . ... . .... 107 

N. !38.-FAZI,~DA.-Em H de ,In lho de !830.-Sobrc a 
compctencia das ./nutrrs o.k Fazend:t na liiJUidação o 
pagauJCI1t<.J a credores d.t l•'azen•!a :"i'acioual ..•. ,, . tos 

:00. B9.-IMPI::RIO.-Em 19 de Julho de 1830.-Sobr.~ ser
virem nos Conselhos Geraes, e nos das Pt·csiden
cia~ c de Fazenda puentes em certo gráol e ares
peito. da accumulaçào de ordenados pe os Con· 
selhctros do Governo............................. 10a 

N. UO.-U.IPERIO.-Em 19 de lu lho do !830.-So!Jre a 
aecumulaçào de varios eargM publicos com o de 
membro dos Conselllos de Província e attribuiçõPs 
destes .......................... -.................. HO 

N. U.l.-IMPEfilO.-Em 21 de Julho de !830.-ProhihR a 
representação nos theatros de dramas o!Tensivos 
de corporaÇJ)es e autorit!adcs publicas........... 11:2 

N. 1-U.-,lAil.INHÁ.-Em 23 de Julho de 1830.-}!anda 
exigir um aluguel razoa.vel pelo serviço das !Jar· 
eas do Estado no fornedmenlo da aguada aos na· 
vios mercantes................................... !.12 

N. tU. -HIPERIO.-t:m 28 de Julho de :t.830.-5obre a dis· 
pensa da profissão pam uso das insígnias a pes-;oas 
condecoradas com as ordens militares........... l.l3 

N. IU.-MAIUN'II\,-CI:iSCLT.-!. o·J COXSELIIOSU!'I\F.MO M!· 
LI'I'Ul, llE 28 OP. JULHO Dll 1830.- Declara que não 
tem direi to ao produ do das prezas elfrctuadas pelos 
navios ile guerra, os om~iaes do Exercito que nelles 
8e acharem como passageiros.................... IH 

N. li5.-JUSTIÇA.-Em 3de Agosto de 1830.-Declara qno 
para empregos ecclesiasticos não devem ser nomea· 
dos clerlgos estrangeiros......................... 115 

N. !46.-FAZENDA.-Em 5de Agosto de 1830.-Manda con· 
templar nos orçamentJs do~ Ministerios a que per
tencer, as quantias que por senten~a final se re-
conhecer ser a Fazenda Nacional deYcdora....... IIG 

N. H7.-~1ARINHA.-Em Ode Agosto de 1830.-Deelaraque 
a legistaçM em vigor prol1ibe o córte das madeiras de 
construcção em geral, além das que se denominam 
de lei.......................................... t!G 



;{. H8.-.IUSTff:_\.-Ern {.\, tl•C AI{Oito r!e tS.lü.-Dr!clar:: 
que cnntr~ o< ()lfi.<;iae,; r!c quartel r~ o :<•: rlrvc pro
CI'rlcr p~Ia forma r'tabelceitb para os oulros úlli-

13 

PAGS. 

ciacstl.l Justiça .....•........•...•.....•.....•... 1\7 
N tHl.-JIAI\I:"!IIA -Em 17 de A:zn~lo dr 1830.-.\Llnda 

desperlir o" csnavoo ll<l >cn·ir:o d'l> l\cjlQrti<;ücs 
ctll que ~cus S\'nlwres o:"\0 l'tnprcg-~dos. HS 

N. !:íO.-GFErtHA .-!-:111 18 de A::(<IStn d1• 11l30 -D•'<'bn qur. 
se nào ennectlcrn mais clispen,a:; de lap<n de trlllpo 
pnr11 eontirma~:-to tle patenlc3 de 2.' linha c or-
denanças.,. ...••...••...•..•.......•........•.... !11:1 

N tiH.-F.\ZC:'ifU.- Em fS de A(("oslo 1!e 1830.- Declara 
que mt prollihi(;lo tlc dcspczas COIII ohras novas c 
rep.1ros n;lo se comprclwndem o.< pcqu~nos e urgcn· 
tcs coneerloi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . H\l 

N. t52.-FAZE~IlA.-Io:rnl\l,\e Agos[,, dP 1.830.-Sohreo 
suh~ídio dt~ nl:;oil;1o A rrea~:lo ole n~cute~ rrcebc· 
dores de rendas, de umas provindas r•rn outras.. 110 

il' 153.-GFERRA.-Em 20 de Af;OS!o dr !830.-Declara 
qu_ando s;W iorntos tlo or.l'l'iço nri!itar os carpiu-
tctros de m~dt;H\o e talahtc . .; do~ Arscnaes....... tH 

N. !5.1..-Jl'STr( .. -\.-Ent 23 (I<: Ag-o~to dr. !830.-Sobrc arrc-
cada~Jo de bens oh: defuntos ............... ·..... l22 

il'. 155.-JCSTIÇA.-Em :r; de Ag-og!o~rlc 1830.-Determina 
que uão ot;jam !lirigir\os ao Covrrrw papeis de nego-
cios pcrtrncentrs ;to l'oolcr Judiciario..... .•. .... 122 

N. li$6.-~IAI\l:\ltA.-1-:rn 30 dr Ap;•lSto tl•: 1830.-Manr\a 
g:ue no desp.;cJw d;ts Jancilas se ver i fi'] uc a sua qua· 
l!dade •...• ,.,............. ...................... 123 

N. t.J7.-FAZE~DA.- Em 30 deAgn>lodc 1830.-Sohre a 
cscripluraç~o do pagam~nto Jo·t•m prc~l iuto de :li%. 1~3 

N. 158.-FAZIC:'i'DA.-Em 31 de Ag-osto de 1830.-Drcl~ra 
rruc as letras pro\·etticnlrs da sõza sejam passada~ 
pelo Escriv;lo da nt-r-ecadaç:lo rl!l illtpo,;to, rndus
sadas pr!o Thrsouniro c aceitas pGr qucnt so obri· 
gar ao seu pagamento ....... , .......... , ...... ,. • IH 

N. 159.-FAZE!'I'DA.-Em 2 ile Setembro de :f830,-Sobrc n. 
emissào c re,;ga te de notas tio Banco........... .. . • 121. 

N. 160.-FAZE.'W.I.-Em .i ()c Setcm!Jr·J r\ c :18'10.- Dr,;ap· 
prov,1 o procedimento de uut:l Junta de l•'azenr!ade 
pcrmitlir o pagaiiiCttto do,; dircilos em qualquer 
moeda........................................... ~~~ 

N. 161.-FAZE:.ODA.-F.m 9 de Srlcmhro de 1830.-SoiJre 
vrncimrn los dos Vicc-Pnsidentes de i'rovonr .. a cru 
exer~icio .......... ,............................ Bó 

N. 162.-FAZEND.I..-Em H -de Setembro rle 1830.-Sohre 
as guia$ que devem acorttpaulwr os gencro~ pro· 
cedentes d<l Provineia de Minas G~rac;. .. .... .... 127 

N. 163.-!'AZL\'DA.-Enl 18 de Srtcm!Jrnde :f830.-~landa 
a.rlmittir a r!cspJ.cllo ;J.S ctnharcações que não trou
xerem os SEUS papris legaliz.ados, por falta de Con· 
~ul no porto tla procedenct~. ... ...... .... ...... 1~8 



l'o 

N. 16~. -F.\ZENDA.-Eut 21 dü SctemtJJ·o de !.830. -Sollre a 
enhranr"t 1lu mrio real n:t carne verde e arrecada· 
Ç:tl! do~ i•~:[FHlos respectivo;; .í policia........ UJ 

:o;_ 165.--\'A"·~E:'il),\.- T::111 21 r]r• Sc!f•niiJI'" dr lll30.-
~o:n·rJ a C\C"lll;<iú ila nrJ\·a pauta das Alf:utdegas... \2'.1 

N. 11lU.-L~z;-::-on.I.-F:m22 de s,•tcn;l!rn J'l JflJO.-Ile-
elnr:t •JH•~ :"·h f:olta dP pa~anJerlln olt• uma h·lra, 0:1 
J•r'd,l:\r;aocoJbitleJ\I·,;e v~ncida to.l:l a tlivida..... 1:}1 

N. 167.-~l\l'.l.'ii!'...-Em 2< de Srlrlll!JJ'•) ilc HHO.
~landa pa;:::ll' o.; wndlltentos o]o,; r~!ltpre;::aclo,; em 
Tuor~da dr co!u·c e mntad•: em notas............... t::o 

X. 108.- L-\.:~1-:\JU.- 1-:1o 2fl Jc Sc•trntl\l'll ok 18~0.-Sohre 
<\ pT·uy[<:W do COilSt'li!O Stl]JI"elliO Militar (jiiC COJl· 
sir!(•t·:t i_,,•u:<Jo d:l ÍIIOI:ripl."•lo no gr"alldi• JiYro ·~ So~us 

au."i.ili:tn•s, os s·Jidos devido; ao.-; ()i!i("iae.-; mi li lares. t3J 
N. fl)\l.-Il"STICA.- Etn 2: ti~ Outuhro dn 183~.- !Jrclara 

lfll" só u I;OI"Cl"IW p0ilJ conc,;Uer di~pCI1.'<1. a"s .I uizes 
eleitos ..... , ..•...•.......•..••...•...... , ... , , , . f)l 

:'1. liO.- DIPJ-:rtl:J.- Em i>ilc Ontl!hl"o de finO.- Appmva. 
prori-<Ol"IUinen!<' o rrg-ul~tncn!v iuterno da.< aulas 
do Curso J11ridico do Olintl:t. ..... ,.............. l3íl 

X. j;J.-F.-\.ZE.\!>A.-- Etn H tlc Ontuhro <],• :1830.-E"i.i~c 
<1:1. Ca.;a •h ~hwda \\til~ f<)la~1o ~t'tll:"lltal d·l r:o1Jr0 
CUtth:ulo ...................................... ,. l:l3 

X fiJ.-UlPEI\10,- Em H d•• Ou\nbl\1 rle !.810.-D•dara 
tj u r os r• ;n Jli"C,!~ <los pu h I icu<. IJ u ·~ f' •r c tn C.on~c ll11' t-
10~ flp l'rO\ iwt:t, Jlôlo sào iscnlos d.l~ rut'C(lks dos 
S~llS c'lll['l"f'g<l$ .. ,...... .......................... iJí, 

N. l7.1.- ~L\1\J:'i:IIA.-Etn 13 tl,l Onllllil'ü tlc !8'10.- Su!Jrc 
aOG<"lt]!:l~iwdc~ lüt"l"~llostle m:u·mhas .•... , ........ 13~ 

:-;_ 1 i1.-Dli'J·:nlt 1. -:;m 18 de OuluiJr,J tle !.830.-Cnnrede 
du::to 1<>\•~ri::ts ()u•·:l\ntal de <lo;.e contc•s de rd,; p:1ra 
:~3 oh r::~-; t.l:l Jn~ttü tln frrguf?.ia d~S<illlo An\oniQ 
d,, Tijttto ....................................... !3:> 

N. ií:l.-BJP:·:Hid.-l·:m 20 de Ontuht·o tl~ t830 .-ncclar:t 
qn•~ tUJS Jui::d ll<iO s;lu derid.ts !Jrupiuas, ma,; 
sómPnk apoô<et1l.1tlorias ............ , .......... , .. i3~ 

i\. t7ü.-F.-\ZE:\JH .-1-:m 20 de (JutniJJ"O tlc !~30.-~l::t•Hla 

([itr ''·' <>llidac.; da .\lc•>a •In llcspaelto marit11110 
[L'IIi>aJJI cXCJTI~io na allmini3tra~;lo tiJS olivcr;as 
renda,; ... ,....................... . .......... 13(; 

N. t;i.-FAZEXJl.o\.-Em 22 tle Outubro de 11330.-SoiJre a 
c•on~ru:t d••-,·i·l:t ao.; Rt)\'e:·cn\lo,; Bi,;;••H durank o 
te:upt)tJ:tSe r:tga ................................ l3li 

N. 1 ;s. -DIP!-:IWl.-Em 22 dr On tuhro de 1830.-Approva 
"' ~r.llili,·a~,·,~s rnareada~ pela C'tmn:·a ~lllnicipal 
!h Cút·Le ao~ Fu;c:acs, c aos supplettles dos mesmos 
Cill CXU!'CÜ:ÍO ••.••• , •.,,., •.,, ... • .... • •• , .•. ,.,.. {37 

N. 179.-1•'.\.ZE;o:D.\. -l·:m 2:; de Onluln·o ri•• :IR:lO. -~ohr·e o~ 
rmpn::;at!os d:>.s rlinr'l-1S Rr.pat·lir,C•~s de F>tzeuda que 
n'\o possurre1n Alrilr!l de serventia \·:talicia.. .... i38 

N. 180.-DJPEl\10.-F.rn 26 (]c (tutuht·o de 1830.-f'er-
m itl~ <iU~ subsista a Sncir,dallc Philantropica esta-
trclet'illa 11~ cidade de S. Paulo., .............. , . . 138 



::->. t&l - GLJEt\R.\.- Em 26 de Outubro de 183tl. -lk· 
clara. que os Oflicir<es de 2:" Linh~ e Urdenan~1~ 
n:"i'J dcv~rn cntr~r no CX<'fticio dos ~eu.~ jl\JS!Os. o<'lll 
que tenham jJago os 1lirei-tos c emolumentos da;; 
11atcntcs.. .. .. . .• . . . • . . . . . . . . •••... .. . • . . . . .. . . .• 13!1 

:... 182- J!"ST!ÇA.- Em 2G dPOI!tuhro d•' :1.830.-~landa 
que por escusa l<>g-al dos Jmz,•s 1lC Paz e supplrntes 
~l'jam cli~mado~ us que se ~cguirem na ordem da 
Yl)(al;,1o..... .•..••.... ...... .•..••.. .... . I W 

!;". l83.-JlSTJC,\.-l-:lll 2i 1lc 01i!ULH"Odr1830.-Sobn 
a nrcc>si.]atl,• de ~I'I"Cnt os p1·esos civis reeo!liit!os 
na~ pri~lws mil1\arPS 11:! villa dP ~Iarahl~ e nos 
corpos de guanlr< do Porto das Caixas e Ilabórahy. I lO 

N. iSL-MA!\I.';JlA.-Ern 3 di' .'<o\·cmbro de 1830.-~landa 
or~anizar senwslra!mente uma conta corrente tia 
despezcr. Jeitcr. com córl;>s de madeiras............ Hl 

;'i. 18."i.- M.\RiNIJA.- Em!; de :>\ov~mhro dr 1830.- De· 
clara qu~ n;lo po,lem em!larcnr os Ofiici:tes prnnro-
Yidos com clausulr< ~~m IJUC a.~ teu!Ja1u preelll:hitlo. HI 

N. 186.- FAZE:"\ DA.- F-lll :> de i\ovemLro de 1830.
Solircasdivirlas áex:tincla Bulia da Cruzada.- ..• lí2 

N. 1.87.-FAZENnA.-Em o de .'<onm!Jro Ue 1831}.-
Sohre a dt'marcac;1o de limites pam 11 colrranca 
da <lecima urlmua . . . . . . . . • . . . .. . . .• . . . . . .•• . • . • • H2 

N. tSS.-FAZt-::\liA.-Em 9 de No\·cmhro de 1830.
SoLH."•' .1 liqni1\J~f\n c inserilrç:1o da divida publica 
uo (,rande L11-ro e seus Auxi!Jares ,. .......• , .• . •• 1~3 

N. !.80.-~lAil.l.';IIA.- Em 12 Ue ;"\IO\"Cilllll"O dr !830.- De
te<·orina IJUe t'lllljUanto IJOLII'er~m Co1umi<snrios 
e E>tl"i\"àllS de /HIIIlCfO SP JlãO !IOID~CIII ex!ranu-
lllCfii . .rl0:; ••......••••.••.•• ,., .•••• , •• , •• , ••• , .••. H3 

N. i90.-F.\Zt·:XDA.-Em :13 t1C !\OYfmhnJ r! c !.830.- De· 
tcrmin:t que a 11101~da mrlallka remcttida para o 
TIJesouro, ai('rll da decl:ua•;:lo do seu valor c especie, 
Un·c leradopl'so .....•.....••.......••. .- .••...• iH 

:-<. 19!.-HIPEI\In.- E111 13 de r;-owmhro 1\e 1830.-Sohrc 
o furn1ulario l[uo se !leve olisenar na posse dos 
Presideutf'~ de l'rovincia ... , ....• , . . . . . . . . . . . . . .. • {1-1, 

N. !.9~.~ FAZE~W.\.~ Em ití1le l'i"oYemhro de IS:lO.-Snbre 
a :diLl:;iv:\ pr;.tica d" ~e acdt~t·rm Yalles por 
morr!~s, ndof'latla por a lgurnas Juntas de Fazenda.. tU 

N l.93.- FAZEKIU .. - E111 l.5 dr, Kovem!.Jro tle 1830.- Dá 
provid,;neias sobre a remessa d:1 moeda de cobre ás 
ProYilll:ia~ .....•..... , •.....••....•.•..•...•. , . . . 116 

N. t9í.-1Ml'EII!O.-Em 16 dr Xovernhro dr {1!30.
Sobre a rxceuç:io da Lri do L" de Ontuhro dr 
18~8 quanto :i consrrvaç<lü das scn·idfJ!'S e rami· 
nhos pu!.Jlicns.,....... •.. . . .• . . . . . . . . . •. .•..... .• H6 

:0.:. Hl~i.- ~IAHI:-l"HA.- E1n 1G di! Xovemhro de 1830.
Sohre os vcncimPntn> dos Officiaes da Armada que 
tendo Jicado por doentes fora desta CUrte, a ella 
cp recolhem...................................... !.47 

'E.'<DA. -Em :1.7 de Novembro de 1830.-
1 importatiio c!~ r.destina do cobre em varias 
,.,a.s do Norte ..•.•...• ,............ IW 
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N. HI7.-FAZENOA.-'"m f7 tle Novembro de 1830.- ~obre 
:< !'nlaç.'io semrstra! da conduct~ e fr·equencia dos 
enJpr~gados...................... .. . . . . . . . • .... . . . il!l 

N. t!lS.-F .. \ZEXrn.-Ern 17 rlc N'o\"emhro de !8.10.-Sobre 
a demarcação de !iulite~ para cohntn,;a da dPcima 
urhana e proposta p.cra Collcct.ores e Escrivães.... H~ 

N. f99.- DlPEHIO.- Em i!l1le Xovcrnbro de !~30.- Sobre 
a cornpetl'ncia tlas Camaras )Junicipae~ para tornar 
juramento e dar posse ao Com mandante das Armas. iDO 

:'\. 200.-I~!PERIO.-Em 20 de Novembro de :1830.- Sobre 
a nomea•;•to rlc um Esr.rivão 1!0 Juizo de Paz........ t:it 

?'1. 21H.-.JIJSTJÇA.- Em 22 de Novembro dr l830.- Sobre 
a nonteaç:lo de Sacerdotes estrangeiros p~r~ em
pregos ccc!esiaslicos.. •. . •• • • . • .. . .•. . . .• . • . . ••. •• !1:11 

::-<. 2{12.- niPERIO.- Ern 23 de Novembro de :1830.-Sohre 
a conc"ssão pelas Camaras Municipaes de .11\"ará de 
licença para. o e:>..ercirio rle inrlustria, e nutoritlade 
das uwsrnas, para conhecimento rle crimes de in· 
jnria.. .......... ,. .•. . . . •• •. . . • .• • •. . • . . • •. . . . • •• 152 

N. 203.-DJPI':!UO.- Em 23 de Novembro de 1830.- De· 
cl~ra nào competir ao Governo o recurso das Reso· 
Juções úos Conselhos G~:r~es.... .•• . •. . .. . .•.• .. • .• 153 

N. 20-'i-- FAZ!'::'-! DA. -Em 21, de ti:ovembro de 1830.-DCS· 
approva as desppzas feiLts com a so!ernnitlade do 
aunivcrsnrio nat.1l!cio de Sua ,\lagestnde a 1m pe-
ra triz, na Pl'Dvincia das A!agôa<;...... .•.....•.... 1:3 

X. 205.-GVEHRA.-Em 26 de .:'fovembro de :1830.-Sobre 
os veneimentos dos om~iaes dr~ Armada qnando 
desernbarcatlus por doentes ................... ;... Hl.í. 

N. 206.-F.\ZI·::-i"Tl.-\.-Em 29 de Novembro de 1.830.-Dá 
destino nos empregados da Casa da ~loeda da Bahia. 155 

N. 207.- DIPEHIO.-Em 29 de NovembrOJde !830.-Rü· 
cornmenrh ~os Presidentes de Provmda que ror 
todo'\ os correios parlidpem se tem ou não havidO 
ne!la alguma novidade •• . . . • .•• •. • .• . ..•• .. . . . .. . 156 

x. 208.- DIPEfHO.-Em 3 de Dezernhro de {830.- Sobre 
a ing.:renci« rlo:l Presidentes de Prorincia. nas Fa· 
cu idades de Direito............................... !.56 

N. 209.- JllARll'i"!I.L-Em 3 rlB Dezcmbm de :1830.-Sobre 
os pnss.~portes das em l!:"trea(;Ues de cabot~gem. Hi7 

:i. 210.- BJPElliO.-Em 3 de Dezembro de !830.-0rdcna 
que haja a hordo dos pa(juetes um exemplar do re· 
!(ulamento do~ Corrcivs. e instrucçlies geraes para 
os respectivos Commandantcs ••.••.••.•.....• , . . t~S 

N. 211.- IMPERIO.-F.m tl de Dezembro de 1830.-Sohra a 
(\esignaçao ~r. um Lente estrangeiro para presidir 
:l.sCongregaçücs na falia do respectivo Oircctor... f59 

N. 212.- GUERRA.- Em 6 de Dezembro de :1830.- Sobre 
a compra de armamento e equipamento nas Pro-
víncias........................................... Hl9 

N. 213.- FAZENDA.- Em 7 de Dezembro de f830.-Manda 
que nos balancetes me.nsaes se façam observações 
acerca. da divida fundada, fluctuantc c activa da 
nação , ..•.•.......••.•...•••...•...•.•.... , t60 



_'\. 2!4.- }!ARI.'HIA.-Eia 7 rk nez~mJJro ú~ 11130.-Jleter· 
mina para que se uào uJatJ·it•t!lem estrangeiros, 

I; 

como mestres de emllarc:li:Oe~ m.cionae<........ 160 
i'i. 215.- MARI=--HA.- Em 9lle Dezembro d•~ IR3·l - So!Jre 

as ju&til\eaçOes que !levem JH'C3lat· o~ Ufticiaes da 
Armada para prO\'U de uacionJ.IiJ:HI~. .. .. . .....•. !I}! 

N. 216.-l.IARINHA.-Em 9 de Dezembro de 1830.-~ollrea 
expedição de passaportes das embarcaçues de cabo-
ta~em.......... ... . ....... ... . .. . 161 

;'<!, lU7.- I~PERIO.-Eru 9 de lkz:embro dol 183iJ.- Sobre 
a observancia das Jll<ilrncçlies geraes, c rt•gula
mento dos Corretos Jl''los crunmanilnntrs dos pa· 
queles... . . . . . •. . . . .. . . .. . . . . . . . .. 162 

:.. US.- FAZENDA.- Em \l de IJezembru ([C JH30.- De
clara que os )Jalancelrs Illen~aes sej1n1 ~eompa· 

ntw.dos das aro~amentos da. receita c olespeza do mez 
sulisequente_..... . ........ , •. . . 163 

•.,;_ 219.- FAZENDA.- Em 9 de IJezerul.lro de :1830.
Manda. que as reme,;sa_.; d.~ sa,jncs para Londres 
sejam realizadas em catuhiae . .; ou em algodão... 16.1 

.N. 2~0-- F AZE:-W.-\.- Em 9 de Dezetubro de 1830.- Manda 
tJUC as remessas J•ara pag:tmcnto ri:J. (]ivida ex· 
terna se faça ao> <"ülltradador•'S dos ernprestimo$ 
brazJleiros ................• -·. .. . . . .. . . . . . HW 

;o.;_ 221.- FAZE~DA.-Em tO Jc Dezembro de 1830.-Dá 
modelo para a dcuwmtraçào do saldo 110~ bn.lanços 
mensaes das Juntas Je Fazenda.......... Hi~ 

.\. 22ll.-DlPERiú.-Em JO de Dezembro de 183Lf.- De-
clara qur os menores de 25 anuos não potlcm ser 
nomeaáo8 professor~s de priTneirasletras... .. . •. . lGô 

N. 223.-IMI'E[\10.-EIII 11 d1~ o,~zembro dr.1830.- De-
clara. ({\IR as Camaras )Jtmicipaco M\o sào obrigJ-
das ~ rt'gistrar scn:lo as lei<; (jllc llie dizen, rcspeitJ. 167 

i\. 22-i-.- n!PEJUO.-Em I :I de Dezembro do1830.- ~obre 
o exercício no Consel!Jo Geral oa du Governo de 
Província de um Deputado que não lom?Ju asor,nto 
na.Camara ...•.•....•....•........... , .........•. 1117 

N. 22ti.- Jt;STIÇA.-Em H de l>c~embro de J83ll.- Sobre 
abuws 1le JiUerda.de de illlprensa ........•.. , . . .• t6S 

.N. 226.-FAZEND.\.- Em l3 rlf' Dezembm de t83fi.-Sobrc 
a execução da Paula das avalta~oes dos generos de 
importaçao ............................. , ,. . 169 

:'l. 227.-FAZ~:NDA.-Em t3 dr JJezembro Je !830-- So!Jre 
a cobrança das rendas destinadas á dotação da 
Caixa da Amortização............................ l69 

N. :!28.- !IUR!NJIA.- Em !3 de Dezembro l]e :1830.- Pro-
llibe n ingresso de pessoas estranhas nas oftkma,; 
dos Arsenacs ..•.•.............. , ....•...... , . . . . 170 

-"1. 22:9.-IMPERlO.- Em U de Drzembro de !830.- De
clara o sentido do art. 53 do Regulamento do Cor-
reio Geral., ...•.....• , ... ,...................... 17:1 

N. 230.- BlPERlO.- Em U, dr Dezembro rle 1830.-Sobr~J 
a obrigação r!as r.arnnras ~uniciJ!.1CS tle dar~m es· 
rlarccJmc•ntoo ~"" Pr~5irlcates tle Prol"iJJ<"Í~'- . ... 172 

-,r.rl'(Jr$ DF. t~:l". :1 



18 !NDIGE DAS DEGJSÜES. 

P.I.GO. 

N. 23! .- JUSTCÇA.-Em u dü Oez cmhro !le fBiJO.-Dccla
ra que ao t>ovcrno nfto comeetc intervir nas sen
te_nças proferidas pela Commlssão mixta brazi\cira 
c wglcza ........••......•.. , .. , . • . .. • •. . . . .• . .• . 172 

:'<. 2:12.-Jl:STIC \.-Em t5 de Dezembro df' !830.-llcclara 
•Jur aos ·.l'rocuradorcs das Gamaras 1\!unicipaes com
pele requerer contra os tnnsgressorcs das Postu-
ras, c aos Juizes de Paz deferir como !õr de direito. !.73 

I\ 233.-MARl\'!!A.-Em :US de nczemhro de !830.-Sobre 
a remessa no mez de Janeiro de cada anno de um 
mappa demonstrativo do estado e necessidades das 
diversas lkparti~Oeo do ~hrinlta •.•..•••... ! . .. , . !73 

N. 23~.- MAHI~\IA.-Em 20 de Dezembro de 1830.-Sobre 
a a!Tecadar;"io do prollucto das barcas d'agua e 
outras, prlâ lnterldencia de Marinha............. !74 

N. 235.-F.\ZE~Ih\.-Eu12il de Dezembro r!e tfi30.-Sobre 
a falta de sellos em tlocum~nlos incluso~ a requeri-
mentos............. . .................. , , ... .. . . 174, 

N. 236.-FAZE)IDA.- Em 2í de Dezernbr·o de :l830.-Sobre 
os halanretes mensae:; de receita e dcspeza das 
Juntas de Fazenda............................... !.71S 

;-;, 237.-MARINIIA.- F.m 2l de Dezembro de t830.- De· 
clara que os E~crivães do.s Pagadores devem ficar 
cum uma das chaves d0s rcspecti >'OS cofres ...... ,.. 176 

N. 238.- JL"STIÇA.- Em 2i tle nezembro de 1830.- Sobre 
o abuso de se não p~ocúder_ ~onlra ré0s pronuncia-
dos, por serem omcracs mrlttares .......... ,... •. . !77 

)1. 23~.- FAZEXDA.- Em 30 de JJczcm/Jro de 1830.-Man· 
rla fJUC as' arrematações nilo excedam ao tempo 
da Lei do Orçamento . . • . . . • . . . . . . . . !.77 

N. 24!}.- F.~ZE~DA.- Em ~O de Dezembro de 1830.-Man
da near na Provincia da Bahia a Caixa filial de 
Amortização na fórnH! ria Lei de 15 de Novembro 
de !8~7.. .. . . ...... ........... 178 
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DECISÕES DO GOVERNO 

"' 

1830 

N. L- ~IARINHA.-E312 rtE JANEIRO DE !830 

Declara a cargo do Inspector do Arsenal de Marinha o expediente 
relativamente aos navios da Armada. 

Havendo Sua Magestade o Imperador, por aviso desta 
dp.ta, dispensado ao C:Jpitão de Mar e Guerra Francisco 
Bibiano de Castro, do exercido de Ajudante de Ordens do 
Ministro da Repartição; Ordenando ao mesmo tempo, 
que o expediente que ate aqui se achava a seu cargo, rela· 
tivamente aos navios da Armada, p:~sse a ser d'ora em 
di ante feito pelo Inspector t1 o Arsenal da Marinha, a quem 
em consequencia se mandam entregar o archivo, e mais 
objcctos pertencentes ao Quartel-General da Marinha; 
assim o participGa V. S., para sua intelligencia e gover
no: e para que cesse a abonação das v::mtagensque pelo 
mencionado exercício percebia o dito Capitão de Mar c 
Guerr:~. 

Deus Guarde a V, S.-Paço em 2 de Janeiro de 1830.
Marquez de Paranaguá.-81·. Luiz da Cunha Moreira. 

-AA!'t;f\:J'<:!V'~ 



N. ~-~ DIPEHIO- !~)! I~ IJEJ.It'o'EUIO DE 1830. 

Do•clara que nàoú da rDmpelencia dos Presidentes de Provín
cia o e:~cerr:uneuto das sess.iies doConse!bo Geral de Pro,·incia. 

Hlm. e Exm. Sr.-Em resposta no officio tle Y. Ex. tlfl 
õ de Dezcmhro tio anno proximo passado soJJrc a duvida 
em quo ~e acha, si o encerramento tio Consdlw Geral da 
Provinda deve ~t'r feito pelo Prl'sidentc do mesmo Con
selho, ou si prliJ üa Pro,· inda, como se pratica na a!Jer
tur3, tenho de participar a V. Ex., que o Presidente tb 
Provinda não t!rve ir rt'rhar o Conselho, visto que nem 
a Constituição, nem o re~pcetivo l't'gimcn to tal c ousa de
termina. 

DeusGuarlie a V. Ex.-PalaciodoRio de Janeiro em 4-
dc Janriro de 1830.-Jl.larqJ&rZ de CnraJJe/las.-Sr. Pre
sidcntt~ tia Provincia do Espinto Santo. 

:'-i. 3.-JUSTIÇA.-E)l f&. m: JANEIRO DE !830. 

Dcc!:tra prisão civil o !<'orle de ~langarati!Ja. 

1!\m. e Ex:m. Sr.-H:1vendo Sua !\Tagestaõe o Impe
rador rrso!vido que a prísâq do Forte de ~lang-aratilm 

fos~e dedar:1da prisão civil, a fim de serem nella rceo~ 
Ih idos os lll'••sos rt•metti1los pelo Juiz 1lc P~r. daquclb 
frcg-ueúa, ou qu;~lquer outr:t autoritladc civil; sirva-se 
V. Ex. dP razer expedir, p;•ra ;J execução desta impe
rial determina~âo, as ordt•ns que forem r.onvcnicntf'S. 

Deus Guarde a V. E :c-Paço em -'!,de Janeiro de 1830. 
-l'iscande de Alcnntara.-Sr. Conde do Hio Pardo. 

:-l'. ~.~JCSTIÇA.-E.ll l DE JA:'iEIRO D~: 1830. 

!Jeclara que nào lia inr.ornpatibilidade no exercício oimu!tanro 
dos car~os de .Iuiz ordinario e Vereador Presidente da Cawara 
MunicJpa/. 

lltm. c Ex.m. Sr.-Sua .Magrstade o Imperadora 
quem foi pn•seute o ofikiotlo Yice-Presidcntc dessa pro-



llO GO \"JêR:"\0. 

vincia com dat1 de i I de Novembro do :mno passado, 
participando que tenüo sitio eleito nos Pc!ouros para 
servir no corrente anno de Juiz orrlin.1rio o primeiro 
Vereador c Pregidcntc 1!.1 C nnara da Vilb t!c Itapemrrim 
Domingos José de Oliveira Brag-a, este se reeusára 
cxcrrer aqueUe car~o, por ju\~ar não lhe Slll' permitti1lo 
~ervir ambos simultaneamente; H:1 o mesmo Augusto 
Senhor llor bem que V. Ex:. faça constar á sobredita C:1· 
mara que na coHformitLule do Avi.~o de tI rli; Março do 
anno pJSS3tlo ptlllC o eleito servir cunjundamcntc :unllos 
os referidos emprf::iOS. 

Deus Guar.lc a V. Ex.-Pa!:JCio 1\o Hio de Janeiro 
em~ de Janeiro de 1830.- Vi~conde de Alcantara.-Sr. 
Visconde da Praia GranUt~. 

N. 5.-l1ARINIIA.-E~t4 llt:: JA:">Ell\0 nE 1830. 

Manda escripturar na Intcndencia de Marinha o lh-ro m~stre 
dos Otu.ciaes da Armada !..-acionai e tmperiJ.L 

Convindo que a cscripturação do livro mestre dos Of
ficiacs da Armad;l Nacional e Imperial, que fúra mandado 
or)!anizar no Quartel·Gcneral da 1\hrinha; p:1sse a ser 
feita nessa Rrp:1rtição, visto que a cll:.. se dirigem todas 
:~s communicações rcbtins àquc!les Ofliciacs, e de !la são 
extrahidas as respectivas fês de offido; tem Sua !!la· 
gestadc o Imperador ordenado, qttc o Inspertor do Ar· 
senal de Marinha faça entregar a V. S. o rercrido livro 
mestre com todos os papeis, c documentos, que existirem 
no archivo do Quartel-Gen(•ra!, eoncerncntcs aos assen
tamentos dos menrion:ulos O!Iidaes, devendo portanto 
V. S., logo que tal entrcq-.1 se verifique, dar as provi
dencias neeessarias, para que a sobredita esn·ipturação 
se faça com a cL1reza, e ex_actillão intlispcnsaveis em se· 
rnelhantes ohjcetos. 

Deus Guanlc a V. S.-Paço em 4 de J;meito tlc 1830. 
-Marquez de ParUWl!J1tá.-Sr. Luiz da Cunl1a jJorcira. 



DECISUES 

N. 6.-:'IIAR.INHA.-E~I ~DF. J.\l'iEIRO DE 1830. 

Supprime o lugar de Interprete da Auditoria. 

Constando rla informação do Desembargador Auditor 
Geral da Marinha datada de Hi do mez proximo lindo, 
tornar-se dispensavel o lugar de Interprete da Audi
toria, que exerce Jorge de Villa Nova Ribeiro, em 
virtude do Aviso de 28 de Janeiro de t8l~, com a grati
ficação mensal de 306000; Houve Sua .M:Jgestade o Im
perador por bem Rcsoh·cr, que se suppriina o referido 
lugar; cessando conseguintemente o exercido, c ven
cimento, que por el\e tinha o mencionado Jorge de Villa 
Nova Ribeiro. O que participo a V. S. para sua intolli
gencia c governo. 

Deus Guarde a Y. S.-Paço em 4 de Janeiro de !830. 
Marquez de Paranaguá.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

N. 7.- JUSTIÇA.- EM Õ DF.Hi'\EII\0 DE 1830. 

noclara que os Oftlciaes de patente reformados o:l.o são obri
gados a servir de Offieiaes de quarteir(les. 

Sua Magestadü o Imperador tomando em considera
ção a representação de Verissimo Rodrigues da Costa, 
Tenente reformado do 4." regimento de cavnllaria de 
2." linha, e a informação dada por Vm. em oflicio de 
2:3 de Novembro do anno findo; Ha por bem Ordenar 
9.ue os Officiaes de patente reformados não sejam compel
hdos a servir de Officiaes de quarteirões dos Juizes de 
Paz; o que participo a Vm. para sua iJitelligencia c 
devida execução. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 5 
de Janeiro de 1830.-Visconde de Alcantara.-Sr. Juiz 
de Paz da freguezia de Capivary no dístricto de Cabo 
Frio. 



DO GOVERVl. 

N. 8.- :MARINHA.- EM 7 DE JA~Emo DE 1830. 

Sobre o pagamento de dividas contrahidas até 1826. 

Determinando a Lei rle :1.5 de Novembro rlc {827, no 
Titulo L O, que as di\· idas da Nação, de qualquer natu
reza que forem, ccntrahidas até o llm de 1826, sejam 
inscriptas no livro da Divida Pu!Jlica, par.1 poder então 
verificar-se o seu pagamento na fórma indicada pl'ia 
mesma Lei; e ronstan(\o que algumas dividas de farda
mentos contrahidas anteriormente ~ llat3 <ia citada Lei, 
e até parte de \las antes do anno de 18:1.5, têm sido pagas 
por consignações mcnsacs, em virtude de ordens desta 
Secretaria de Estado; cumpre-me declarar a V. S., para 
sua intclligencia e execução, que taes ordens não podem 
nunca derogar as disposições daquella Lei, e que em 
conformidade destas unicamente se devem pagar as di
vidas rontr:Jhidas de 1827 por diante; praticando-se a 
respeito das anteriores o que determina a mesma Lei ; 
convindo portanto que V. S. remetla quanto antes a 
esta Secretaria de Estado uma relação dos indivíduos, 
a quem se tem pago, depois da publicação da sobremen
cionada Lei, dívidas de fardamentos nnteriores no anno 
de :1.827, düclnrando-sc a quanto montnm taes dividas, 
quanto se tem p<.~go ã conta dellas, c quando, e as 
datas dos avisos desta Secretaria de Estado, que or
denaram este pagamento. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 7 de Janeiro de !830.
Marquez de Paranaguá.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

~ 

N. 9.- GUERRA.- E118 DE JANEIRO DE t8:l0. 

Manda suspender das Camaras Munielpaes as pro110stas dos 
corpos de ordenanças. 

Illm. e Exm. Sr.-Não sendo mais da competencia 
das Camaras Municipaes o fazer as propostas dos corpos 
das ordenanças, ã vista do art. 90 da Cnrta de Lei do i. o 

de OutulJrO de t828; Ha Sua l\lagestade o Imperador por 
bem Ordenar, que V. Ex. mande suspender taes pro
postas, até. que. este negocio seja resolv~~emhléa 
Geral Legtslattva. -?:. -,_, Í--í n ~ ·-- . 

Deus Guarde a V. Ex.- Palac~ do·Ric\ Lhi Jidleir:o elR 
8de Janeiro de !830.-Conded !R,io Parflo.-Sr. Pre-
~i>ll'ntc da PrGvincia de.. . . ·, 

-.-AF.J\;vvv•\_'~ 

.•. , / 
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Dá providencias para prompto julgamento dos feitos crimes. 

Sua Magcstade o lmpera1\0r Ha por hem que em todas 
as conferencías onhnarias da CaS<t da Supplicação se 
julgue algum feito crime, e que além disso hajam con~ 
fercncias cxtraordinarias na mesma cas~ p::tra exclusivo 
julgamento de semdhantes processos, a fim de diminuir 
o grande numero de presos que se acham arcumulallos 
nas cadeias desta Córle: outrosim ordena o mesmo Au
gusto Senhor, que os presos que forem eondcmnados a 
deg-redo sejam lagos remctlidos para seus respectivos 
destinos. O que puticipo a V. S. para sua inteHigcnda 
c execução, csperanLlo tlo seu reconhecido zelo odes
empenho desta lmperial Ordem. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 8dc Janeiro ,Je i830. 
- Visconde de Aicantara.-Sr. Bernardo José da Gama. 

N. H.-lMPERIO.- EM 9 DE I!r..NEIRO IJE i830. 

Sobre o estabelecimento na cidade da Bahia de uma casa de 
educação de meninas desvalidas com o titulo de- Pedru e 
Ame lia. 

Foi presente a Sua Mng-est:Hle o Imperador o oflicio da 
Camara Municipal da ddade tla BJ.!Jia, M data de H de 
Dezembro proximo passado, em que, dirigindo ao mesmo 
Augusto Senhor as. devidas fel icítaçües pelo seu venturo
so consorcio, patticipa que, em applauso Ue tão memora
vel acontecimento, edepoisdereuder gr<~çasa Deus pela 
prosperülade é augmento U.a Dynastia Imperial do Hrazil, 
projcctára promover, por meio de uma subscripção em 
toda a Provincia da Bahia, o estabelecimento de uma 
casa dr, educação de meninas desvalidas, como titulo de 
-Pedro e Ame lia-, na fórma tio edital impresso. que 
acompanhou o referido ollicio; pedindo para tãú d1gna 
em preza a imperial protecçâo. E scnllo muito n:rrada vel 
a Sua Magestarlc Imperial que a mencionada Camara, 
possuída de um nobre crithusiasmo, c por motivo da
quelle faustissimo successo, que assignala uma das épo
cas mais gloriosas a este Imperio, se tenha distingUido 
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por uma at'ção tão p3triotita e hcnefka em auxilio da 
mocidade tlcsdmparada do sexo feminino, que não menos 
reclama os desvelos da caridosa humanidade: 

.Manda, pd:l Scr.retaria de Est~rlo dos Negocias do 
lmpcrio, p~rticipar â sobredita Camara que, não só Ha 
por \)('nt approvar sualouvavcl resolução, rom que por 
certo se torna tligna dos m:liores elog-ios, mas que se 
dig-nara proteger um I'Sta lwlceimrnto tão philantropico, 
que em todos os tempos servirá de padrão ao zelo, sen~ 
sibilidatlc e pureza t!ü suas intenções, e ao acerto de suas 
providencias. 

Palacio do H. i o dt' Janeiro em 9 de Janeiro de 1830.
Marquez de Caravellas. 

N. i2.-FAZE:'10A.- E~1 H OH JANEIRO DE 1830. 

~ega a um arrelllatante do imposto da dizima de chancellaria a 
prorog:a~ão de prazo por tempo indefini1lo para a respectiva 
cotJrança do que ainda se lhe deve. 

O ~Iarquez dr Barh:H"cna, do Conselho de Sua Mages· 
tndc o Imperador, .Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da F'azrnrla c Presidente do Thcsonro Nacíonnl: 
Faço sahcr â Junta d:1 Fazenda da Provineia d:1 13alüa; 
que tendo Saa .ili~g-cst.'ldc o Imperador rrmcttido .'lO 
Conselho da Fnzcnd;-~ par;l ronsultar o requerimento de 
André Pen;ira 1\e Ar~mjo França, que pede a concessão 
de um prazo indefinido para poder arrecadar o que 
ainda se lhe deve da arrematação que fizera do con· 
tracto da dizima da chancc!laria dessa Provincia, findo 
em Dezembro de 1823, ácerca (lo que essa Junta ínforni.ou 
no seu ofilcio n.• a3, de :l ;i c Agosto de 1827; Houve o 
mesmo Augusto Senhor por bem, em sua immcdiata Rc· 
solução de 17 de JulhodP t828, indeferir ao supplicante 
por ser tal prctcnção prejudicial aos povos, excessiva ao 
tempo que a lei tem marcado para semcllwnte cobranç.1, 
c eontraria ao determinado nos S~ Hi c 17 do art. 179 
da Constituição Uo lmperio. O que S(~ participa ;i Junta 
para sua lntclligcnel:t c do pret1·ndcnte.-C:mdido Fer
nandes 1la Costa Gulmariics a fez no Rio de Janeiro em 
I t tlc J~meiro tlc iS:lO.-Jo,\o Carlos Corrêa Lemos a fezes
crevt'r .-.Marquez de llariJacena. 



DEC!SÕ~:s 

N. 13.-FAZENDA.-E~ H (}E JA'IRIRO GF. {830. 

Deelara que não são sujeitos ao pagamento dos direitos de H>% 
os generos de industria national importados de outras pro
vindas. 

O :àfarquez de Barbacena, do Conselho de Sua 1tlages
tade o Imperador, !línistro e Secretario de Estado dos 
Negocias da fazenda e Presidente do 'fhesouro Nacional: 
Faço saber ã Junta da Fazenda da Provinda rla Bahia: 
que conformamlo-sc Sua Magestade o Imperador com a 
consulta a que procedeu o Conselho da Fazenda, áccrca 
dos officios dessa Junta n. •• 2 c !~3 de 15 de Fevereiro e 
de 3 de Outubro de i!:!28, que tratam das duvidas Decor
ridas sobre o pagamento dos direitos de i5 "{. dos ge
neros de industria nacional importados de outras pro
vindas; cuja arrecadação tendo sido promovida de 
motu-proprio do Provedor rla Alfandega dessa cidade, 
foi por essa Junta impedida, pelos fundamentos nos 
mesmos officios enunciados: Houve por bem decidir em 
sua immcdiata e Imperial Resolução de 29 de Novembro 
antecedente, que a ex::wção da cobrança dos·referidos 
direitos praticada nas Alfandegas deste Imperio, é con~ 
forme ao Alvará. de 25 de Abril de 18:18, guardadas as 
excepções insertas no Aviso de f7 de Agosto desse anno, 
que foi expedido ã Alfandega desta Côrte, do qual não 
tendo essa Junta conhecimento, torna-se por isso legal 
o procedimento que th·cra com o dito Provedor, orde
nando porém o mesmo Augusto Senhor que se lhe 
remetta, por cópia authenticn, o megmo aviso p~ra o 
fazer executar; visto cumprir que seja circular, como 
diploma, que importa rcstricção em mnteria de tri~ 

butos, até que a Assembléa Legislativa providencie a 
este respeito como convem ao progresso da nossa nas· 
cente industria. O que a Junta terâ entendido, e o ob
servará. João Rotlrigucs da Silva a feznolHÕ de Janeiro 
em Hde Janeiro de :1.830.- João Carlos Corrêa Lemos a 
fez escrever.- Marque.: de Barbacena . 

....-vv\1\/V'-.J'V' 



]\'. i '~.-l~lPEf\!0. -E1112 DE J:\\Ell\11 DE 18:!0. 

''IX~ a iLlte!li;.:enei~ do art. 2.:í 1\a Lei tio t." de Outubro t!e 1828 
sobre Caruaras 'Junicipaes. 

Foi prPsPnle a Su 1 ~fag·cst;ule o lmp,~r;ulor o offit·io da 
Calllara .'tlunlrip:tl da t:itlatk da 13a1Lía de 19 de DeZL!IIIIiro 
1!0 :mno p~ssado, em fJUL~ rdPrL_' rptL', tL·nüo loi!O ,(('pois da 
sua instal!:lçiío nonw:11lo a conuniss;lo externa de IJUL! 
trata o :~rl. ti!i da Lei 110 1. o di! OutulJJ'O 1k lt:\28, c dis
~ol vewlo-::c esta dqwi.~ de 1lar I"Oil ta dos sPus tr.1IJ:dl10s, 
entrou em du\"i1b si a f'XJH"t'ssJo da L1~i -f'lll ~~:HI:l reuniiio 
-St) refl'l"C ús quatro SL;s~Ut's \1\"diuwi:IS de LJIW falia o 
nl'l. ~:i, ou sú :is priml'ira:> l'L'Uniiks das nonsC"tmaras: 
E .\Ia no la Jl'~la SPLTdaria d1; E~ la lodos Nc_•.w,·io~ do !LllJX'.
rio p:n·tirip:lr-llw: l." que :1 Lei.. L"Jtt:~ndo rliz -nm r:ula 
I'PUJIÍiio- rLu·.11uente ~e refere a t·:ul:l llll\:1 das LJU:Ltro 
i;t'%Üt'S onl in:u·i:1~ do a 11 nn, pois par.t ~~~ t'nlPllLii'r ~úLtWn le 
das primcira:>, dJ'\"i'rl;t d izt·r, I'OIIIO no arl. :HJ- As c:lln<t
ras flj ~ua primt•JI\1 rt'união; -::?."que() tl:l ol•ri~·:u5io d,• 
qucnl 1'-'i.e,·ut:t qu:tlqut;r Ll'i, St'~uir sernprc a kir.t deiLt; 
•Ju:mdo rüio n·stdta allwrdo dt·ssc !ittl'ral 1'\lllliJI"!IIlL'llln. 

Pal:wio do Hio dl' Jjneiro em 1::! dP J:tllt'Íro tle ts:;o.
Alarr,uez dr1 Caraveflas. 

sobre o julgamento de llnl réo que fugira dasgn\ó;, 

l•'oi prpscntc a Sua Ilr:lgest:~de o ImpcrJdor o orrkio de 
Ym. de 18 de Dezembro passado, communiranLlo n cm
IJar<lÇO, em qut' sc;lrhou a Junta deJu~tiça dessa Provin· 
ci:t, ..-oli!'C sentenciar noYamente o réo Fcliriano Dias 
pelo crime de ruq;ida de g;dés, a que f1lra enndPmnado 
por tU(l:l <I vida, visto o Assento dt' 31 do ;'!aio de Jü87 
ju!,qar compct0ntes para conhecerem de St)mclltanle tlc
licto os mesmos Juizrs, I}UC tivt's.~em tlado a primeira 
scntcnç~, o que era impr:ltiean·l DI) caso !'!ll (fUt•stâo,pm· 
se adwrem taes Juizes Ji~per~os por t!ilfer,~n!cs l'rovin
ci:~s do fmpcrio : c Man11:! o mrsmo Augusto ScnltOJ' res
ponder a Vm., 'iUC a ccrtez:t dt'Jtlizcs para julgarelll o.~ 

llP.i;!SÔES VF. t8:JO, '2 



reos pelo quelwallll'lllo ~~~~-~ l)('gTt·rlo~, ~~ !'t'-ql'ld 1 sú n!l 
c-.so dt' vir expl·,·~~·t na S:'nlml•~l :1 r!:nl'llll -dt• morle. 
se fu.L\"ir,~porqtw Pnl:lo s:• lr:1t·• d.1 P'\t'<'lli;J.1 d 1 s:•n!.t•nt;. 1 
sóment.e, e nào ti,, proferir n tt\>n' julga llli'G L:1, que ~c lorn-1 
lll'~t'SS.II'iu qu:m•lo o nlo l'w!·,. do d.·.':r!'du 11!' p:;,[(:.<; p·tLl 
sempre St'm Cltlli:lr.~-,J de lltr l'st<tr n:: L<· i comrninad:t a 
pcn.1 tlc mortl', e rpw não lr•n·lo pt11' lantu :t sr·nt,•nr:<~. 

trans_'2Tcrlida pelo rllo, aque\1:\ d:ln~ula, c Jlt'lll sPwlo <i le
~isla~:ão da rl'rl!·z-1 por Juiz.·s <õdopt·11Lt nr1s Trilmn:II'S, ,. 
Juntas, ( aU~rn d:ts 1\.cLiçU.·s) dew a Junta det·idlr rom "~ 
Juizes presenlPs sobre a S'll'tt• do rl·o mcHt'itiU:u\o, como 
l'li lr• ndt•r· dn di rcito, r• j usliç:1. O IJUI' V m. I lu• L r rú l'<•n~t ·1 r· 
JUra -'In inldli.~·,,n,-i 1, e l''lertu;Jo. 

J),•ll:il;a·u·de :r Ym. -1\rl:trio dtl J\in dt' .Lttll'ir·u l'lll J;l 
,I,• J;JJlt'Ín> dr~ lf:;:JO.-risr·ondr' de .1lC!IIIlill'fl. Sr. Onvi.
dro~· d.; 1'\llll:lr.·:J do Ouro Prdn. 

-.·.c-,-

\ lli.-1.\II'EHIO -E~l j;j DE J.I'-Ell\u P~: IH30. 

llcl'la!'.l <JII'' n:loh~ lei qnr eonccda. eonlinenci.t~ n1ilil:trcs as Ct 
rn~ra~ :\lttniripnes. 

S•'udo Jm·scntt: :1 Sua ;\1:\g-estttlr• <1 lmp.~radnr o unir in 
(\a C rm:rnr Muuicip:rl da rithtle da Foi'La!ez:r do Ceará 11:1 
da la de J 7 ri~ ?>;ovr•mbro rio anno p:1ssndn, Pm qtw se qu0i~ 
xa tiO S:trl!enlo-múr do IJ:rLalhão n.n 22. Manoel Antomo 
Diniz, por· n5o Ll'l" mandado fazí'r conti'ncncias pda hl'Í
p:ad:J r1ue rom mawlava nu ri ia 12 de Outubro antecedcn tr, 
tiu:mdo a C tmara se dirigia incorporada \'Oill o í'Slan
dark imperial pela frente da dita llrip:ada para as6istirao 
Te-Dewn e ;w rortí'jo proprio datlud\c dia: ~landa o 
me~mo Senhor pelaSecrct~ri~ rlr Estado dos Ne~oriosdo 
Jmprrio participar á referida Camara, para sua intelli
gencia, (jllt' nJo ha Lei ontlc se <il'ternrincm as continen
cia.~ que quer ('Xi~ir·. 

Palat'io tlo Ui o de Jnnciro ~·m 15dr Janeiro c! e 1830.
Marquez de Carm:ellas, 
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~n·H·•· '' )'l~<llll•'llln d:t l••n;:1 pan" d•• l'•'ltoliTiu'ulo do-; ••tlil'i••> 
Li~ .liisli•:a. 

S:·n!wr.- P11!' p;H·t·u·i:r d.t So·,·t·,·trt·i.t •k EsLulo rlu~ 

,\le,'-!O,-ii•S •h F.lz,•nda d1• ::i!:l do• .\f,ril do o·orn•u!e :tnno, 
.'tlawl.ou \'ns.~\ .'th!.!e~t 'de !ntp."ri.d r••:tlt'tlrr :1 PSLC Con
;;!'l!liJ, !J:tl':l noJISU]Ltr, 11 l'•'ljUI'I'Í:Ill'lliO de Quiutili:lllO 
JL!stirw di' O!in·iro~ llPI'Lt, o'lll IJW' p:·de ser iscnto do 
p:te(:\'M'nl<J tia ten:a p:ttk do n·n.littll'nto tlo o!l1\'iG de 
E,•:'l'irilo ti:J C:ll\l.IJ':t d.t \'i! la ~.~n 'h 1-l.ainila de Caeté, 
tle tJLll' (~ st•t'Vt'nltnrio ritaliri••. I' r·uj., :u·IJitramento lhe 
Jizl'J\1 a n;sp.•,·tira JuiJt·t ol:t F:lZt~ll:l.t dü .\li nas Gt•rae~. 

SoiJ!'<' t'i>l:t supplir·a l :1\-i:t iul'ornJ.tdo o Presitleute 
d:iipwll:l Jll'tJ\'Íllt'ia, :1 lj\\:ll Íl\l'llt'ttt:ll;:ill unida ao d1t1~ 

l'!'I[Ul'rilltl'l!lo, I' CUIII os pare.-o'l'l'~ r• nl:li;; papei~ pro
duzido~ {li' h lt1•partit::1o do Tlll~~~~ut·o Puhlieo, soltcnt 
ront est:1. 

Ou\·i,l!J d1'jl 1is o Pt'tli'Ul':tolor oL1 FiiZI)Hila, mandou o 
lili'Sll1o Cunsd li o it!l'orm:n· :1 -;olll'<'il lt 1 Junta da Fazenda, 
:'ti'Pl'o'<l 1ksk neg·ocio; a lll!:tl satis1'1~Z dizendo: 

"S;•ulwr.-l\bndou Vosf>:l ~[ag-t)sl~tk Imperial por Prn
Vli>àO do Conselho da FaZI'tld:t de 7 d1• Jullto ultimo, I[U•· 
• •st:1 .I lluta informe der lal':llld o o mo ti I' u prH' fjllt) a I' h i (r ou 
,·omn rlonalivo n qnanlia de ~O!i.')2:iü,IJUP o supplicault
lJuintdi;~no Justino de Oliveira llorta devia p:1_:.:-;n· !Jl•ln 
Sl'rvcntia ,·il;l\ida tio o!li\'io 1\c Esn'iviio da Cam:tra tLt 
Yi!\:1 Nova da Hainh:t do C:~~•té, que lhe foi eonr~~rid:t 

por Decreto de 3 de Novem!JrO de 1~27, c Alvará de HJ 
<In Janeiro de 1828. 

• Dos proprios llocumcnlos, que o supplicanle junta"" 
seu I'Pttuerimento, se \'C que os mencionados Ilü1'rnto, t' 
:\I vará lhe confrriram a dit;:~ servPnlia, eom a clausula 
de pa~ar donativo, c compl•tenles dit•eitos; c· ltH'~Tllll 

IJUC tal rlamula não tivesse vindo expressa, não s1: del'i.t 
julgar dclla isento it vista da C<ll'la Hôgi;t de 30 de Ou
tubro dr. 1799: e debaixo dt•stcs prin1·ipins St' Pxpr:ditl 
unll'm ao respectivo ~Iini.~tro, para que lizt•sse prt•star 
fianç:~ ao supplicantc :~o rderi1lo 1lnnat\~o, que S\'. l'ai
I'Uiou na CJuantia de 201J,.)::!!'i0 por nnuo, por ser e~st• o 
preço da ultima :uTt'mat:lç:i:o. 

« Portanto, tendo csb Junl:t Jll'úl't'duln, em ronforllli· 
datli' d:1s l'itadns ordens, flill'et'l' IJUl' a quci;.;a do suppJi. 
··an(t' 11:\n t' •la~ ma i~ \wm funda<l:tc;; não ohst:tn\1' n qu~' 



Vus~a )lap:Pst:nlc lmprri~! !lu~ deferirá o'ollllll llie Jpruu
Vo'r. luqwrial Cid:Hlc olu Ouro Prl'to, 2\l de A_<..!·oslo do 
It:\2().-Fr:md~'>ro Percir:l dn S:ml:l Apolnuw.Aurclianu 
de Sonza c OliYeira Cuulial1o. F<•manrlo Luiz M:wh:tdo 
do· Mag·:ilhãcs. Jo:1quim .T0sé da Sil\'a Brandão. Jonquim 
Xavil'l' Ferraz de Campos." 

Nonnwnte ouvidú sob1·c tttdo o Pror:ur;,~dor tla Fa
zenda respondeu pl'\:1 maneira se.é>:ui11te: 

" A Junta da Fazeml:1 o la Prnrincb de :Ui nas Grracs não 
~atisfpz nunpriolaml'lll.l' a Ulll:l parte cs~'>encial do que se 
I IH: dctoTminou, na r·onformid:JoiC do ili~Sp:l•·ho dP 3 de 
.luHho do cOJTcnte !lntJO; c pnr isso não justiíicou com a 
C\adioli\o, que po,Jia, e d,.,.-i-·1 h'r, ,, k?ilimiJndc do seu 
pro('(;tlinwnto :1 rl'spcil.o do supplil·:wlr .. cmquanto, 
J('llrionomdo <IJWn:IS a C·•rl:l Hé.!!·ia de :m d,; Ouluhro de 

li()\l, dci\ou de l"nl'l'->;•: car.::o ol•! todas as outras ordens, 
rJue l1'm h~1YiUo rd1tíYns. :ÚJ olijeeto em qut·strro, c que 
a!i{ls muito prcriso .:~ aucnokrelll-se p:tn a ju5Ll der:isZío 
tlclla. 

«A Junta tlcvrriam,~no:ion;tt' · I." qw· ,15 fll'lll'ns 1lc 'il 
dt ~la i o tle I 72:2 e :{ do Dr•zrm hro tlc 1 i2:l, 2!J tle Jn nc i ru 
de 17~6, 2 ele .Jun\10 dt• 17:10, e de 28 de Fe,·crciro de 
17'11 com n Provisiio do Et·:n·io o \e!) de A.cwsto de Ii71, 
rckrindo-Sü aos lkcn~tus tlc 18 de _Maio rk 1i:2:2, c de IH 
d1• Fcven~iro de 17'd, c a HesohH;iio de 27 dr• hnciro de 
i 720, suje i t~rnm os provi1lo~ n:1s gprycn tias tios ollic i os de 
Justiçn, ou F;tzen1\:J, mio sü '' contJ'ihuiJ·cm o·om :1 ter-ço1 
park dos rrspel'tiYOS rnulinwntos no lim de catl:1 um 
:1 nn[l: c-.:ccptuados súmen lt~ os oH li' i os 1\e rccr!Ji men to, c 
aqul'ilcs, rujo rendinwnlo, ou avaliação nnmul uão ex
r:co!Pr a 200,)000; mas t-\nlllem a pa.·~·arl•m um donativo; 
prel'l'riwlo-se JJara o prm·imrnto os qur o ofl'c'l'('C"erum 
m:tior, p:ll' mdo de lto:it:l'diio ••Jn ado tk :nTelll:ltaç:lo 
pct•ante a Jnnla, n:t l"únn;1 t!n Provisão olit:~ li e U de 
A.~-,,sto de 17il, sem cxcepo;ão ol:tqul'lll'S \lli'SIIlO.~ onll"ios 
(jUe ::;lo :o.u_jeitos i1 tt·rça park, co1uu é ex:pr1·sso no eitat\ll 
U••rreto de IH de F<'wreiro de lí'iJ: c que os rendi· 
mentos tlns terças p:1rk~, e donativos de tan; ollieios, têm 
constituído um !'<uno inLCl't'SS.1!lW d<lS nm,Jns publicas. 

•2," Que qualll\o a Junt:1 rc.r!lllou a ol•ri;raçiío do sup
pl icant,; a n•,-JK'ilo da con \ri lm i~·iio a nn ua 1 pel :1 so·rvt•nti~ 
dq oflicio, quo niio ]JO'lia considerar desonerado :"1 vista 
d:1 expres.~a, e ti'J'lllillantc disposiçiio ob Carta Hóp:ia olP 
30 de Outubro do: ti!lll, romhinaol:i com o Alvani tla 
mer\'o\ ll'ndo em atli'nçào a ultillla :ltTcmat;u;iío, se o·on
formou ,·om o di~poslo n:1 Ordelll du 2 dl' .\hril de Ji!l(i. 



'
., 
' 

w la q u:1l ~L! ordenou aos ÜO\'l'l'n:tllores Capi tiil's (Jcncr:le~, 
IJUI' IJU'llltlo provessem os ollicius Yagos, 1it'darassem aos 
providos devPrcm p:l_i!<ll' 1\o trmpo, que sL•rvi~sem, o 
don.1tivo, l'C.!:WLtdo pelo qu1' hounsse pngo o scne-ll· 
tuario anterior. 

• :1." Que pwa cxl!!:ir-lhc a lianç.t ao ('Umprimcnto tli·~t:t 
oiJri.co::u;iio, foi impcllitla pelas 1\Í."posi~Cic~ d;1s ordens de 
2:3 de OczrmiJro de lí23, e 211 tlc Agosto de 17:38. 

• A' vista 1lcst:1s dit:posi1;õcs, tk fJUI' pude t0r notiri:1, 
que Sl'mprc se eonsillcraram_ compn·lwnsivos do~ ollidos 
de EstTiviít'.~ das Camara~, I' que entendo n;1o terem sido 
rrvog::H.bJs pela L1•i de 11 de Outu!Jro de W:i!7, que rcgu
l:tudo :1 nwneira de pron•r a~ S1~rvcntias dos o/Ticios de 
Jugtiça .. ou FaZCn1la, os niio dcxoncrnu llr•s encargos, a 
IJlW rsLtvam sujr·itos Jnra ('Olll a F<tZCJHla N;u'iunJl; sou 
de p:H'et·er, qur deve vi.co:or;n· o qtw determinou a Junt:t 
pl'i:t sua Provi.-;ào de ~i!:J de Fcvcn~iro tle 1.S2K, qut• deu 
moi i v o ao rcqucrimcn Lo do supp\i,·ante. 

, E' wnhlill', IJUl' eu bmhem me JlCI':mallo ser tlc Lotla 
a justiç:t, fJUe o suppliranl:', :1ssim rumo quall}ll<'l' outro, 
:t quem, Sua )l:lg-e,;tadi• Illlpcrial LlÇ:t :1 praça da ~crn•n
tia vit:dic.iallc ollicio tlc Jnstiç.:l, ou Fazl•nda, wiu ~t•.ia 

oiJt·ipado a p.tg::tr pur dia mais, fJUI) <1 terça Jl:ll'll' da 
'-JUantia da su:1 lot<u;;lo, LlZPIHlu-.o.c-lhr t'\LCHSi\·a a dis
ptlSi('Jo do art. 7." dn citada Lei tle 11 dt• OutuJ,ro dt 
18:i7, lJUC mani!'e.~t·uuentt: sr. ~oniJrt·c ;;cr urtii':IIIH'Hle 
n•Iativa aos scrvcnltt:trius nomeados p.·los proprit'l:nios. 
ou S1·rvrntu~trios vil:tlil'iiJS, de fJUC SI' f:tllitra nos ar
Li_!WS antl•t·edcntc~; mas rumo Jl<tl':t as;;im se obscnal' 5t' 
faz i nd i~pt'nsa vcl uma a mpl in ç:lo da Lei,ou ao me no.~, ullla 
interprt'taçiio leg:d; ~~ tanto aqt!ldla, como cst:t (: da 
printiva altriiJUi~.ãn da Ass::miJléa Ger:il, para e\1~1 se 
deverá n·scrv<lr a dl'iilwração a t·d rc~pcito.-\Uo, 21 
de ~l'lell\11ro de l82U.- Jlalfa. ,. 

O IJtH' vi~to: Par·cre ao Consellw, i(lll' a Junta da Fa
zenda 1k 1lin:lsGnaf's o!JrOu em regr:t, l{Uantlo oln·igott 
o supplk<mlc rr Jm•stat· uma liança .10 valor da wn;:llJJ!'tc 
do ollido de Escrivão da C lllL1l"cl da Yilla de CactU com
put.ad:l, Sf'.~undo tliz o mesmo suppliraute, na IJU.tulia 
de 20fib22:i; porque t('ndo a mesma Junt,t por normrr da 
sua l'Ondut:ta :1 este l'espeito a Carla Hég·ia de :Jo de Ou
tubro de 170[), qw) :1juntou por l'úpi~t :Julht'nlit·a ã sua 
inl'ortnnr;iio, r~ súlic I'O!ll esl:t; a rJu<tl C:1l'l:t lk.![iH rollS
titw•ditTilo JliJSili\'<1 pdt rcJIHir:w:lo IJlll' 1'111 1-'l'lli'l':Jii
dade !IH' dl'u :1 L1·i d;t .\~;;cml•k:t Consliluinll'; urro 
~u,jj.\ tlt•i'\:tl' dt• 1111'<']' ,.,I )IH i'ltlll[!l'l'ili'IISÍI:t d:ljil'i'S(;H;;1t< 



,,, 
da kr•;:t [!11'[,· do ulli."J<I t'lll quc~L<l'1 a l:i\u!" d.t LtZt'lld t 

a ri;Jusula dt• o $t•rvcntu~rio p:~g·:ll" o doll:olirn, t' lll:IÍ.~ 

tlireitos; pot'c[U~ dit·t~ito, ou o nus do dito ollicitl er.t :1 
diCt lt'rt;:l parlt). Tothvi<~ o C00St'l!to rt't:onhci"C com u 
l'r•Wllr:tt!Or da Fazenda, que c•Hnem allivi:u· os ollkio.~ 
do gravame que lhes Lt·nclll •·ssJs duplkatlas pt·cstar;fli'~ 
:t fav,lr do Thesouro como roulrari~~ ao •·spirilo d.1 Lc
gi~Lu;ã!) a t:d rcsp··ito, na qual sr·mpn• SL' pn~uppile 

I'Omo indispens:tvd :1os scrH'Itluari(Js dos olli··ios, IJLW 
pt•r,·~·lnm p··lo llWJi!B,IU:IS tmças p~nes do rt·~pt•rlivo 

rendintrnlo, oqualtH'esuppos.to tomou a faz,~r ohjorto 
dtJ di.~[msiç:To na LeilliJVÍbillla dl)1l deOutul,ro ,\r· lti27, 
··on1 o que walsc púle r:t.SII' a du[!li;:o~da ['n'st3~·5:o de 
Lrrças partes, l' donativo; isto sem Ldhr 1'111 liil"c'ito.~ 

novos t' vdllos dt! Cilancellari~, IJUC Si'll1Pl"l~ sP p:1g·:ull 
na Ot'I":Isião do ('IJ<':Il"li' . .!\l:is ,·orno l'S.<a ct!kr:r~:iiu do 1\i
rl'ito t-.;.istt•ntc depcntli: de medil\:1 [l!~islalivo~, Vos~a 

.'ILH.(e~tadc Imperial (ohrarú romo jul!!,":ll' mais justo. 
Hio1le J:111Ciru em ll dt• Nov,•mlll'O de lfl::!!l, :lllJJO /:V 

da lwkpentlt•nl·i:ll~ do lmpt'l'io.-.lffliiO'l José dr Son::1t 
França.-Leonttrdo Pinheiro de Vascmwello.~. 

J<'or:11ll votos os Con~dlll'iros L11iz ThnJH:II. l\':1\':ll·ro 
d1~ Campo' e João Ptr•sles tle .'llello. 

1\ESULl'i,::\o. 

Cumo Jl:li'C~C ao Cunselho.-PJ!ar,u da Bua-\"ist:1, t:; 
de Jandro Ue 11:!30. 

Jltii'IJM:: de Barlmcr/Hr 

!";". lM.-FAhENOA. -E~l Iü I)EJ.\t\Elll.O DE HrlO. 

~Lmtl,l. eobrar pelas Junl:!s de Fazenda o imposto de 16,)000 sob!''' 
o:; IJOl€1]\\ins e tavernas, outr'ora a eargo (l:~,s Carnaras ~luni
ripaes. 

O Marqucz de ll:irllacenn, do Conscl!JO de Sua llages
tnde o Imperador, ,\linistro e Se1crrtario dl' Estado dos 
Nea;ol'ios rla Fazrnd:1 c PrPsidr•utl: do Tlwsouro Narional. 
Va0•• s:Jhct· :"1 .lllllt:l d-1 F:~zrwh d:1 Prnvino'Í<~ 'Ir::;;, 1'1•rlrn 



1111 ,~) j\' 1-:ll \<i. 

-;_. !\td (;t'.l\1<1,, .iu ~ui, (JUt' ~11:1 ~b.~·,·~ladt• o llll\H'l".tdm 
llouv;· [l<;t· la•m lll'li'l'II!Íll:ll' em Avi~n, IJU!' rrn•lii d:1 s~·

t'!'•'l-iria d•• E~t tdo dn~ i\i('_~•wios dn Int}ll'rio, de ;) do 
Cl>t'J'Cilk, qui' !lqw· a dil.:t Jnnb rncnnJ•gada d<l :lrrl'ca~ 

d:tção do impo~to de Hi-)OfiO so!tn• os ltotr•quins._ e Vt~ 

!wrn:1.~ da mesma pt·ovinri:t, qur~ se :11·ltnv.1 a tal'i!O d::s 
extiru·hsC:ttnar:ts, visto que :ts :trtuac_, não podem I'On~ 

tinuar a iuru:niJil'-SI' daf1Uell:i arfi'I'.IJI:i~_:iio, Si'p:undo o 
af'l, \lO d.t Lei 1lo l." de Outui>ro di' IH2B, qur• l!iesserw 
dr l'l'gitnt'lltO. O que SI' parti•·ipa ú referida Junta p:trn 
~11:1 inLPlli~-~·nt'i<~, e em rutll'ormid:11le prtWI'tler ás tlc
Yitl;;s Jlroyidl'llt'ias p.1ra a lllt'ncion<ul:t arnYadnçilo . 
.lu:tquim de Alnwida ~.unpaiu :1 fez no Hio dt' Jnwirn 
!~ltl t:i de J:t11ciro dr ts:JO. --Juiio José l\odrigues Y:t~ 

!'I' I I' O :1 fl'7. rs<Tt'H'r. ~Jiarque:: de J;arlmcnw. 

Manda julg-:lr de prrft'trnr.ia os [!I'Oc~,;so; cl'irurs do;; reos Jli',·OI\S. 

Su:t ~1-t_[(t'-~tade o Imperador H:1 por hrm Onlrnar qun 
V. S. f:1ç:1 jul,a:ar com prdl'!'l'nci-t os prnl'f'.~sos rrintrs 
dos r·óos presos, suspcndeltdo p:tra isso, s1) DI'Ces~Jrio ft'Jr, 
os dos :dLtnç,~dos c: srguros, a fim dl' ;tllivi~r as cadi_·as 
do .<.:r:mde 1\lllll!'ro dl' presos qui' nlli rxistem. 

lknsGuardea \'.S. -Paço em Hi llC Janeiro tiP u~:\0. 

~ l'iscoude diJ All'antam.- ~r. Bernnnlo Jose rLt Gama. 

N. 20. -lMPE[\.10.-··E:u17 UI·: J.\I'>IW\0 Dtc 1830. 

Manda que se continur a cclf'hrar n<"Lrapella Imperial a k>la de 
Padroeiro S. Sebas!i,io, e a sal! ir a prori><São do Corpo de Deus. 

111m. e Etm. Sr.~Foi PI'I'-'C!llc a Sua l\Llgl'slade o 
lmpPrador o officio tle \'. E". de 11 tlu cO!'I't'llll~: E H a 
por bem o mesmo Senhor- qu1~ V. Ex. dê a.o; provitl~n
rias nrcessnrias )lJt".í se fazer, como até :l,l(or;t; tanto a 
fesla dD Patlrorit·o S. :ieh;JSit;lo, por ser um voto rJ,,~ 
moradol'f'"-fieqa rid.1d1·, rJuc se dt•rt; JTH\o'feetivl'lnH•ntr· 
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cumprir, tOill<J :1 proci.;;~ão do Coli"])O do~ lktF; Plllrandn 
os rc~pctlivo.~ g;1sLos na folha da~ rkspcz,1~ da C<q1~lla 

lmpei·ial, rmqu1nto a Asscm'•léa Genlnão resolver "o
!Jre c;; te rll'gocio, 

Do!tL~ Duarúe a V. E\. -l'n1:o l'm I i tlc Jancin di~ H:I.IO. 
-Mnn;ue: de Caracellas.-Sr. lnspcctor da Capellalm
pnial. 

1\'. 21--FAZENUA.-E~l -18 DR H.'IEIRO DE 1830. 

!Jctemlina a mudan~a do regtstro elo ~latliias flarboza para a Pa
r~illj"huna r manrl.t que os dizimO$ seja1n pagu'i no portrJ dn 
rmharque, c O> de miun~-as e g-ailos arref.:Hlailo3 por a(!lllinis
tratlorcs. 

OMarqtH'Z til: Barli~lCf'llJ, do Conselho de Su.1 .!llazc.<
lallc o Imperador, .\Iinislro e Secretario 1.!1; E.:;tado do~ 
Ncg-ocios da Fnzend.1 c Presidente do Thesouro i\'.ll"iona\. 
F:tço ~aber â Junta da Fazenda 1la Provincia de Miuas Ge
ra c~; rJtlC sendo rt·c~cnli~ a S11~r- )lagcs!:ttlc o Imrc1·ador o 
S('U ol!io:io de :H de Outubro do anno pnssado, em que ex
pun!Ja as dimcu!d;idC.~, c inconvenientes cnrontrado~ 
jJ"ll"J o IJ•lm andamento da .1rrccad~(ii>J úos dízimo~ or
denada em Pr·ovi~ão de:; de Julho do mc~mo anno; :l(l 
qu:1 I at:o 11 p:lllha 1· J m as rrll :•:xõcs LIC alguns do~ depu ta dos 
t!J dita Junta a c.<> te rc~pcito; sendo uma de\la~, a mu
obnça do H1•g-islro de ~lalhias R1ri10Za para a PJI"ally
lJltlla: TI ou re o mesmo Au~usto Senhor ror IJem DetN
min;Jr, rzw: seja I"Om f'lfPitO mudado o tlilo Hcgi~tro. 

como ~e pondera; c que ostlizimo.;; spjam pago~ no por! I> 
do l'llllial'fJUC nesta Córtc; e os de miunças, c g-arlos ~c
jam arTccadados por :-ulministradores escolhido~, cm
prcgaJHlo-st', t:mlo rJnanto fór posssin·l, os militares, 
que 1'slão Yencentlo ~oldo, S1~m r>Lercicio: fieall1lo :t cargo 
llo dito Thc~ouro tomar as ronvcnÍI'nlcs. medidas, p:lra 
que a mesma Junta rcce!Ja tot!as as sor.-:~mJs, que por' di
reito lhe prrtl'lltrm. ÜIJUe sep:1rticipa para sua intelli
g·l'lleia, c rxcr:ução. Jo:t~Jnim de Almeida S:tmpaio a fez 
no Rio de Janeiro 1~m 18th~ Janeiro 1k -18:10.- Juão José 
llodrii!ues Yan'ir·o a fez escrever.- Mm·que~ de Barbn
rena. 



DO GOVF.fl~ll. 

X. ~2.-1L\HISHA.-E.11 18 DE J.\NEll\0 UE lS:m. 

M:ut,h eollrnr come1lori~.~ dos rser:tV03 recolhidos á i'rcsiganga 
:i rc•rui~i~;1o ile srus scnltOrt'g. 

Cnnst:lndo p~ln oQkio de V. S., ,Jatn•lo de 14 do ror
n'n te, q i li' o~ ~''t:l'avo.,, IJUe por corr••r:ç:To s5o mand n J os 
p!'lns l'l'sr•·ct.iros sr·nho:·cs ptra <1 Prt'SÍ:!:!ng-a, sust,·n
tam-s:' :i! li :'1 eu~la d:1 X:1ção, ,'\pretexto d1' S1~ rmpregn
r•'Jll no .<erviço inli'rnn !bltuelle dcpnsi,to; c sendo un~a 
semcliuntc prnti1·a tiio abn,.;ira r[uanto opposta :ws inte
rcH'S da F:u.cnda Publica, aC'!Janllo-se :1 té m t•smo em con
tr:hlicçiio com o que se oiJ'iC\'\'a nn pri.o.:lo do calabouço, 
on•lc o~ Sl~nhorcs pagam ü SllStl~nto dos esrravos, que 
Jlll':l ali i cnvi.lln,s,•m 1~minrg·o de andarem est.:s nos li
[1an1hos t•mpr,'_:!.ados no carrdo d'agua par;; as diversas 
PSL11:Ii•~s Jl11blic:1s; OrdPrH Sna 1\bgcstade o Imperatlor 
!JlH' V. S. d11 n;;; providl•nci:::ts rwcess·1ri~s, para (jlll'- sej~ 

~~~mpr'' recoi!Jid:~ :w •:oft'l) da ltllendcnci;l :1 imponanda 
dü SiiS!C!l lO, C !lU ÍS dC'SJWZ:l S, fJUI' Jizel'l'lll OS CS!TiiVOS dOS 
p:n·tieubrcs, postos pnr deposito, n COIT!'CÇiiO na Prcsi
.l!:ang::~, e nm fju:dl)lll'!' outra cmiJarcaç:Io do Estado, não 
se n·t·i!\candn a l)nlrl'_!ra t!e tacs C'Seravos, ~1111'S 1\c hnvc
rt'lll o.< s:•:t lior.·s satisft.' i Lo as rcsprcti v as despc1.:1s. 

DeusGu:1r.!c a Y. S.-Paç:n em 18tlr Janr:iro de 1H30. 
-MarQue::: de Pa.mnrrlJ'ilí.-Sr. 'l'ríst:lo Pio dos Santos. 

N. '2:3.-JUSTI!,,:.\.-E.II l!) DE J.\:\Eil\f! ))F. lH30. 

\l!'·<i~n~ o-; 1locumrntos qnc rleHm itblrnil' D~ rrqurrimcntDs 
1hs ]lJ','ll'n<!cntrs a omcio' de ju~tita. 

Sua :'lti.QI'Sl;J,Jc o Imp;'r;trlnr, 1lese_jandtJ f'Oill :1 solir·i
ludt' rom fJUr V!' LI so!1re o lwm gcr<~l de todos o.~ .ot:us 
!id~ suiHiito~. f:l!'i!it:1r 103 morarlnri'S d:1S Proviuci:l.'i 
romrnmJ,-,s lll~'ins d,, l'l'I'Ul'sns a Sua lmpcl'Í;t] Pt'ssn;:, 
p:u·;1 IJU!'. illlkpnn,h•nle de extraonlinarias ·.ksp··~.:1s, 

nl llliJ IV' ~iio '!1':1 vad os f'Oilt P !'1ll' ur:~d nn ·s 11:! Cürte, pos;;am 
~·'r d1·1·eridns com III'I'VÍILHlc, lll<'di;ulti; s(J ;t~ indispcn
s:ln•i~ iul'orm:IÇÕ!'S d:1s aultlrid:nlt>.~ cornpt'li'Hles; Ha por 
lwm Üi\knw que os l'Pl[Ut'fÍilll'llLos ths twssoas, que pre
li'Hdt-rem oflicios dt' .Justiça, vcnh:nll instruidos d~ euiu
pctr•ntc hal1ilit'1t;iin, I' tr,l"1'111'0rtid;lo do Juiz, pt'r;mh.: 

DECI.'ÜI•:S r'F. 1~30. :1 
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quem l10uvcrL•m (]!: servir; pass~do na fúi'IUa da Uni 
Li v. 4." Tit. !.17 ~ 2. o a •Jnal tlevt·r:isuhir pt•lo iulcl'll\l'dio 
de Y. Ex., c colll informação su~t á Auf!ust:l PrcseH(<t do 
mesmo Senhor, a fim de pod1•r rom ronlwrilllento du 
caus;t tlefcrir nos rci'Pridol> rcqul•rilur•ntos, e as parll'~ 

oiJtl~n~m lo.é\"O a t•xpedição dos SI'US rrsp\~ctivos titulas. 
O que rommuniro a Y. Ex. par<t tJUl', razew\o pulilirar 
prlo meio que lhe parecer mais conveniente para t:o
nhecimento dos haiJitanlrs dessa l'roviiwia, !ir.ja de ex
pedir aos Juizes res1wctivos as onlcns neccss:u·ias para a 
liel, c restrida cxerução dr;:;ta Impt·rial dPlermin;u;ão. 

Deus Guarde a V. F.x.- Palacio do H. in t!t• J.uwim t•m 
1!.1 dl' Janeiro dt! 18:30.- risconde de Alcantar11.- St·. 
Presidente da l'rovmria de .... 

N. 2:íe.- JUSTIÇA.- E\1 i9 DE H 'i EU\ O DE 18:10. 

Declara que os Consules cstrangc irm; estão sujei los á jurisdict:-w 
civil c criminal do paiz. 

Sendo prcsen tr; a Sua l\Iagcst.1rlc o lmpcra1lor os offir i os 
de \'. Ex. de W e 30 de Outubro do :mno passado, :Jrom
panhados d;J l'orrespondcncia oJlldal, que houve (•ntro 
V. Ex. c o Juiz (!e Paz Ua frcguezia Ja Vilioria, o· m;Jis 
papeis ronccrncntcs, ácerca deste não admittiJ· o Pro
curaLlor do Conwl da N:1çâo Franceza, na audicncia lk 
seu Juizo,· para que f6ra chamado, c exigir que dlc pes
soalmente comparercssP na conformidade do sru rPgi
menlo, não como Consul d<J referida nação, mas sim 
como administr:~dor dos bens do linado Franeiseo HP:JU
nier : Ha o mesmo Augusto Senhor por bem .Mamlar IIC
rlarar a Y. Ex., que tendo o Brazi! ndf1ptado o prin
cipio, do que os Consules são sujeitos â jurisllil:çilo civil, 
c criminal do pai<::, em que residem, como se vê do 
art. 2." do tratado relellradocom a Nação llritanni..;a em 
:l7 de A_e!;osto de 1817, e verifie:-mrlo-sc no·caso rm questão, 
que o referido Consul, tomando as vezes de adminis
tr<ldor de uma rasa sujeita a ~liviilas, não podia exi
mir-se de comparecer pessoalmente, na audit'n1'ia do 
Juiz do Paz, p:1ra que fôra (:itado na conformid<Hlc Ua 
Lei de :l5 de OutuiJro de !827, pois ijue se não tratava 
de aLtrihuições, ou diroitos consulares, mas sómente da 
lcgalisação de uma divida, a que cstav:l obrip:ad~ a C'JS:t 
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. 111 min i.<tr.~o l:i 1'<'1" di tr) CLmst: I ; ncst1~~ h'!'!ll os, não <lcv ia 
o dito Juiz de Paz., por dt)ixar <le admittir o proeunoor 
Uo Consul, SPI' ronsidaado oiiensor dos privilep:ios con~ 
~ubres ( rle que S<~ não Ubput:1va ), nem dcs:1rrazoado 
pt·umotor de conllicto~; e muito meu os t•stranhado, 
por ter rPpre~rnlado, sJIJ.rc a intcl!igencia ti<~ uma Lei, 
que !lw serve de rqdmenlo, e firma a sua jurisdicção 
:trro_::t:HI:t JlOI' Y. Ex. com i\lcg-a!, c in<~ompctente in
J.!:l'rCJH'Üt, qu:nu\o l!w dl'termina, (jU!) adl\litta o Cnnsal 
F'r:lllt'ez, no caso ocnuTen k, c todas as vezPs, que fór ne
ressario, por procurador munido tlepmlcrPs illimitados, 
dn•endo portanto V. Ex. mawlar d1•darar ao meneio
n:ulo Juiz<le Paz, qtw ficam sem cll'cito os SPUS ollli:ios 
de HJ tk S:'tt)Jll!Jro c 17 1l.e OutuiJt'O do anno p:1ss:ulo, f! 

para que prosié!·:1 em t!efcrir :í~ p:u·tt':'\, como entender 
de dir(•ilo, e jusli<_~:L 
lku~Gu:m!c ;1 V. Ex.- Pa!acio do !\io dt! Janeiro em 

tU de J:trwiro de 11330.- Visconde de Alcantara.- Sr. 
\'i~c.owJe tle C:~mauul. 

N. 23.-ll\lPEUlO.- E~ i9 ll!CJANEIRO DE {830. 

D~tL1ra <JUC us ~mprega•!ü:; !Jtlü Yiajam em scrvi~o puhlico não 
pag:uu taxas de !Janeiras. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua i\lag-cst~de o 
impcradol'o of1icio n." 107 t!e 2 Ue )),·zcmlH'O ultimo, em 
que Y. Ex. petk que se lhe rlcdare, si os cm{Jrep:ado.", que 
fon'm m:lnd:Jdos 1'lll dili~t·ncia do serviço, tlcvcm ou 
não S<'r dispensados tl:t taxa f[Ue se p:1.!!a p:tra os reparo~ 
d:~ t•slr:oda t!o Cuba tão, c alx:rtura de outr;.!S: c o Mesmo 
Senhor me Ordena que responda a V. Ex., que ã vista 
do que se :11:ha 1lisposto no Jrt. 14 da Lei fle 
2!:1 Agosto de 1828 , dcYe!ll ser dispcusa1los do dito 
pag-amento, c muito mais sendo esta isenção jú pr;1ti~ 

cada, quando jú existia a taxa d.:t Lei <lo fi de Setembro 
do mesmo anno, que não é novamente estalwlccida. 

Deus Guan!e a Y. Ex.- Palacio do Hio (lc Janeiro <'lll 
{!J d~~ Ja1wiro 1!<' 18:JO.- Mrm}l(eZ de Caravellas.- Sr. 
José C:1rlos PPreira de Almr:ida Torres. 
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N. 211.- FAZE:XIL\.- E~121 DI·: J.\:'\ElnO fl!l IB30. 

M&nda arrecadar para a Fazewh .'l~cjonll :~.> rropin:~s de ü "/., 
pelo> contr~ctos de arremata~flO de rcru!~s I[UC pcrtrnciarn ao> 
membros e ofliciaes das Juntas. 

O 1\larqucz rlc Bwhacenn, r lo Conselho Uc Sua Magcs
tarlc o Imperador, Ministro c Scr:rebrio Ue Estado dos 
~cgocios d:1 Fazcnrl:l e Pn'sillcnte tio Tl1csrmr·o N:1r·ion:1!, 
~'aço sa!1er :'!Junta da F:tzt·mla da l'rm·iol'i:l do Espírito 
Santo: r1uc ehep·ando :i lmjwrinl Prc~1·nç.a d1) Sua M:lgl·stadc 
o llllJJCra1lor u :-:eu nflleiu n." 8, 1lr~ lB rlé Fevereirll :mlc
ccrlcntu, em que JWde decbr:H;Jo ~r; os arl'Clll:ltantocs d:rs 
rendas nacionacs ficam isentos de Jl:l,c>:~r a propina de 
ü "/"que anteriormente pcrlt·n c í:1 a os nwmJ!l·os, e ol'tic iaes 
lia Junta ; Houve o mrsmo Aup·usto SPnhor JlOr bem De
dU ir que se arrecadt'lll p·1ra a Fazrnda N~rional as pro
pinas dr rpw fn menção h:•ver m;1nd:rdo prcsL1r li<mça <1tC 
a llllperi:d ilecisào, por deversul1si~tir ern vigor a pro
vi'-iill f)Xpedida em f 7 11P llezembro di• 1~2:3 a Junta da 
Fazenda de Prrnarnbu\'o, a til :1 puiJiil'aÇ;lo da Carta de 
Lei rle 13 Uc SEtembro do anno vroxirno p:tssadn, fJUe o 
dito imposto dProgou. O que a Junt"' ter/l r·nll'tlilido, 
n r·umpriril. Joào Hodri~urs drr Silva a Í!'zno Uio de .1:1-
nciru aos ':!l tle Janeiro di) 1830.- João Carlos Corn'\a 
Lemos a fez escrcvcr.--lJlarquez de llar&acena. 

N. 27.- FAZENDA.- E~1 21 m: ~A NEm o uE 18:10. 

sobre a remessa dos balanços mcnsacs ao Thcsouro p~!as Junta~ 
de FazcruJa. 

O l\larquez de Barbacena, do Conselho de Sua M:II!CS
tade o Imperador, Ministro c Secrdario de Estado dos 
Nc~ocíos da Fazenda c Presidente do Thcsouro Nacio
nal. Faço saber ú Junta tia Fazenda da Provinti<l 
tio Pará: fJUC chrgando ;1 este Tlll'souro mui rcl:lr
daUos, os balancetes mensacs dcss;\ Junta , pdo rr
prehcnsivd costume ( m que está, de JJ5o rcnwttrr pelo 
correio mcnsnl, o do 1.1ez woximamcnte findo: Ordena 
Su:l l'tL1g"cstadt) o lmJwr:ldor, que imprf'li'riveillH'nte nu 
dia scguntlll d1; c~Hla m1·z, fiqul' promplo c ft·cli:1d0 o 
<'OiliJirknte halan,·<•tc para IJl!l' na prinll'ir:r nppnrtuni-
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d:tdC Si',Í'I C!lVÍ:idO., (~:!flUi !'PI'(']Iido, Si'nl;! d!']II!J_'!:I ak 
a,:.:ora l1avid:1, rpw !fio JWrni1·ios:1 é aos Iins a rpw tem 
em vista a cxipTntia de scnwlhante lJal:mceli'. O IJlll' :1 
Junta infalliv~lml'llle cnmprir:i. Alexandre Josi; Fer· 
r0ira Bra!!a a fez no Hio de Janeiro em 21 de Janl'iro 
de 18:Jo. 'Joãu c-1rlos Cunêa Lemos a fez escrever. -
lllarq~tez dt narbarma. 

N. 28.- MARINHA.- EM 21 DI': JA:'\t::lRO nE -1830. 

Manda que se n~o receh:t :1. bordo da·s na,•ios da Armad<l preso 
algum, sem que seja acompanhado da compctcn te r:u i:J.. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo por vezes acnnt1'ri1ln rc
mettcrem·sc 1lo ;li~umas Jll'OYinci:ls, p:Jt'a I'St:~ Côrtc 
a llordodos navios da Arm:H!a National c lmJwri:d v:1rios 
indivíduos preso~ S1~111 vir·rm ncomp:mhados, como rUtll· 
pr1·, 1\a.~ compctent1'S ;:mias, ou communie:t\Õcs 1l'ondc 
conslem as suas culpas, tH'm ainda á ordem~~~~ tJtH'tn foram 
prL•sos; Ha Sua :\b.c:cstatle o I mperailoq1or hi)lll lkt!'rllli· 
na r que: se não rcnwtb j:'tmab. nem sp recel1a a lJordo 1\os 
sohreil i tos nJvios preso aku m m.1nd:Hlo das provindas 
p:m1 a Ci!rtc, ou para (jUalquer outr:1 província sem que 
o arompanh1\ a rompt'fente gui;1, ou communieação, 
1l'ourlc conste o motivo da srr:t prisiio, c remessa, fi1:ando 
a altlot•itbrk, que o contr:~ri<J praticar, rcsponsavrl por 
qua lfJUI'l' omissão a semd h ante rCSJWi to. O que p 1 r ti c ipo 
a V. Ex. para ~u~ intelligencia, c execução na parte que 
lhe toea. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Palacio do Rio de hnPiro em 
21 di' J:uwiro de JH30.- ,uarquez de Parunayuá.-Sr. 
l'rct>itlcnte da l'rvvintia de.~·. 

N. 2(). -lllAHINHA.- E~1 22 DE J.l.tlõEU\0 DE 1830. 

~!anda fornecer pelll. Academia rlos Guardas.~larnllias 0s ehr"
nometro~ de que precisarem os navios da Annada !\'acion·lle 
Imperial. 

Hesolvcudu Su;~ llbg-i·sUule o lmpcratlor, I]IW todr,s IJS 

fhrunometros, I}Ut: ex1stírem nessa lntl•ntlen<'Í;I, e PS qur 



nel\:1 st' fllrt'm nY,•lii'H·lo, ~e. iam l'H\n·.~ut:;; 1P AcadeJJua 
,hs!:n~u·,L!s-~l:lt'inh:i.~, p1ra d'1wa em diantt~ se vrrilkar 
por cl L1 o l'Ol'!H'I'i nwnto dos tf u.; for1~lll prt•c i.~o~ a bordo 
dos H.'IVI<I~ tb :\r!ll;uLI :'•bcional c lmperi.1l, tl'undt; de
ver;lo restituir-se\ ilnwsma Ac:ulemi.t nas torna-viagrns, 
medi:lllt · :1~ C•lillj).•L'ntcs ,·L\n~zas, qui'\' lltl :11·Lo 1\a Pntrr
ga, tjU(•r no da n·~Lilui~;lo; a~~i;n o p:n'Li::iprl a V. S. 
par:1 sua illli•llignll·i:J e CXI'I'UÇ1o na p:1rt1~ IJlW lhe Loca. 
lku~ Guardt~ :\V. S.- Paw c tn 2Jtlu J:tllt ·it·o tlc 18:/0.

J!arqrlr:: de l'arilnagniÍ.- Sr. Luiz da Cuu h:1 ~loreint. 

N. ;)O.- }.llPElUO.- E~I2ti DE J_\C'\Jo;II\o DE U\30. 

Sobre o c:o.;en;icio sinwllnneo d~ C•lllSülllriro ~era.\ tlc provinda 
e \'crrca\or da Call1nra )lUnldpal. 

111m. e Exm. Sr.- St!ntlo prt'Sl'llte a Sua !'llag-r~tndc o 
l mprratlor t1 olli1· i o rk Y. Ex. na da t"l de 1.7 de Nove ml1r0 
do ano o Jl~ss:Jtlo, em qUI~ pt'de se lllededarc sr· ha imom
patillilitl:Hle I'IllSCl"l'lll os c;1rg-os do Consell1o GPral1b 
Provinl"i.1 u o:; dnsC.-un.Lr;lS:,lunil'ip:wsocwp:lllos simul
t;uwamente: o mesmo Stmlwr lia por I11'Ill i\landar par
ticip;ir c1 Y. Ex. que não h~ incomp:ttiliilidadt•, vhto 
não se adtar dcdar:ula n·1 L~ i; por6m que, n;iopodt!ntlo 
üs ditos r:ar~os st•t· exercidos :w mesmo tmnpo quando as 
ses.~õcs lle aml;os wucorn:m em i_u;n:te~ dias, cumpre 
ne.,:;te caso t{ue o c:trg-o de Ycrc:J1\orsej:1 suppriJo pdo ci
tl:ulão, que a Lei l'll3lll:t nos imp~dimentos. 

ll1•us Gu:tl'th) :1 \.E\..- l';l\acio Jo Hio dt! Janeiro em 
2() 111: J;mciro de U"l:3u.-- Mari]UI'Z de Caraccllas.- Sr. 
Yis~OULie da Yilla Hcal 1la Praia Gt·;tnde. 

:'oi. ·31.-JCSTIÇA.- E>r ;?8 D1: J.\NEIRO M H!:JO. 

ikoolvc que :J.C:l.pclh 1\n Scnh<JI" dns Passu5 li<JliC deliaixn d:1 
i!iSpe~~:l'J do 1'1"<1\Bllur r},; Ca[h"!ias. 

y,_•riflt'<l!Hlo-~e, Jll'las 1\iligcn,:ias c nrcl·i,qu;u;õPsa 1pw 
~e mnw:lni! prOI"l'l!t~r. I' llll~~lllO pel:1 l'!'~po~\:1 1l0 l'ro
··uraiÍor•LiConil. So!wt·aniJ 1• FaZ~'!lll'i :'l!~l,·ioll-11. ~ohrc 
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FOI'[(~.; r·er;bma () din•ilo r pu; tem:\ C:qwiLI do Sr•JIIIO!' dos 
Passo~ tksta cit~;ule, niioS1'1' r~l~ 1Liqne!L,s t:Jjll'llas \in
culadn~ como pJLritnOIIÍo proprio, e ne1:1 mt·snw l1;1YN 
I'Xprc~'Jllleni•~ :1!_'.:-Ulll t'lll':lr,q-o por onde consl\' qun! 
fos~c sua dola(:lo, :\Ele~ p<~rrcewlo que a maiot· p •rl1~ 
110~ mtwei~. alf:1ins, dinhcirm l'xistcntcs, clt; .. l~ devidJ 
;i piPdade dos tit'\'Olos: d:·1·cndo S('r r•JlJ~ilki":Hia l'<ll':l 
uso puhliro, di~~lill;lda :w culto 1liYÍIW, c dl'haixo d:1 
in:;pecção tlo Go\cruo, como woll'ctor c ;:uxilí~dor do 
mc~mo rui to,~~ que nfiol• d~quclla.; dr• IJIIC tilm tr~l:~do 
ns leis di•slc lmpcrio 1: o Alv:1rú dl' lí 1le Jan1•iro 
tle IH07, torn3nUo-se porta11lo ina11mis<irel a institni
ção que drll;l prrtcndêra fazer o ~lljlp[i,'antr recb
lOalllC, n:1 conf'urmitl:lllC d~~ lermo Lllr;ulo 11:1 Camai'<J 
Eecle;;ia~ticn, ~l'lll prt~CI'IiencJ~ d;1s !<OlPlllllilllilL'S l1•gat•s 
~~:la di'lllon~traçfin da il'gilimid:II!G qtw pos~a ter a esta 
propri<'d:~tlc; Houre Sua lb;re,t:ule o lmpl'!'ador por 
llt'lll Rc,oliC!" rpte a mcncicrnnJa c:1pella liqne d'on 1'111 
di:1nle d1:b:li>:o da Íll'JII'CÇ;lo 1!e Vm. como I'I'OH'dnr das 
Catwlla~, fazt·ndo púr em bo~ gu:1rJ~ tudo quanta IIJC 
]'cr·tennor, ]Jrorclll1o a 'respeito do administ!:Jdor tla 
l'f't:eitn t' desp:·za dn rcndinwnto do~ lwns e e~mola.<. e 
de tudo o mais IJUC lho fôr relativo, na confotlllÍ1Lul1~ 

do ~cu l'l"gimcnltl e d;1s lei', rcstorv:l!ldo ao supplic;Jnte 
~·orte.~ o Uirl'ilo que tivc1· :"1 Jll'IIJli"ÍI'ILide della e de 
todus ou parte di' seu~ l1cn . .; parn os n•ivindi1::n· twlos 
meio~ n,mpeti•ntes, lit'ando entr~lanlo indeferida :1 pt·c
lcnr;ão ti~ irm:wd:ule do t\111(1:11"0. 

lku:; Gn~rlic a Vlll.- P.1ço em :!.K de l11Wiro 1k 1~~:10. 
-Visconde de All:rtnlartt.- Sr. Juit: t!e FúrJ, Provedor 
1bs Capdlas tk~!;J ciJadc. 

N. 3~.-IM['EfHO.-Eu 2R DE l.\:'\EIIIO DlO: 18JO. 

Sobre a op~:lo (]o CXI'n:icio de \"<'reQdor <1:1 Calll.'l.l'~ ~lunieipal c 
.In ir. de Paz :to rid:1di10 ele i to par:; atu!JOo o~ e:1 r;.: os. 

1lando Su:1 ~b:~·c~lnde o lmprrailor, prl:i SccrcLJria de 
EstaJo do" Ncg-or:itJS do Impt'l·io, particip.tr ao lllus-
1.ris~imo Senado da Cnmara Muuicip:d tii'Sta cidade qu1· 
lhe foi Jll'cs,;nle o ~eu ollil'io de 22 t!cste mez, CllliJill" 
iufonn:~ sobre o rCtJuerimeJJto dr João José da Cnnh:1, 
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no q1::1l rwdia llLll' se ch:~m1~S1~ o Silj<plenle, seu imme
diato em \O IM, para .<:~rvir no imp1•dimento do llr.tual 
Juiz de Paz da frc!!uczia 1\o S.1er.1mrnlo, visto achat'·SC 
11 supp\i(:;ultc e\en:endo :1s funcrtk.~ Uu Vercndor da 
mesma c~mara, c nJo ll1e c~nvir, por ~·~se motivo, o 
t•xerdcio tlc supp\,~nlc do dito Juiz de P.1z: E pontlc
r;tudo o llli'smo Senhor· que, estando o supplicanln 
:-ubstituindo o lu_i.{'Jr 1lc Yert•ndor, para que fóra convo
t::lllo em con~CIJ w·nr ia d1~ maior i;1 de Yolo.<, que o IJti ver a 
na cil'içâo, pela qual havi;1 tamhcm ~ido de~i.c;nado Jui;o; 
de Pn .<:npplcnte da mcncion:~da fri'!\"IH'Zia, c que Bcnt!o 
pc!·mittido a qualquer pt'ssoa 1'\l'ita p;)ra div1~1·sos em
\H"I'.!!.'O . .; de sencntia incompatível a opç:\o de um d('\lc~, 
direito atlmissiYcl ~~·nqlrc flllC clla poBs:t verillcat·-su 
eomo no pnscntc caBo, o IJUl> a mesma c~mnra reco
niHTCU em se,,:Io tle 18 de .-\go~to proximo tM:-:s,HJo, c 
do rrn~! não póJe o supplicantP Si' I" pri\·ndo: Ha por hem 
l'.Ianil~r decL1rar ú l'l'ferida Cam;1ra, que t•slc tlircilo 
lhe seja guanbdo, rltamawlo na ftirrll'l da Lei afJucl\c 
tjlll! o dtYr substituir no lugar d1~ Jui?,dc PH snppkntr, 
dut·antc o kmpo fJUC o .~upplit:anlP ~~~n·ir dt> Yer·t•ador. 

P.1b1·io dn Bio tlr J:tnciro em ~S Je J:mcirode 1.S3l. 
- Yi~cQnde de A/cantara. 

N. ::!3.- F.\Zt:XDA.- Elt28 m: J\:'iEino nr. 1830. 

~ui !I" c a inlroJ uct;:lo 1h moctb olr colirc: na i !'nwincins sem gll i :1. 

rh.1 Consnlad•l da C'u·tr. 

O }brqut:ztll' BariJaecn:~, tio Cnn~dho de Sua .Ma.co:rst:~dc 
o Imperador; Ministro c S1~1Telariodc Est1do dos _NP.C::O
cios tia t<'azr~nda n Pn:si,\cntt: do Tl!cstmt·n Narton:l\. 
Faro s:tlJCr á Junta ol:t l•'aZt~nda de Pern:qnlm,·o: f!Ue 
Bo•rir!o prcsen tr> a Su:1 Mag-eslndc o Impera dor o sru o!li1: in 
,~~; :30 de Outul,ro ultimo, ácat·a das prnvidenrias rJur, 
oler:1 paraappt-clwndrrn t•oli\'C introt\uziJ\li.St'lll I!Uia llll 
Consulado Jcst<t Cúrle: llou l'n o mesmo .\n'!;usto Snnhor 
por l.Jcm ap11I·ovar 11 procr'Llinwnlo r1ue a Junt:t teve a 
st•mdhanie rcspt•ilo, reLOillltlt'!lol;•ndo-sc-\he ü maior 
ruithHlOlKtt'a al"autdar:• intro:lui"I;Jo da moeda r\(' cOIJl"l'. 
A'sJuntas da B1hiJ c Alng·óaB ~~l npt•dirãtl onkns par:1 
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cooperarem prohibindo toda exportação, e finalmente 
não se pcrmittirà exportação de cobre para os portos do 
Norte: devendo toda a moeda que f6r apprehendida, ou 
tiver sido apprehendida ser remcttida ao Thesouro pelos 
Correios. O que se participa á Junta pnra sua intelli~ 

gencia e execução. Alexandre José Ferreira Braga a fez 
no Rio de Janeiro em ~ de Janeiro de 1830. João 
Carlos Correia Lemos a fez escrever, -Marquez de Bar~ 
batena. 

N. 3'f.- FAZE:'Il'DA.~ Elt29 DE JANEIRO DE 1830. 

Solw~ a Hquida.ç!!.o r. pagamento da divida passiva cont1·abida 
ate f8j6. 

O 1\larquez de BJrbacena, do Conselho de Sua J\lagestade 
o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
eios da Fazenda e Pr0sidcnte do Theaouro Nacional. 
Faço saber á Junta da Fa;lCnda da Provincia da Parahyba 
do Norte. Que, tendo subido â Imperial presença de 
Sua Magestade o Imperador o seu officio de 29 de Agosto 
doanno proximo passado, em que pede varias esclareci
mentos, ácerca da liquidação da divida passiva: Houve o 
mesmo Augusto SeJlhor por bem deliberar, que não deve 
continuar o pagamento de semelhante divida contra h ida 
até o fim de 1826, porque as despezasdeque trata o art. 4. 0 

da Lei de 8 de Outubro de 1828, São despezas novas, e 
não velhas, e que a todo o tempo que os credores como 
taes se mostrem, devem ser pagos na fórma da Lei de :1.5 
de Novembro de !827, quanto porém ao cumprimento 
de ordens emanadas de qualquer repartição, deve pôr
se em obscrvanda o Decreto de i2de Junho de -17'18; 
deliberando finalmente, que a Junta possa chamar pessoas 
babeis, para coadjuvarem na liquidação da mesma divida, 
vencendo a gratificação mensal que julgar razoavel com 
declaraÇ_ão porém, que essas pessoas se não possam consi~ 
derar por esle facto, empregados dessa Junta. O que terã 
entendido~ e cumprirá. Alexandre José Ferreira Braga a 
fez no Rio de Janeiro em 29 de Janeiro de 1830.-loão 
Carlos Correia Lemos a fez escrev1•r.- Marque.:: rfl> B'rl'
bacena. 



N. 3i'i.-FAZENDA.-E.u 2!J DE J.\:>õEinü rm 1830. 

Manda omíttír nos alvarás o:J.e serventia vitalícia o:J.e officios as 
palavras-sem embargo da. "Ortlenaçjo em contrario. 

Manda Sua MageStade o Imperador, pda Secl'Ctaria 
de Estado dos Negocias da Fazendn, que o Conselho da 
Fazenda faça reformar o alvará de serventia vitalicia do 
oficio roncetlido a Joaquim Ah·rs dr Azt·vrrlo, omit
tindo nelle, bem como em todos que se expedirem, as 
p~lavras-scm emhar)!o dn ordenação em contrario-, 
por não ser esta cxpr!~Ssiio conscntanca <"O!U o systcm;1 
constitucional que fclizmen te nos rcp:f'. 

Pnço em 29 de J<Hlciro de 1830. - .11ai'111C:: de LJar
I!IJtena. 

N. 31i.- DIPEHTd.- E li 2[) /JE J \:'>F.IRI1 nE 1830. 

o~clara qne os lleputatlos, (jUC são empregados publicos, não 
precisam de licclll;rt do Governo para tomar assento na Ca
mara f.egislativrt. 

lllm. c Exm. Sr.--Levei <lO conher.:imento de Sua 
.i\l<lgest-1dc o lmperatlor o con telido na sua carta de U- de 
])czcmhro do anno passado, dirif!"itla ao meu antecessor, 
e que ellc me entregou, na qual Y. E.t., depois de certi
fic~r que reina perfeita tranquillidade na provincia, c 
de trat:n· de remessas de páo-brazil para Inglaterra, c 
das que se. podem fazer de algodão, perg-unta se os De
putados ekitns par:1 rrprescnbr ess;1 Província na A~
sr;rnlllio;t Grwal, um dos quaes C V. Ex., precisam de 
-Jicenr.a para SI' :~charem em tempo OJJportuno nesta 
Córte: partidJN a V. Ex. que, para o dito Hm, é dcs
nerP~saria licença lio Governo, porque os Ueputados são 
,_·!Jam:Jdos pPJa Lri :1 rxcrccr as suas rcspectiVJS funcções. 

Deus Guarrlc a Y. Ex.- P<~Lirio do RiG de Janeiro f'nl 
;;o de Janf'Íro de 1S;JO.-Jlrtrque-,;; !lc Cflrrm>/lfls.-Sr. 
(~·1hrirl Getulio Montrirn de Mendon<;a. 



Ul> GOUmNO. 

:";". 37.-)L\Rl:\"llA.- E:t~ 30 ne J.-l.?'<lmtú DE 1830. 

Manda numerar as cmbar~atiJcs oc~upadas na pcsr.arla, c as de 
frete e scrvir,o particulat· empregadas na Imhia dos portos c 
rios confluentes. 

Convindo que se ponham em c!Icctiva execução as rlis-

lJOsiçõcs das Portarias de 18 t!c Maio de 1821f e rlc 6 de 
unho de t825, c tios Avisos de 23 de Junho !\c i82G, e 

30 de Janeiro do anno proximo p:tss~tlo, relativamente 
á numeração, c mais dcelar:.tçõcs conternentes ás cm
Larcaç.ões, que dentro e fúra da h;trra se cmpreg.1m em 
pescarias, c daqucllas tlc frete e serviço p:trticu\Jr, 
cmprei{Jtlas nesta bahia, c rios conlluentcs; assim o 
participo a V. S. para sua íntclligencia e governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 30 lle Janeiro tle 
1830.- .tllarquc.: d1) Parann.'}uá.- Sr. Tristão Pio dos 
Santos. 

f\'. :18.- JUSTIÇA. - En 6 DE FF.VEfiEIRO DE 1830. 

Th!clara que os nrnciaes reformados nJo devem se!" nomeados 
Officiaes t!e quartcir0c.'>. 

Representando o Capitão Aniceto José de Vargas e o 
Tenente :1-lnnocl Coelho, ambos Ofiiciai'S rl'l'ormaúo~ do 
2. 0 regillllmto úe cavaHaria ligeira tb 2." linlu do 
Exercito que Vm. os nomcál·a para Offici;u'S Ue quar
teirões: Ha Sua Magestade o Imperador por L11~m :.\Iand,1r 
declarar a Vm. para sua intelligencia que os Officiacs de 
patente reformados não rlcverão jámais St'r nomeados 
para cxcr·ccr taes cargos. 

Deus Guarde a Vm.- Palac.iodo Rio de J;tnciro em ü 
de Fevereiro de 18.30. - J'iu·on,li~ rlr A/cantara. -Sr. 
Juiz de Paz 1!:1 frcguczia Ua Guia. 



.\1. ;J9.- JUSTIÇA.- E,u 8 DE Ffi:V~RE!fiO DE 1830. 

{Jçclara que o; paíJeis pertencentes aos Alvarás de flanças, e seus 
embargos, devem ser remettidos para as Relações. 

Illm. e E~;:nl. Sr.- Sobre a 1luvidJ que V. Ex. expô?. 
no seu offiLio do L" do corrente ácerca dJ remessa tios 
jnpeis perlcn;·entes aos Alvarás de fianças, c seus em
bargos se me o1Te1·ece dizer a V. Ex. que os deverá 
remettcr p·u·a as Relações existentes, segundo-a actual 
1lisposiçio dos seus districtos. 

Deus Guardrl a V. Ex. -Paço em 8 de Fevereiro de 
1810.- Visconde de Alrantnra..-Sr. J o~é AI b:mo Fr;~goso. 

N. 40.-MAHINHA.-EM 9 DE FEVEREIRO DE t830. 

:\lauda marc~ r todo; o;; objcctos de propriedade da Fazenda i'ia
ciona.l. 

Convindo para maior segurança da Fazenda Publica, 
que se marquem a fogo com as Armas lmperiaes todos 
os objcctos da mesma Fazenda, que admittirem tal mar
ca, c com outra qualquer aquelles, que a não admitti· 
rem, a fim t.!e se recon'-e~erem, quando aconteça extra· 
\'iarem·sc, ou confundirem-se com outros objectos 
somolh~ntcs pcrlonccntes a particulares; Ordena Sua 
Magestade o Imperador, que V. S. dê as providencias 
necossarias para ([Ue se kve a ciTei to esta tão necessaria 
providencia, erJter,l\cndo-se para isso co-m o Intendente 
1la Marinha, a quem ncstn- mesma data se faz a conve
nicntecommunicação a tal respeito. 

Drus Guar·dc a V. S. -Paço em 9 de Fevereiro de 
!830.-Ma.rquc=- de Paranrt[fr~á.-Sr. Tristão Pio dos 
Santos. 



170 i.UI"U\:011. 

S. lii.-FAZE~'lJA.-EM li OE FEVEil.El~O OE :1.830. 

\os Presidentes <las Jrmtas de F'azcnda compete a convocação de 
suas sessões cxtraonliunrias, e :1os Escriv:les neputados pro pôr 
alguma urgente precisão para taes convoca~ões. 

O ntar·qut·z de Barbacena, do Conselho t.!e Sua Mage~1a· 
do n Imperador, ~1inistro e Secretario de Estado do..; 
N •'glll: i os da Fazenda e Presidcn te do Thesouro Naciona I : 
F.IÇ'l saber á Junta da Fnrntla da Província de S. Pe1lro 
do Hio Grande tlo Sul, que sendo presente a Sua ~Iages· 

I a de o Impcr;u\or o seu officio de 3 de Setembro do anno 
pas . ..;;ulo acompanhando t.locumentos, que ~erviam a a <.:la
r ar a questão suscitada sobre a competencia, ou incom
pet('IJC ia de serem con vaca das as su:~s sessões ex t r·aonl i· 
narias pelo respectivo Escrivão Deputado; c no qual 
pedia a tlita Junta dcci>ão para seu governo, c para de 
unu vrz acab~rem semelhantes contestações em detri
lllento Uo scn iço nacional: Houve o mesmo Augusto 
Senhor por bem ~bnt!ar t!ec!aJ·ar á dita Junta, que ao 
~:,'I! Prc,;itlcnte compete :1 autorit.ladc de taes convoca
'."lies; e que scj:1 :a\ vertido o dito Escrivão Deputado por 
ter-se arrog·ado essa deliberação, como pr;lticou para a 
~c~sãoextraordinaria de 30 de Junho do dito anno vas
sado; c que só lhe pcl'lcncc p1·opõr ao Presidente alguma 
urgente precisao, para â vista tlel!a, e por ordem do 
mesmo participar então a conyocação extraonlinaria, 
lkando por esta fórma decididos os officios subSI'f]Uentes 
da mesma Junta, relativos a este negocio. O que assim 
terá rntc.ndido, e cumprirá. José Nunes Ferreira a fez 
nn llio de Janeiro em 11 de Fevereiro de 1830. Joao Jose 
Rotlrig-ues Varciro a fez escrcv,'r.- Marquez de Bar
bacena.. 

N .. 'i,Z.-FAZENDA.-Eu 12 DE FEVEREIRO DE l83Q. 

:'i~n!la paga. r pelas Juntas f!e Fazenda os premios conferidos aos 
alumnos pelas Congregações dos Cursos Juridicos. 

O .'lbrquez dcRtrbacena, do Conselho de Sua Magesta
llc o imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Nc
_!!Ocios fla Fncnda ~· PresideJJtc do Thrsouro Nacional: 
~'<H;n ~:1hct· ft .Jnn1:1 ria Fazenda ria PrO\'irwi:l de S. Paulo. 
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que Sua Magestndl) o Imperad&r Houve por hem Deter
minar-me em A viso ela Se c rei~ ria de Estado dos N cg;oci o.~ 
do lmperio, Ue 3 o! o corrente, em conformidade da rc
presenta<;ão, que lhe foi presrnt(', do Oirector elo Curso 
Juritlico da dita província de 1 t de Dezembro ultimo, que 
sejam pagos pelos cofres d.a clit:t Junta, não só osquntro 
premias já conferidos, e UeclaraJos na acta, aos atum
nos do dito Curso, como tambem, que se continue ele 
futmo a fazer este pagamchto áqucllcs que para o re
ceberem, se mo~trem llallilitados com o seu requeri
mento acompanhado tia n~rtidiio authenlica Lia actn r\:1 
Congreg-ação. Pelo que se ortlcn<l ã mesma Junta, que 
assim o tenha entendido, c cumpra esta Impcrinl Dc
termin~ção. José Nunes Ferreira a fez no Rio ele Janeiro 
cmt2dcFevereiro de 1830. João .Tos{\ Uoclrignes Ynrei
ro a fez escrever. - .l!nrqurz de Barbacrna. 

N. !t3.- F;\ZE~IJ.\..- E)t12 DE n:vuuctnu DE !8:10. 

São sujr1to~ ao pagamento do ;:ello os livros das Camaras 
~lunirip:1es. 

O MarquezdcBarLacena, do Conselho de Sua .Magcstadc 
o Imperador, Ministro e Secretario rlc Estadodos Ncgor-ios 
da Fazenda c Prcsideuto do Thcsouro :S:adonal: Fa1,:o 
saber ã Junta da Fazcwln da Província de S. P;lulo, que 
Sua Magestadc o rmporador, trmlo consiclrnu;ào ãs infor
mações, a que m:nulou procetlcr, e pareceres da mesa do 
dito Thcsouro sobre o•ollicio da rlita Junta tlc 18 de Se
tembro do anno passado em que tlava conta de ter 
deliheratlo a !,amara Municipal da cidade capital da 
mcsmaprovineia, não sujeitar, até decisão do Conselho 
geral respectivo, os seus Jivrns ao sello da Lr.i :Houve 
por bem Resolv(~l", que não tem lugar a prclençao da dita 
(:amara, ponruc a Lei de 28 JcOutulJro de 1828, man
dando cobrar totlos os tributos existentes, nenhuma 
exccpção fez Jn:; Camaras. O que portanto se participa 
á referida Junta para sua inlelligcnciJ c governo;. c 
em conformidade exigir a ;trrccadação competente, em 
vis la desta llllllerial Deci~'>ão. Justino José Uc Araujo a 
fez no Rio de Janeiro em 1~ de Fevereiro ele 1830. João 
Jo.:;é Hodrigucs Yarciro a fez c~ercvrr.- MrrrrJUCZ dr 
Barbrl('l'l/11. 



~'l". H. -FAZENOA-Eu 12 nc F'E\'I'.REIRO DE i.8:30. 

~ohre a !egislnç;to em vigor nas alfandegas ; cobrança dos direi tos 
de 15 % dos productos nacionaes importadl\s nas províncias c 
llo quinto do;; couros. 

O àlarquez de Barbacena, do Consdho de Sua ~Iages
tadc o lmpendor, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negr,cios da Fazenda e Presidente do ThesouroNacional: 
l<'aço saber á Junta da Fazenda da Província de Santa 
Catharina, que havendo represcntallo em o!licio de 27 
de Novembro do anno pas,adoo seu Thcsoureiro Geral 
Deputado, Diogo Duarte e Silva, como Administrador 
provisorio de diversas rendas da mesma província, 
varias lluvidas abaixo indicatlas, cuja decisão requeria 
para seu governo na mesma atlminhtração; Houve 
Sua Magestade o Imperador por JJem mand;u· declarar 
á 1.Hta Junta, que posto seja ofor;~l, ura em observancia 
n,, Alfandega destn Côrte. u de Hi de Outubro de t.JR7, 
tollavia achando-se modilicndo assaz pela Lei, e ordens 
posteriores, cumpre, que seja observado em conformi
dade das mesmas leis (cuja t:ollecção srrã em tempo 
enviada) regulando-se tambcm pela Provisão n." i do 
Con~elho da Fazenda de 20 de )larço de 1812 relativa 
á modifica~ão do mesmo fora\. Que quanto aos direitos 
de 15 ~;"dos ciTei tos da produrçàu, e industria nacional 
entrados de umas para outras províncias, que a este res~ 
peito ~e observe a Imperial Resolução do29 de Novembro 
do anno passado tom~da rm t:onsulta de 18 do mesmo 
mez do Conselho da Fazenda, pela qual se assentou dever 
continuar a exigenria (]Os ditos direitos de 15 ~;o de 
taes pife! los nn A!J'andep;n da cid<1de da R~hia, em 
olJscnancia do Alvad de 2:j de Abril de 1818, guardadas 
as cxcepçõt'~ conteiulas uo Aviw de :1.7 de Agosto do 
dito anno. Que se !lque cntmOCndo, quf' o quinto do 
couro é só privativo da Provinda do lHo Grande do 
Sul, devendo o Thcsoureiro Geral Administrador pra
ticar o mesmo, que esta,·a a cargo da dita Junta, a 
respeito das guias, fianças c exigcncia •los 20 "/0 

<'orrespondentcs aos couros do gado em pé, ,·inc!o da 
dila pro\·inci~, pois que convem neautdar o cxtravi\1 
dos· respectivos dirt'Íl(1S. Qne o anno, tlc que trata o 
art. :l." das lnstruf'~õcs d:t Administração l1 o civil, a 
1Im de t·q:rular-se :1 boa onkm da l'srriptnr<lção t'ompe
il'nl:~ fielo melhoJo menantil, e CIJnhrcer-se no lim 
r\e cada :mno. o que lta arrecadado. Que potlcri'io per
:niltir-"P hilhr'tt''· <•11 )l'lrM; do~ r\in'ilns•k Ílllf'llrl:l0:1n. 



:1 Ill'C[U<~Hos pr·azu,;, com o ptemio d.1 lei, m.1s <>úmen 1,~ 
err. ca,os urg-rntes, r,omo o da venda necrs,;ari;l de algw1t 
carregnmcnto importante, como propôz o rlito Thcsou
J'cir·o Geral. FinJ!mente Determina Sua !ll:igestadc o 
Imperador que a mesma Junta informe com o SCll 

paretf~r, áccrca do pequeno quarto tlestinado para con
ferencia dos gcncros, que se diz acanhado, e não suffi
cirntc, c do concerto, que se carece no trapiche, para 
nelle S!'rcm dt'positados, c do mais que ponderou o rlito 
Thesoureiro GCJ·;ll relativamente ao au;:pnento de fi 0

/ 0 , 

concedido para o cu~tcio da Admini5tração, pagamento 
dos guardas á custa dos navio~. O que tudo se participa 
ã mesma Junta para sua inlelligencia c execução. Jo~(· 
Nunes Peneira a fez n0 Rio de Janeiro em 12 d1: 
Fevereiro de 1830. João José Horlrigucs Vareiro a fe:.. 
c·sci'ever.- Marquez de BadJacena. 

N. 1~;}.-JUS'fiÇA.-E)l 12 DE FI·:I"EnEIIIU IJE 18:\0. 

rwetara que in1lepeudente dP prccatoria.<, dc:vcrn os Officiacs 11P 
Justili:t fazrr torla . .; as diligenei:ts ordrnarla~ pPios Juizes de Paz. 

Participo a Vm.para sua intclli~encia, em resposta .:to 
seu officio de hontem, que nesta data se expeliiram as 
convenientes O!'liens <lO Chanceller da Casa da Suppli
fação, que serve de Regetlor, para que fizesse constar a 
toUas as autoridarles judiciarias desta Córte e província 
que os Officiaes de Justiça devem fazer todas as dili~en

cias ordenad.:~s pelos Juizrs de Paz, sem dependencia de 
prec<Jtorias, emquanto o Poder Legislativo não provi
deneiar sohre este objccto. 

Deus Guardn a Vm.- Paço em i2 de Fevereiro rl1\ 
1830.- Visconde de Alcantara.-Sr. Juiz de Paz d~ fre
guezb do Sacramento. 



iJd ,;DI Ell.\ü. 

Y. Hl. -GCE!tH.\. -E.\1 16 IH> Ft·:n:ne.mo vr.: ISJO. 

·,l~Jl·l1 pnpr os solo](),; de :il.~ni\S nmr1ar~ militarr.'l f]llr inju:<L\ r 
ilkg:llm•;ntc~ for.~m ~'.l"i'';u;:u,; ,;,,,;seus rcq[JCdivo~ cxerc·ieiu.-. 

Dmn Pe1lro, por Gr:1~·~ (k Drusc Un;mime Acd~m:1ção 
1los Povo~, lnqll'radfll' Con~t,tucion:il e Dcl'eu~:n· Pc·r
prluo do lktzd. F:•ço .~ahcr a vüs, Presi•kHte d.t 
Provin1:ia do Mar:tnlliio, flUI', tendo consid•·rM;ão :w 
que me foi prcs~nk em consulla do Con:o.dl10 Su
premo 11ilibr, a qur m.1ntlri pron·.lcr s11hr•) a rc· 
pn·s~·nt:H;ào d:1 Junl:t da Fn1'll!la •k'~t prnvitwi:t, re
lativa ao !'I'IJW'l'Ílll•'llto (JUO fazem al;.runs Ollh:i:w~ mi
lit:m•s, que pr•r motivo das mrdida~ p:er:tcs :rcloptad:1.~ !ta 

lll!'Stn:l J!l'OVin,·ia em 182:~, furam SUSJli'nsos dn~ seus 
re~pr·divos cxc•r('kios, e que, SI'IH]Q reinteg-rados f.iela 
l'rovisJo de 1 1le Fevereiro de 182,\, (·'\.i.é';I'IH ,:.rrrm p,~~-~·~ 
dos soldos rJtW dciX<•l'alll dr! rctL'lll't', c pda taiJL'lla l'ltl:in 
exi~kntt) natJuella provint'iol, pedindo :1 rel'rrida Juutt 
d0dar:u;ãu, s.~ dcrt: p:~gar os melH'ionndos soldo~, I' 
quando :1s~i m, se o d c vem L1zl'r im rtwd i ata mcnll', ou sn 
tln·em 1'1\lt':tr na liqni•bçJo da divi:la interna, p:n·a 
scrcrn pagos ru wnfurtllidadt• da Lei do t:í dt• Nownthro 
de 1~::?7; illli por hem, Conform.rtHlo-nw inh~iramcntn 
eom o parecer do C•m;;dlw, DtJtlarar c drtrrrnin:tr qHe, 
Yi!'tO h:tver sli\O injust:1 c illl',::ç:il a suspen~ão que eutão 
sollrcr:un, dos postos r·m que já so acham rciutep:t·adus, 
dcYetn ser p:tg·os rios sol1\os de qu~· foram lll'iV:11los, Sl'
g-undo as kis c tdhe\las I'Xist.rnt..·s nt·stc lmprrio, o de 
nenhum mo•lo pda tahdla arhitr:triam•~ntc eslaiJt•lccilla 
na provinda, o cujos soldos lhes devel'<lo ser p<l,!!OS im
nwdial:llnente, por niio estarem no caso de ser1~m con
side!':tdos romo divida antiga. Cu:npri-o assim. Su:. 
.Ma~l·.~tade o ImprTado1· o mandou pelos Conselheiros de 
Gw·rra aiJa ixo :lssi!f!l.11lns, am tws do seu Conse! li 1'. -João 
J:tl'l[llP~ da Silva l .. ishoa a fl•z n1:sta l'idadc do Hio de 
Jaw•tru aos 16 de F~.~Hr,,irn 1lo anno do i\'ascimcnto de 
No.~.:.o Si'nhor Jesus Chrislo 1k 18:!0.-Kn irnpedimeulo 
do Consdlteiro Sccrdario ele Guern, Antonio Raphad 
da Cunha C:tltral, oiikia l-maior a fiz <>scn:ver e suLst"revi. 
-Barão da Pas1eia Publiea. -Jaaljuim de Oliveira Airaas, 

DPA":t<l\u nr. ll<:l" li. 
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N. fJo7.-lUSTIÇA.-E~1Hi DE FE\'ImEll\0 D~: 1830. 

S~bre as formalidades nece~snria.s par.1 olar-sc b~ixa. n:~. culpa de 
réos absoh·idos. 

Illm. e Exm. Sr.-Rrrnvio a V. Ex. :1 ronsultJ do 
Conselho Supremo :Militar sol1rc o 2. • Tt'nr.'nte do 
5." corpo de arLilktria de L" linha Jo:1quim Francisco 
de Souzn Navarro, que acomp:1nhou o Aviso de 12 de 
Maio do anno pass 1rlo, expedido pelo antccr~sor de 
V. Ex., por não havt'r dr•pcndcnc:ia da prm·idemia 
apontaria pelo referi(\ o Conselho, porque com a scntfnça 
cxtrahiila do processo é que se dDvc (\Jr baixa na eu\pa, 
o que vai averbado na mcsmn, c sem este procctlimcnto, 
e ter ido a sentcn\a á ChaneC'l\al'ia a receber o se\1o do 
exequatur, não pódc ter rffcilo válido, c nem o que 
acaba de ser julg-atlo innoccntc pótlc npn~sentar~sr Jiyre 
por titulo capnz de pro1!uzir a Vl'riJa nos respectivos ns~ 
sentas militares, e obter a alta da declaração de sujeito 
a procrsso. 

Deus Guarde a V, Ex.-Paço em i6 Ue Fevrrciro de 
1830.- Visconde de A/cantara.-Sr. Conde Uo Rio 
Pardo. 

N. 48.- FAZENDA.- Ell 16 DE FEVEREIRO DE 1830. 

Manda que as rendas naciouaes do que as extinctas Camaras 
curavam, passem a ser arrecadados pelas Juntas de Fazenda. 

O Marquez de Barbacena, do Con5elho de Sua Mag-es
hde o lmperadot', Ministro c Sccret~rio de E~tado dos 
Negocias da F;1Zenda c Presiden1e do Thesouro Nacional: 
Faço saber á Junta d~ FazPnda da Província da Bahia; 
Que sendo presente a Sua JU3gcstade o lmprrador, o Seu 
officio 0, 0 48 de 7 de Agosto do ao no proximo passado em 
que pede esclarecimentos se as Camnras Municipaes de
l'em continuar a arrecadar as rendas nacíonaes de fjUe as 
anteriot"cs Cam:~ras curavam, pois, é omisso nessa p~rte 
o regimento das nov11s Camar;\S; Houve o mesmo Au
gusto Senhor por bem DelilJerar, qnc a Junta cure da 
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!I rrrc.1dação rl:l~ rentl~.'l puhl i(:as que estavam a cargo das 
e': ti nelas i>tmara~. vt~lo qtw as aduacs não potlem 
t:ontttttt.tt' ~ itteumhir~st' d•'~"a arrcr:ada~:lo, srg:undo o 
~ri. UO d~ Lei do 1." de Dt•znmbro i},; iK2K. O que s:; 
romtnuuica ;i .IH H ta par~t -"U<t itttt~lli::rencia e gol'erno. 
Jo:io I!.!:tJacitt Alllt•ruaí\ a fez no lho de Janeiro em iô de 
FeverCiro tle tH:30. João C~rlos Correia Lemos a fez 
~sere ver. - Marquez de IJarbacena. 

N. 4!). -FAZENDA.-E.\1 :l6 DE FEVEREinO DF. :l830, 

Sobre a passagem de escra\•os dos portos do Imperio para os do 
Rio da Prata. 

O Jiarquez rlc Barhnrrna do Conselho de Sua Magrs
tadc o llllfwl':lllor, i\linistro r Secretario de Estado dos 
Kegudos .!a Fazentla e P!·csillrntc tlo Thcsouro ~aciona\. 
F;tço s:llter à Junta da FnPn:la da Provinda de .... ·., 
!Jlll' Sua 2tlag-Pstado o Imperador acaba de tletl'rminar~me 
em Avho d:1 Secr('t:1ri~ dt• Est:ulo dos Neé(ol'io~ ela 2tln
rin1Ja, de '.:!8 do mez p:tssatiiJ, quesedêm as ]H'I'Yidcn1:ias 
nt:tt·s~:Jricts c seguras a llm de que não prosigam os 
ai111S11~ J'Srawla\osos e dandt'stinos de pass.1rem pctra o 
Hio tla Prata na maior parte das cmL:JrJ'.aÇUcs que dos 
portos do Brazil alli se dirigem porções 1k escravos 
w~gros, e muitos rou!JJdos, sendo mais frequente este 
prcjwli1~ial al1USo nas embarcações argentinas, como 
participou o Capitão rle i\lar c Guerra commandantc das 
forças navacs daquclle rio. E portanto se ordena á 
mesma Juntn que ao sobredito respeito expeça as con
venientes onlens ás Alfa ntlegas dess3 Província, para que 
nos tlcspachos das embarcações, c visitas do estylo se 
façam todos os exames nccessarios para vedar segundo 
a Lei a sahida de tacs escravos, e dos roub~dos a seus 
donos, pelo prrjuizl) que disso se segue aos direito~ na· 
eionaes, e a proprie(!adc parlkular que muito ·convem 
at~utclar por parte das arlministr.Jções fisc~cs. O qu~ 
assim terá entendido c cumpt·irá. -João lgnacio Al~ 
Jwrnn, a fez no Rio de Janeiro em i6 de Fevereiro de 
:~.s:_w.- João Carlos Corrb de Lemos a fez escrever.
lflarqttez de Barbacena. 
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~. 50.- FAZENDA .-E11 18 DE F1W!::REIUO D21SJ0 .. 

~!anda appr,heJI(!I~r t ,.la a mo~rla d1 col1rr q1w fôr i;;qJOrtad<c 
nas Provit:l'ias s.·m guia •io Consulado da CUd('. 

( l ,Uarqurz 1lr' ll:lrhaccna do Con~dho 'k Sua }! ., ·2c>st'ldc 
o Imprrador, )lit;islro c Sen1~l::rin de Est~d,1 ,Jos Xc· 
p:or i os 1b Fazewh ~~·Pn•si L! ente do Tl1 C$OUI'o ?'i Hi:.n:J!.-
Fat:o s:thcr á Junt:t d:t Fau•nda da Proviwi:J de ...... fJUC 

h.tvr·n.:o Su:1 3Ll,!!l'.'iLulr· 11 lmp ·r;tdor apprrwado :1s pro· 
,·idr•tH'LIS lJUI' dl'u a Junta 11:! Fazl'nda de P:Tll'illil:uro 
p~1 a :l]lpreliendiT \!Hla a nHwd.J de cohre qur~ :1lli fôr in
trodm;ída sem 1-211ia dn Cousula,]o rlcst~ C1JrL•; !Ia o 
Jlll'~llllt .\ugtrsto SL"nlwr por IJI'lll ordcnilr qut• ess.1 Junta 
o nu•smo CXt't'Ull', Pmprc.:::mdo o m~ior cuül:ido, t' cau
\('1:1 Jl3r:! evitar que cl:lndl'stin:lmcnu• se L1::.r p"l!'a a 
dit:ll1twrinda, on qualiJUPr outra, cxport~(io :~l\ruma 

1le Sl'l'tf'lhanli' mo:•d:1 sem a iruli1'<Jtl:l !!Uia; deVf'ndo sr-r 
r.·nwtlida pelos Correios, p;1r:~ o TltPsouro i\'al'ion::l, 
t'1da ,, mol'da IJU(' rll'sta l'olll'f,rmidadc aprrcltt'tlllida fdr. 
O que a Junta fielmellte 1 umprirá.- "\quilino Alv;l!'l:s 
Ul'lgado e Fr!lll(a, a fez IH) Hio dt' Janeiro, :ws 18 de Fc
Hn'iro de 1~::10.-Joâo C:u·Jns Corrêa Lemos a fez cs
ercvcr.- Marque; de Barbacena. 

N. 5l.-FAZENDA.-E:tt -f!) Dl' FEVEREIRO DE i830. 

Dá padrão para a demonstração dos saldos, nos balancetes 
mensaes qut\ remcttem ao Tliesouro as Juntas de fazenda. 

O Marquez de Barl1neena, do Conselho de Sua l\lnges
tade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Fazenda e Presidente do TheHouro Na
cional. Faço saber á Junta da Fazenda da Pro\"íncia 
de ... que não podendo conheeer-~e dos seus balancetes 
mensaes, o que ha di~ponivcl por falta de expressa 
decbrnçiio dos vencime.ntos dns letras e bilhetes ~om
\Jl'rhenJidos no rc~pectivo saldo: Ha Sua )la!-:eslaile o 
Imperador por bem determinar que o referi,! o saldo, 
se Üll:a conforme o padrão annexo. O que cumprirá. 
Alexandre Jos1~ Ferreira Braga a frz no Rio de Ja
neiro em 19 de Fevereiro de i830. João Carlos Corrêa 
Lemos, a fez escrever.-Marques de Barbacena. 
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Padrão a que ~e rcCcre o pro,·isõ.o nchna. 

' 
' "" de ' c'nlrl'l no Jim lllCZ 

I ' tal. 
! .'\o <'ufrc <1.-t TJif'SOUl'nria 

i 1;~ra\ <la Juut:1 
J 

A -a!J~r ; 

' 
Praia ...•..••...•..•. 

1
2'0-~000. I 

I 

Cohrc ....••.•..•••. • •• :iO,~üÜ-1
1 

250b000 
Bi!hf'tcs dn Alfantlcga ~---

! n vrw:rr : 
Eul Janeiro de tíl30..... 'i.~:;oo ' ! Fn·erdro ........ ..... tos;oo ' )larço .............••.. i2SV00 I 

! --- 30!')000 
Lr!ras a vencer : 
Lm Janeiro de i830 ...•. ll\~0111) 

Frn'retro ..... ······· ;,:.)111-0 
Março .••....•.•. ...... ~5000 --- i!l/}000 

--- 297{)ii0·) 

I 
No cofre de Thrsourriro 

<los ordrnados •.. ,, ... ........ . ...... <i05000 
no Thcsonmria G1•ral 

<las Trotm' .. ··- · -· ·- ........ .... .... 20~(1 

do Almoxarife, etc ...• ........ . ...... iO,~UOú 

367/:DOO : 
! 

Hn.hia tantos de tal mcz e anno. 

N. D. Conto p011c haver hilh.ctcsc letras a Ycnrrr, além do 
anno corrente, ôi•r:uir-sc-lla a inseri peão dclll~s na fórma acima 
sem intermpçãod~ somma,que será Uma unica cru cada classe de 
letras, ou l!illictcs. 

De todos os cofr~s das Rrpartir;ncs subill!Crnas á Junta da 
Fazenda, se fará mençao do respectivo saldo, 

N. 52.-FAZENDA.-El! 19 DE FE;f&Rii:IRO DE 1830. 

Sobre o pagamento da divida fluctuantc, em apolices ao par com 
os juros de 5 %. 

O Conselheiro Thesourciro-mór do Thesouro Nacional, 
Antonio Homem do Amaral, pag-ue aos credores da 
diYída JltJctuanW, que em consequencia do edital de .fO 
do corrente se apresentarem no me~mo Thcsouro com 
os respectivos conhecimentos de inscripção de suas 
dividas em apoliccs ao par com o juro de cinco por 
cento do principio de 1827 em diante. Aos credores de 
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menor quantia, que o minimo das a polires, pa"'ará em 
dinheiro, ~e recusarem cntt·nr com os saldos i~ara rc· 
ccbct· a polires, 1omando nota das quantbs, rrur assim 
furem dr•.,prrHiid:ls para h:rver-sc a sna imponanr·iJ 
pela venda das ditas apolices em conl'ormidudc da Lei 
de Hi de Novemhro de 1827. 

lho rio Janeiro em 19 de Fevereiro de !830.-Mar .. 
quez de Barbacena, 

N. 53.-MARINHA.-EM 25 DE FEVEREIRO DE 1830. 

Detcrminn, a remessa á IntendPncia de Marlnha de cópias dos co. 
n!Jccinrentos· dos objcctos fornecidos aos commissarios pelos 
almoxarifados úas provindas. 

Illm. e Exm. Sr.-Para sr poderem tomar· na ln
tcndenciJ da 1\brinha tlMta CdrLc a~ contas dos com
mi~sarios dos Ilavios da Armada Nacional e Imperial, 
seguudo as ultimas impcriaes r.lispo,ições a la! res
peito; cumpre que pela competcntr: Est~ção nessa Pro~ 
vincia se enviem regularmente· ãqucl\a Intendencia 
cópias authrntiras dos conh<'cimentos, em fórma, que 
os ditos commissarios cxhibircm ahi ao AlmoxJrifc, ou 
quem suas vezlls fizer, dos objectos com que forem sup
p.ridos os respectivos navios ne3se porto; e para esse 
effcito V. Ex. expedirâ as ot·dcns que precisas forem. 

Deus Guarde a V, E'(.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 25 de Fevereiro de 1830.-Marquez de Paranaguá. 
-Sr. Presidente da Província de ..•• 

N. 54.-MARINHA.- EM 26 DE FEVEREIRO DE :l830. 

Determina que as contas dos Commissarios dos navios da Armada 
sejam dadas e tomadas á face do respectivos livros de receita 
e despeza. 

Sua l\lagestade o Imperador, Tendo em vista a melhor 
regularidade do serviço, de que necessariamente deve 
resultar a maio!- segurança da Fazenda Publica, Ha por 
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hem Detcrmin~r, que :1s ront~s dos commiss~ríos dos 
navios tb Arm<~da Nat•ional. c lmpcl'ia!, ~ej.1m da1!.1s, c 
tomadas á farc 1\0s l"l'SlJl'rtivos livros de rereit;1, I' des~ 
peza, ronvindo i!!ualnwnte, IJUC' se coh•j•,•m com os co~ 
nheciull'ntosem !'úrma, e-xhibi,\os aos Almoxarircs, ou a 
t[uem suns vezes lizP:--, pdos 1\itos ('ommíss:1rios, t~nto 

HCsta CUrte como nasPruvincias, a cujo.~ portos forem os 
navios a que pcrtcnrt'l'l'llL •levendo os lntcwlr·nll'~ tias 
mesmas, ou as <nttoriiLiili'S, a f]Ue\ll se al"harcm Ílti'UIU~ 
biii:1S as ol1rig:1ÇÕ1'S rkslL'S, enviar l'l'gularmcute a t•ssa 
lntrw.lcnda para semelhante fim cOpias dos menl"ion:Hlos 
conh(•l·irnentos: o que putiLipo a Y, S. para sua intd~ 
\igcnria, c execução. 

Deus Gu;mle :1 V. S. P:1ço em 26 Jc FeYercim 1lc 
18:30.- Marqucz de Paranagud.-Sr. Luiz tia Cunha 
Jltloreira. 

N. 55.- JUSTIÇA.- EM 27 DE FEVF.RE!I\0 DE 1830. 

Designa as certidües que se ctn v e exigir dos magistrados, antes de 
se Jl!es passar carta. 

Competindo a esta Secretaria de Esta1\o dos Ncgocios 
da Ju,;tiça, pe\n cxtincção da Alcsa do O.·~emb:ll'l{O do 
Paço, a expeLI ição das Cart:-~s de toJos osl\bgistrados, cum~ 
pre que V. S. antes Ue se passarem as mesmas Cartas, 
exija Llaqucllcs que a soliGit:ll'em, além das certic!ões Llc 
corrrntes Llos diversos llinhciros puhlir:os dos lu)!M"es 
que tiverem antcr:Ptlenternente servido, que se mostrrm 
igualmente desemhat'<lÇ:lllos por meio de certiJões :m~ 
thenticasdo cumprimcntü de to1\as as orLlens, que lhe 
tiverem sido cxpc1\idas pelas autoridades re~pe1·tivas da 
mesma maneira que dantes pratic<~vam perante aquclle 
cxtincto Tribunal, e a que siio obrigallos por diversas 
ordens, qne se não acham ainda derogadas. 

Deus Guarde a V. S.- PJÇO, em 27 de Fevereiro de 
iS:lO.- Visconde de Alcantara.-Sr. João Carneiro de 
Campos. 
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N. ~G.-JUSTfÇA.-EM 27 Dli: FEVEREIRO DE !830. 

Declara que os Ouviclores n.'io s{io competentes para con!Jcea c 
julg~r !los acto3 dos Juizes de l'~z. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido prr~rnte a Sua \1:1~ 

~cstailc o Imperador o officio de V. Ex:. <!Jtado de ~(j 
de Outubro do anno pa;;sado, serviw!o de inforrna<;Jo 
a reprcsentaçiio IJUe o Ouvidor interino tlrssn co1narca 
ilaYia tlirig;iliocontra o Juir. de Pazd.1 vil la tle ~Iecejana, 
por ~c havrr este neg-ado a dar-lhe as informar:õ1'S 
exigidas ácêrca do rcqtwrimento de Franchro Gaspar 
de Oliveira, não foi attendida a referida representa
ção, porqur nã0 trndo os Ouvidores autoridade al!.o:uma 
sobre os Juizes de Paz, nem mesmo por via de re:·ursos, 
no que pe!'tcnce ao exercicio de sua juri~tlicç.ão, e ao 
desempenho de suas attribuiç11es; e não podendo por 
isso de m~neira ~lguma entrometter-.~r a conlwccr e 
jul:..-;ar dr seus actos jurisdicrionaes e de oflicio, nJn 
devi~ aquellc Ministro adlllíllir o requerimento do n
ferúlo :Francisco Gaspar de Oliveira contr:1 o in,\icadu 
Juiz Ue Paz, pelo procedimento prati1·ado por e,; te no 
exet•cicio do seu emprego, e menos onll'n<lr-lhr, que 
respondes~e sobre arguiç.õ-es, de que não lhe rol(lpetia 
tomar couhecimento; c posto que as phraSI'S do sobre
dito Juiz de Paz, por singelas c dt'~atHiad~s sejam 
algLJm tanto desagrarhn'l'is, com tudo n:11la cnntém. de 
criinino.o.as. O que V. Ex. faril constar :10 mencio
nado Ouvidor para sua inle!ligcncb. 

Deus Gllanle a V. Ex.- Palaeio ilo Hio de Janeiro 
em 27 d1~ Fevereiro de Hl30.- Visconde de Alcantara.
Sr. Manoel Joaquim Pereira da Siha. 

N. 57.- JUSTIÇA.- Ell 27 DE FEVEnEHIO DE 1830. 

Declara que ao$ Juizes !le Paz compete a execução lias suas 
sentenças relativas á observancia das posturas municipaes. 

Manda Sua 1\lagestade o Imperador pela Secretaria do 
Estado dos Negocias da Justiça declnra1· á Camara Mu· 
nicipal da vi \la de S. João de Macahé, em resposta ao 
seu offido de 27 de Janeiro ultimo, que se faria injuria 
ás disposições das Leis de Ui de Outubro de 1827, art. S." 



DO GQ\"Eil.'\'0, 

S 10, c Uo L" J:J Outubro de IS:W, uts. 81 e 88, se 
quizesse c!llcntlcr~sc qu._; 0s Juizc;; ri c P~z cncarrcg~llOs 
.I c fazer uh_q_,n·ar ;~.<; pu~lur<lS d;J~ C;lmaras U:míeJp:tcs, 
e declar;:,Jo~ ptiotivos rar;~ jul;:;án:m ns multas, por 
contraYCliÇiio a clia~, 11;";o ~ão os co;upctentcs pcn·a a 
e'{ecucão dos seus julg-;dos 110 que pc1·tcnce a cs~as 

mult1s, por quanto n. remo~s:~ 11:~ exeruçii:o em tal ..:aso, 
para a~ justic;a~ ordinari~~, rr!l·m de encontrar o bem 
claro cspil"ito 1las l'Cl"i~ridas lei~, qtw tiveram princi~ 

p:dmcnte ~~:n Yist<l alm.c\ ia:- 0s procrssos, c diminuir as 
de3pezas deites, rootrari;Jri.1 tambcm a ínter1ção dn-; 
legisl:idorc."', rJllfl foi sem dn>id;l a do fazerem os Jnizns 
de Paz exeeutores das sua~ sentl:!nças, t"l"hli,cns á obsrr~ 
vandct ;las postura~, c impo.oic5o das pencts deltas, como 
se mClnifestou JWla resoluçii:o samcion:~da no l)ccrclo de 
20 dr Setembro de 1829, tratarhlo-se nrlb de declarar 
sómrnli~ a quem competiria a cx:eeu~ão (los termos de 
cüncili,l(:lo Hrillcada, por· ser este CJSO omisso, e pot• 
S·J ~"l'!;Gr que não haveria duvida a respeito do<: outros, 
mu ([IH' :10S Juizes de Paz se incumbe julg:ar. Port.:mto 
o Juil de Paz Ua süUrcdita villa de l\hc:d1ó de\·eri;l 
dderir au Procurador da referida Cama1·a ~.lunicipal 

como Jnit. c:.::ecutor, pelo.~ termos lcgae~, que não são, 
no caso controverso, os de prisão mas os da execução e 
penlwr3, sr;uidas breve c summarissimamentc ns dis
posições de dir·eito. 

Palario d11 Bio de .l:inciro c~ 27 de Fevereiro de 
ts:JO.- i'isnü:le rie Alwnta.m. 

:\. iJ~.- JI!STJÇ.\.. ~E)! 27 DE F~;VEREIHO DI:: 183!J. 

Marca o l'razo der,tro du rjual devem oS llesemh,ugadores, 
Julzes tenitol"iae~ e Jub;E.; de Par,, rcmettrr cerlid<lo de 
posse. 

N<iO ~e tendo 111~~ta Scer,l!ariJ U.e Estarlo dos Negocios 
Ja J\lstiça um Jlrll"feit0 conhecimento das êpocas em que 
os diversos Map-L.;tr.tr!o~ Lêm entrado na posse e exer
cido de seus E"cspec ti vos lugar e.~ pela omissão de alguns, 
e falta tlc cnmprimcnto âs reiteradas ordens expedidas 
sobre este objccto: Ho11vc Sua Magestade o Imperador 
por hem O!'rlenar q11P., não só os Desembargadores e 

DECISÕES DE lf\30. lj 
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Juizes territoriat'~, romo toUoso4 Juizes de Paz que w 
nchassem em ~c tua\ exercicio, remettcsscm a sohredita 
Secretari;l de Estado certidões autl,entiras dos diH das 
suns pos~cs na Córtc, dentro dopt·azo de oito dia.~ impre
terivelmente, c rws Províncias dentt·o daquclle que fOr 
designado pelos re,;pectiYos Prcsitlente~, e que, para o 
futuro, assim houve~sem de praticat· dentro do referido 
prnzo na Córh•, e nas Provim· ias pelo primeiro correio 
que partisse 1lepois de verificada a posse. O que par
ticipo a V. S. para ~na intcllip·enciil e para o faz1~r 
constar a todos desta Córte c Província, na certeza de 
que na tlita Repartiçào se tomará nota daquc\lcs IJUC 
forem omissos ou deixarem de cumprir cxact:Jrucnte 
est:l Imperial Determinação, a fim de se ter em consi
deração IJUando se tratar dos seus subsequenles des
pachos. 

Deus Guarde a V. S.- Paço r.m 27 de Outubro de 
!S:lO.- "Visconde de Alcantara.- Sr. Presidente da Pro
vim ia tl1; .• ,. 

N. 1i0.- JCSTlÇA .-EM i DE M.I-RÇO DE !830. 

Dedara que os índios devem ser governados pela legislaç.[o 
geral, e IJUC aos Juizes terrítoriaes compete o conhecimento 
r!a dem;trcaçíi.o rlc sesmaria, requerida por elles ou quem 
direito tiver. 

111m. e Ex.rn. Sr.-Sendo presente a Sua ?tlagestade 
o Imperador o offi.cio de V. Ex. em data de 23 de Ue
zembro do anno passatlo acompanhado de outro do Juiz 
de Paz tlo Cara to de S. Fidelís a que V. Ex. se refere, e 
a resposta que este dera sobre ns exigencias de Frei Fio· 
l'ido capellão e cura rnissionario dos indios da cape!!a 
de S. José de Leoni~sa da aldêa da Pedra; Ha o mesmo 
Senhor por bem declarar a V. Ex. para o fazer constar 
ao referido l<'rei Florido que pelo que pertence á demar· 
cação das sesrn<1rias, os índios ou quem dil'eito tiver a 
deve requerer aos Jui~es territoriaes, a quem compe!c 
o conhecimento de taes objcctos. Que quanto ao JuiZ 
tle Paz que pn)tende para o dito lugar será attendida 
a sua supplica na futut'a eleição. E que sobre a nomea
ção de Director para os índios mencionndos não tem 
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<ag.H· t:d pi·,_:,'ll-Jj:o poj'•JllC ellc.' como .~ubdito_;; dcslc 
llnflL'I"ÍO dCV!)l';lo ~~·t' !-'0\'CI"O:I!lOS peJa Jt>gisi:Jç:Jo (;•~nl. 

E lln:~llllent<' qne p1ra ob<tar ao' crimes frequente
lJll'nlc :lioi r•·rpell':lll<l~, .'lua ~lag-Pslade o Impcl·ador 
.~_-;pcr:J qui) o rt•fcl'!do Fn•i Florido denrú concoJTer 
em gra.llll•~ parte p:,ra evil :d-o~ rom o~; seus cuirlados, 
exemplo e Yirlades christãs; porrJue prcvah•rcntlo '' 
mal dado•, l'lll:lo se prorurarão I)S meios lcgaes Lle punição 
jiJ!'.l Cül'l'l~l·~âO o](l~ r·rÍillÍil')SO~. 

lkns Gu.1rd,• .1 V. E c- Pa!acio do Rio de Jancim 
•·m ,1 L" dt• }iarço de t<::::lO.- Fiscrmdl' de AJNwtr!m-.
.':"ll·. Visr·nm],~ da !'r·ai·• Gr:~ndc. 

:--;_ •lO. F.\ZE\"1!:\.- Gll.\StLT.\ llO CO.\SEL!lrl ll.\ F.\

z,::.~J \ ()IJ ~." D:é :Hi\!jO DI:: 18;)0. 

s,,);J•~ a n·,u·, $o'lll~~;lo rla Junta da Fazenda de GJyaz, ncc'lTn d.t 
jtvisdi:.:Jo ~ont~uciosn.l]ue a mesma Junt:t C:\Crciln. 

s,,unor.-P,,r porl:lri:1 da Serretnria de Est·Hlo rlns 
\'e~('cius da F:1zen~a, de Hi de Dl'Willln·u do anno 
pt·u:-..imo pa~3:1do, M.mrlou Yoss:t ~ra.'-!:t'>!ad~~ lmpr.'l'i:d 
r:·llll'llt'r a e~t1: 1:uns:•lllll, par:1 consultar, o ulli,·io d.1 
Junt1 ,J:t Fo?.l'!llia d:1 ProJ\'ÍliCÍ:t de Uoyaz, doS: Ué JJ
nciro o lu dito 'lt11lO, ;;ul•re a dn·i~àn l[UC p •d,•, p tr.t s:•u 
guvcntrJ._ <~ r~'SJWito da IJUI'Stiio susdtada :iccr!":l 1!:1 ju
ridic~ã" ':Onteii\'ÍOSa <LiS C\C~UÇÕC'S ÜSC<H'S, tjlll: :1 lllt'SI\l:t 
JtUIL:I tcn: eXo'l'ril.1do 1: excrrila. Aeomptnhavam o so
hn~dito rd'li1·io outro 1b m,•sma Jm1ta antcno1·, c :!ircr
sus }lap!'is. que :;obcm no original. 

3l:llli;uu o Cnnsdl1o dat' visLn ao l'ronrrJtlor da Fa· 
zenoJa, (jlW 1"\'Sj)l!llili'U O SC!:!:UÍllll' : « DCH' illflll"lll:it" il 

Ucsemh:1rgador Jni;; tios Fl'iLo~ d:1 Corôa c Fazend:1 in
terpondo o seu p:trccer.- Hio, 13 de J:.tzwiw Llc 18:JO. 
- Hanlo de /ttlfJO'i." 

O quP turlo sendd visto: P:1rccc no Conselho, que nada 
:'umpre innDY:ir :1 pstr• l'l'qwito, até qu0 por lei org-anÍ("<I 
do Th;·~onro s~' I'Sta!,•I,,ça em systema ger:li n Atlminis· 
lraçiio r! a F:!7t:nd:~ em cada uma d~1_s Provim ias Uo lm
pcrio. pois rpw Pss;1 (.,pot·a não cst;i longe, c convir;·) 
acrc!rrar-llw o :\\'iso. por ser constante lt:Jvcr-sc ini
ciado um prüj('Ct() jit D:l c~mnra dos Dl'jiUt::dos; podl'ndo 
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Vossa .\Lip:l'st:.tlc I m p;:r ia! tnniH'm usar ,::: J:l i-' tJ li h• >jlh~ 

a Co!Jstituü;ão lhe r.:oncctlc, qu~ndo ~H}uc\le nih precndta 
os tiCUS nus~~ t:d respeito. A~ Junt.ts da Fazr'nda das Pro
VÍlli'ÍiiS n:\o tirer;~m por hasr um regimrnln p:rral; 1':t•la 
uma ddlas dL'VC a su1 cre:1ção a UI!l<l C<Jrl.a HêgÜL IJUC 
!la< drn attri!miç<Je~ mui particulares; e t:livez, como 
suec:~de com a dt• GPyaz, lltc foram cssJs attrilmitões 
ampliaJas em provisíics do l'rcsitlcnte do Tht'souro, tJUC 
tinham :1 nattll'L'Z:l de Hrsolw;iJcs do lmperantc, e !~omo 
taes cr:ml oll~d('tidas, ainda L'rn aswmpt.os de pur;~ le,c;is
la~âo. ,\1:1 Prov:sii:J <lfjui junta de 2:; de Agnslo de 17il, 
1SSÍ!JU:itla pelo M:tl'!JUl'r. 1\t' Pomh;d, se deu ;i Junta 1\a 
F;tz,•nda d:• G0ynjnri~tlie~ão conteneiOS:l p:n'a a eohran
çn da diYid:t prf'ti'rita, nos termos da Lei rlc 22 de De~ 

zcmhro de 1101, tJU'l CüHl'elleu es~·• jurisrlit't:lo ao Con
selho d:1 F;iZr'wln na Côrtn. A Junta tem usado dessa ju
risdic(lo em todas:ISCatb:IS de sua ~rrcr~tlaçiiu: o que se 
uiio pratka nas ontr.1s Juntas, se~undo ns Carlns de suas 
rcspccti v:1s ercar:Gcs. Ora, q uc :JS .I untas não dl'VtJm e?\:er
eitare~,;a jarist\i("çilo t"rmtenciosa ê cbro; mas t:tmbcm 
é cl:ll"O, que este as;:umpto deve CSJlerar uma lt.'i organica, 
eonsrnandc-se, Clltrctan to, as cou~as no estado em qu~ a 
Co•~stitnição :1s acl1ou montarL1s, apczar tlc nnom:.J!ias 
como esta, di1.masde correcc;iio, c que tudo o que ora 
ronvcm fazer t.\ como !ica dito, promover a lei organi
ea do Thcsouro, que é rcgulamnnLn· c:>i:igida pela mesma 
Conslilui~·~., do Imperiu, onde a prnpo~ito se li 'I::! rã o 
modo de se.· al"l"t~(";ldar rd f,tda uma das ProYindas as 
jliviJas da F\:zt>n1!a, mar:ail\lu as autoridades do Potler 
Jwli:·iario, 1p;1; t1:1s su:Js caus:ts hãc. t:e coulwcer, em 1." 
c 2:' inslam:i:~. 

Est:: consulta sob(' <.:t Imperial P_rrsença de Vossa ~la· 
gcstarJ,~ lmperi:d intlqwndl~nle da wformaç.'io, e parc1:cr 
du .lniz 1h Corü1, c'\ig;da pelo Prorurador da Fazcnd.1, 
por i,.:~o I"('!]Uer o ConM~Ilu~iro EscriY~O 1\a Fazenda; o 
qn:1l, t:lll to neste c~so. r:omn em outros de igualnaturcz:\, 
em qtw a eonsu!La vcrs:\ s(n;wntc solwc pentos de direito, 
tem si1to Si;mprc de ,·otn de s::.: cort1r semelhante tire ui
to, qu::.: sú St'rve rir Jei!Jor:n· a cnrrt;nteza dos negocias, 
com ::rrav:· prejuízo d:: Admini,;tração Puhliea; p.lreccn
Jo-llw tlt:r1l 1is indccoros:J, fJUe t1·ndo a Lei ereado um 
TrilJun·tl de Fncnda consultivo Jl;Js ma terias que tor:am 
á atlmini,,tr.tcão c arrcc;,daç;lo da F<lZCnda; c sendo este 
compo~l~> t:lin!;cm t:e ?!liHislros top-ados provectos na 
cJ.rrci;·:• dJ :O,l;:gistraturn, ha.):1 o mesmo Tribunal _de 
r.lcmcrar o s.·u voto â esp;:ra tk um parecer que so!int~ 
tlc autori,J:":~!L· rslrnnha parn eon::ultar os negocios, em 
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qui) :-~ Lt•i !li L: p1 c~ume s:drer bastante: p3rt:eendo-lhc 
m~ is fJ ur: ~ Yossa _,bp·csL~de I rn prri~l é que comp._'tr~ aeou
~r.thar-se em fórma on\innria 1'0m quem lhe p:~reú~l-, c 
niio ::u Cons,'llw; cujo.'\ mr::Jirros dcnm llHillil'--"1' d:r 
~:·il'ncia propria em p:rtkuhr, para collegi:llml'lllc b-
1\:ill os suis p:n·r•cerrs. e niín s;,\icilal-os r•m I'Ulli·.~~·io, 1; 

p.w rlr·~padw diJ outr:ts !JWll'Squer :wtorid:_rdes que H<IJ 
sã,1 do Consd!w de .\"o<.'·a 1fa~·~·st:ulc Imprn:d; nc:n p:r
re<·em o!wi,~arbs a dar rnn:n•res ao Crms,:lho; g,•nrlo 
r1·rto, como a l".;:peri''ill'i:t tr•m mostrMlo :~o IHI'Smo C:m
sclllf•iro Esr:riviío rla F::z:·nda, por todo o tt•mpo IJW' !l'lll 
s:·n·itJo ncst:l n .. p:ll'tii)O, que mais Jlrl•juizos tem tt·:,
zido a Fazenda Pul.rlka I'SSC i'Íl'('UÍ[O do que proveito, (~ 

aintb agora ar·alm d1! 1·ertiJi,·nr-sc mais, pci1,S muitcs 
papciSIJU~ o al'tu~1l Juiz. da C·Jnl~l tem m:md:ulo ;1.0 Consr'
lho, relarJ:~I\o.~ l!.1 t~,;) I' ma i~ anuos pelos seus ant(•cr•s
sorcs, aos quacs muitos dcllcs nilo foram p:~ra outrJ 
c ousa senão p:u·a d,Jrcm parc.·cr; c qu.: cllrs não dcr.un, 
ou por se forrara I'SSt' 1rahallw. ou mr•smo por qu:l]fJHI'I' 
outr:1 razão d<: int1•r,·~s,: proprio: o qttt' 11eve de;•i,ltr ~~ 

Trilmnal a :H:;d,;:r r·om sc·mcthanterotina. 
ilio 1lr Janeiro, W 11e Fevereiro 1k H.;;Jo, nnn•J tb 

IndcpcTJdeni·i·l c do Imp,~t·io.- Jffanad Jose' r/1' Sorr::r~ 

Fnnva. - .li·ITO PrN;l:s r! e Md/o. -L ui:: .. lloulin!w hma 
A/nwcs c Si!;·(:. 

Foram votus u~ C•JJl.-;clh··iros LconaHIO Pinto ;_lo Y:ls
conccllos, Fran:·is1·o Lopes 1li~ Som-:a, Jos6 Fortuu:1t 
de Brito e FrJnds .. :o Bapli~t~ HIHlrigucs. 

RESOLUÇÃO. 

Estã hem.- Paço, Lo ile l\larço de iS:lO. 

Com a rubrica de Su~ )lag-rst;~dc o Imper.1dvr. 

Jlttrque:: :!~ Barb·crnrt. 

N. 61.-FAZENOA.-Eu 'I, DE :\1\:,ço DE 1830. 

Prohibe que d;t villa de Paraty se exporte ag-uardente para f,)r.l 
do lmpcr·io. 

Convindo :10s inlcrcssesd~ F<IZC!i<hPttlrlica :~raulrlar 
o extr;rvio dcs direitos de ag-uar-de·::.~ ne-:s_r \·i! h. a 'lll'' 
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tem d~tdo catls~t ~ ne~!ig(•n,;ia dos :\!!.1'•~!e~ ttulltt•aJ0s 
para a sua arn~caLlnçilÜ: Iiuart) S;~:t Jlagé~l:11h~ o l;npt:
rador por lwm nomear Agert'.t·~ do> dito~ tlirdtos a José 
Ayre~ tLt Gama ;::om o rendmento J tario de l-':>000 a ti111 
de re.~ponJt~r por tat•s tlircitos ~ :tJmi·tistrat:ão Jc ti i
versas rcmias.ne~lJ CUrte, e dett•rmina qut' Ym. as->illl 
o reronheça a VJ~ta do utulú, qut; dere :1prc<cntar, c 
que pela sua Jlnrte dê totlas as pru1 ident:ias para que se 
prO!llba o cmb?rt)UC do dito pe11ero para fórn dolm
JICI"IO, r•elo prrjtttzo que rrsulta :i F<tze11da dn~ '2"/., tlt> 
con~u[aJo, que d01:c aqui p.l:fal' á \'Í>1a .!:1 patl1a >t•ma
nana na conformtdntl!: do ncnt•lo do! :li dt~ MJi•t dl' 
182~. O que Vm. r.umprir:i. 

Palacio t\0 lUo tlc J.ttvir·J, ~ de ill:tr.~o dt• ts:::u.
Jllarquf:.: de Barbacena.~ :>t· • .ll!:Z de [i'(lr-~l d:t rilla d·~ 
P<1raty, 

bs!rur•:u"~ sobrP ~ e_-;,"t·i:>lnt·ns•:i•J elos tJ·arir:l•c> 1/U'~ recülln'llt 
~eiiCI'<\'l onjcito.-; a .lit"L'il<·' Jt.1('i,m:w<. 

1." Em c,td:t tlm dos tJ·;,pidJcs dt·sta cicl:itl.~ (t•x,·r·p
tuawlo o d.t Orde1n), em quo se recolltt;m g:enc·I·o~ suJ•·i· 
tos a direitr,s narionat•s, hav.·r:'t um ag-ento entan·pgado 
de csrriplurar em I i vro propr i o, .1 en tr.1da c sahitla dl~SSl's 
g-eneros, com~ nerrssar·ia e cx;a·t·l indivi:lunção, quanto 
ao nu mero dos volumes, o r ip.-cm, qua lida:k, e qu-1nt idade, 
nome dos consi~n<ltarios, ou propridarios, J tjtu·rn per
tence dispór dclles, d:-ts cmiJart·açlh•s, em que l'o~n•m n:J
vc;:ratlos, e o tlia, mcz,:; anno em qut1 fort•m rt:i'Oihidos. 

2." .Alem deste livro, \uvcril outro a cargo tlu mcs:nq 
a~entP, sómentc p:tra a entratl01 c sahi,la das e~lix<~S, fc· 
chos, e harri(:as com :~ssurar, !ant;:mdo n:1 t•ult':Hh o 
numo~ro do volume onde su fa bri!'ou, e o ;t:Wn :.'u S•.'U 
f~llrico, o arrolJaml'nto, inspccção, m<~r:::t do enp-t•nllo. 
com as mais declarações, <icll•rminadas un p·•t·:·:~r~Jj)liO 
antcco<lcnte, e na sahida a ortlcm, c dt·sp:trlw d:t aJmi
nistr:trão. Quanto aos mais g-f'nt•ros, ll::sl!t'<i ~~~1\'~·s:·JJL;H·· 

se o dC~pacho, como cstú Pm pratio·;t. . 
3." Esto•s livros servirão annu~lnwnte, e s~TJo rulJn

cados c enrerr~d os pelos Cont·H lorrs G•·r:tl's- tl 'J T!wsnuro, 
na fór:na e~hl•cl~·cida. 
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·1. o Os :1gcnl1'S sere! o sul1ordinndos ú ,dnlillislr.tr;Clo de 

Uivt•rsas Hcndas Narion:w~, :t rJuem )lr\'Sl:Hão os I'Sdarc
ciml'tltos llt'é'I'Ssarios ~ol11·e iutrrcS.~L'S tb Fazenda Na
t·iona!, ou l'olllllllOtl !li :ul1) das par Ll'~, pre~t:llli I ,l fi:ln(:'l por 
torlo r qualqnrr extravio. 

;_;," Os agt•Jrtc~ nutarJo n:1s costas dos di•sp:wliOS do~ 

p:o'lll'I'O~ •. :1 (jll!! dC'l'iOlll S.thid:t :1s (jllalllÍt]:l(]('S, que H:l(jUC!h• 
dia <:.e l'llllJ:Jl'C:IrPIII, <' :1s.~im continuarão até pn•endtcr 
o 1lrsp:Kho, not:nHlr1 a !inalo rrsto rJut; dci'i.:.t de ent!J:tl'
rar, e fk:1 nistiutlo no tr.1pir:he, no r:n.s::~ dt• uJose pr'CI'll
chct' a tot1lid:ulr dos 1!-··~parhiJS. Estes mt•smos tksp.lchns 
dcn:m n:nl'l,·r para n administr.1ção. 

ü." Ficm1 os :1gentPS autoriz:11!os p:1r;1 rrprr·~rntar, 

pr•lo inknnedio do Admini.o.tr:Jdor de DiT"rTs:ts Re!llbs 
Na!'ion:ll's, n nccrs~idarli: dr~ alg·um~ )Jrovidcn;·üt mais, 
n]ém das dl'lcrminada~, par.l llll'lhor drse:npl•nl10 das 
oiJrqrat;iJe~, :: qw• !kam li.;:Jrlos, pat·a sc.~·ur:Jnça dos di
reitos dos g,:ueros r.:rulhi.Lus nos tl'.rpir·IH.'S puhlil:os, 
r·orno depusitos geral'S, r·sLdH~Ie::idús c•m utilidade da Fa" 
zen, la, r• do UllllllWrt:io. 

7." Ex:r·eptu:twlo os r Iom i 11 gos. c ri ins s·1 nto.~ de gua I"• la, 
rle\·erâo os a~cntr·s em todos os llL1is dL1s romp:n·cr·er 
nos trapirltt~, e nr.llt>s ronsrTVa r"s", no tr•mpo tlr~ ver;lo, 
desde as í horas da manhã .1tC ús () d:t tardl', c no in" 
vrrno dcsJe as 8 d~ nwHitã :itó :b ;j da l.ardr', não llli'S 
semi o pamiltido rdirar-si•rlei!,•s:rntes da~ hor::s mnr" 
radns, nem tlrs:tmparal"os dia inkit'O por qualquer in" 
conYcnien tr, ~ imb nwsmo Imprevisto, sr· m qur~ primeiro 
app:trcç:~ quPm os tlcva sulistiluir. 

8. o Aos <lf\"l'ntes li~a~Iht•s -rompclindo o r:umprimcnto 
tla Portaria 1lc 28 de Nuvem\Jro de 1829, na partP que 
l!tes toca. 

u. o o~ proprietarios e a,Jministl'arlorcs dos l!\lpidle,~ 

não devem ter inlluen,·ia ;d,c;·uma n:1s attriiluir;iii'S do.; 
a.é':"CJI(('s, t"tHliLJclindo"lhr•s o.-Jrt·anjo cr:onomiro !:o~ SI'U.~ 

trapirltes com<J !Jem lllr)S Jl:II'Crrr _ 
10 O Arlministr.r1lor dev<J ~·isit:Jr, por si, ou Jl<'lo Es" 

nivãu, quando [IJ,~ parun·t· conYt:nil·ntr. t11d1JS cs Lr::tpi
~hcs r'tH quest: adtarcm rlepositarlns.~·~·Hcros sujeitos ao;~ 
direitos nal"ionaes, para examinar se os ap•ntes rum· 
pt't'Tn com os seus 1leYercs. 

UJO ri I' lml.'iro, rk de i\Iat:Çü de 1830.- ;llU!'IJUez de 
ilaJ"!;acena. 



Em rcsposto <!O offi,·io ']UC Ym. 1n•; dirip:lu PJ:: data d1: 
16 di·Fe"'ITCiro p:1~s~lio:'1 I'I'IT:I d:1 Jl!'Ohihicão tb expor
taç.ão tla mo r da d1~ ,·olirl', tPn h o a th'dar<lr-1 h;., que aque!la 
pro h i !Jição sr cnt1mdc só mente com o IJUt' ~c d iri,!!c para 
fór~ da Provineia. Ora como o registro t.!a Parahyl1a !ira 
a (]UCm 1lo limite da Prnvini'Í:l, segue-se IJUC não deve 
cmkr:lÇ:lr o seu tra:Js;to. Est:1 lisL·alisJÇão pl'l'tt•nccriL 
:10 l'l';>:i~lro tle !11:\tlll:;s BH·lwza, quawlo c~tiver collocado 
Ha P:ll'~hybuna, p:m1 o fJUI' j:i s:; expediram as ordens nc
cess;!l'i;ls. 

D<:as Gn:mlc .1 Y 1:1.-P:l<:'\ :i • 'c iUarço dn 18.30.-JIJar
IJUr:::, de Barbacena.- Sr. i'rvve•Jor do R:::gistro tb Para
!·~·!ill!D. 

N. 6~.-l:\ll'EHIO.- f::cJ G n~: :HR:,;n fiE 1(~70. 

So!Jre os cm!Jargos oppostos a nome:t~;Io de u;n Leal~ !lo C~lle
gio }Jedico-Cirurgico d~ H:thia. 

lllm. c Exm. Sr.-Sendo p1·cscntc~ .1 Sua l\fJgestnde o 
Imperador os embargos o!Terecidos Pelos leniPs sub.;;LiJu
to~ do collegio roellico-rirurgico 1\essa eitlade João Bap
tista dos Anjos e Joiio Antonio Jc Azevt'1lo ChaH'S coHtra 
a nomeação que Constantino Tavares de ill:tcedo obteve 
de lente da cadeira de phisiologia : !Ltnda o mesmo 
Augusto Senhor tr:msmlltit· a V. Ex. o~ referido:; 
emb~rgos, para que O$ remctta ao Juizo dos Feitos da 
CorOa da Relação dessa mcsm!l cidade, :1 llm de serem 
julgados com audiencia da~ partes na fórma do Alvarâ. 
de 30 de Outubro de 1751. E jJOrque, mostrando-se 
aquelle collegio por uma parte tão instruido na legislação 
existente a semelhante respeito, seguiu por outra parte 
no principio deste negocio uma marcha impropria: 
Ha Sua Magestade o Imperador por bem ordenar que V. 
Ex. communicando-lhe esta imperial resolução, lhe ex
tranhe em seu Imperial nome aquclle procedimento: 
porquanto si pela Ord,.. Li v. 2. • Tit. 113 se tinl1a geral 
e indistinctamente autorizado ~ qualquer julgador ou 
commissario para deixar de cumprir e fazer obra por 
carta, alva rã, ou provisão qtw fosse impetrada com 



occu!tação tia vertlade, ou aU11gação de n!guma falsidade, 
c para pronunciai-a por o.lnepticia ou subrejJticia, o 
citatlo Alva rã de 30 de Outubro de 17~1 derogou essa 
disposição, determinando que tal carta, alvará, ou 
provisão seja remettida ao Trllmnal por onde se expe· 
diu, prohibido o conhecimento a quaesquer outros 
juizos, posto que sejam o~ tias Uel<lÇt:'i_es; nada mais c_om
potindo por comequenCla ao co\leglO, que de!lc tmha 
conlíecimento, senão ou receber o~ embargos, c trans
mittH-os a esta Secretaria de.E~t:11\o por ontlc se passou 
o diploma, ~om susprnsão da posse, ou oppdl' e\le 
mesmo esses embargos, enviando-os a V. Ex. que lhe 
communicara o Aviso de :1 de Novembro do anno 
passado, em vez de dirig·ir a V. Ex. os oflicios de 25 
do mesmo, e 9 de Dezembro seguinte, llO 1." dos qunes 
participou, e no 2." r ali li c ou o seu i Ilegal procedimento. 

O que communico a V. Ex:. para sua inte!ligencia e 
execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pabcio do Rio de Janeiro 
em 6 de i\hrço de 1830.-Jllarquez de Cararcllas.-Prcsi
tlente tla Província da Bahia, 

N. 6ã.-JUSTIÇA. - Ell 6 DIDI.ARÇO DE 1830. 

lbnda archinr no Supremo Tribunal de Justiça os papeis d(l 
extincto Tribunal !lo Deseml.Jargo do Paço que nao ti-· 
verem outro destino. 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo presentes a Sua Magestade o 
Imperador os omcios de V. Ex., datados de 2 do corren
te, sobre o destino que deviam ter alguns pnpeís envia
dos da Secretaria do exlincto Tribunal do Dcsemhargo 
do Paço, pertencentes ãs provisões de lap~o de tempo com 
embargos em parte delles, e a respeito de outro~ relati
vos a despachos de livros na AIF;~ntlega remeltido~ com 
os mesmos livros existente.; naquclla Secretaria; Houve 
o mesmo Senhor pot· l.wm ordcnat· que os papeis cuja re
messa não foi ordenada pela lei, os faça V. Ex. guardar 
no archivo do Supremo Tribunal de Justiça. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em ô de Março de 1830.
l'iscondc de Alcantara.-Sr. José Albano Fragoso. 
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N. GG.·-JUSTIÇ.\.-E:u. 8 DE 'IARÇO DE 1830. 

Sobre a libcnl.1de rcqueritla por dou.; cscra\•os. 

Desejan1lo Sna i'llag-estade o Imperador facilitar e pro
mover a liberd:ule dos escravos, sem todavia C03rctar o 
f'Xercicio dos direitos dos senhores permittidos por lei; 
Ha pOI' bem que V. S. procure, por meios doceis c per
suasivos, fazer realisar aos supp\icantcs João c 1\lanoel, 
mencionados no requerimento incluso, a liberdade pro
mettida por sua senhor:1. uma vez que ellcs entreguem 
a somma pela mosm1 designada. 

D6us Gnmlr. a V. S.-Paço em 8 de Março de i830.
Yisconde de Alcantara.-Sr. Luiz Paulo de Araujo Basto~. 

N. 67.-JUSTIÇA.-E~t 8 OE MARÇO DE 1830. 

~!anda constranger um individuo eleito .Juiz Ordinario, a srrvir 
o lugar. 

Reprcsent3ndo a Camara Municipal da vil la de S. Fran
cisco Xavier de Itaguahy, que José Antonio Gonçalves, 
eleito em Pelouras JuizÚrdinario para o corrente anno, 
se recusa a tomar possedaquella vara, a prdexto de não 
haYC!' prestndo juramento á Constituição; Sua Magesta
de o Imperador, não annuim!o áquella escusa, Ha por 
bem que Vm. o faça constranger a servir o sobredito 
lugar. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de ~larço de 1830.
Visconde de Alclllltm·a.-Sr. Ouridor da c:omarca do Rio 
de Janeiro. 

N. 68.-JUSTIÇA.- Ell8 DE ~!ARÇO DF. i830. 

Mantl:t que a Camara Municipal da. Côrte faca as obra> necessa~ 

rias na casa da I! In das Cobras destinada r,ara prisão civil. 

N:io tendo a cadêa do Aljube cap:tcid~ile sufficirnte 
p:tr~ accommodar~se o numero de presos que infelizmente 
tem crescido, Houn Su:t J'.{ag(•stade o lmper~dot" por IJem 



UO loO>"Lli."O· 

1lrstinar Jl~l'<l pr i~ãu ri v i l um a cas:1 que se !'Viu de armazem 
de polvor;t e de prisão militar na Ilha das Cohras; esentlu 
intli~pcns;lvr•l fazer-se-lhe os coneertos c accommotl~çõcs 
ncccssarias aos presos fJUC para clla houverem de passar, 
tmto tia carlêa da cid~rk, por não caberem a !li, como das 
uutr;1s prisões ri vis da mesma il!Ja, as quaes cumprn 
serem ta ml1em eoncertad as c mrlhorJdas, dessecando-se 
a humidadc que orJ tem, e intruduzindo-sc-1\Jes ar r• luz 
para po1krcm continuar :1 servir Jc casa de prisão: l\Ianda 
Sua ~laf.!t'Sl~tle o Imperador, pela Sr:cretaria d c Esta1l o dos 
Nc,Q·oeios lia Justiça , que a Camara Municipal dçsta 
cidade, ú vista do plano c orr;am1•nto tla olir<.l, que nesta 
tm:asião se lhe Pnún com as ch<~Yt'S tb mcncJOnad<J caS<l, 
tn·ocetla, na conformidade rio art. ;)7 da lei tl<l sua orga
niza~iio, <'1 fartura Lles.ta olm1 com a lJrevidatle IJlhl 
rxigr!ll\ a ju~tiça e a hum:midarlc; c out!'osim, ~bnda 
Sua i\Lt){estade dcd:Jrar á rcrerid:1 C:unara {JUr, acústu
mado Jchar-sc o seu cofre em estado de não poder sup
prit· a toda despeza eom :1 hrevid:Hle que necessita da 
reft~ri1Li o!Jra, dê parte para l h;; serem subrnin istrados por 
alguma outra rcp:1rti<_~ão ;JSI}IJ.:llltias nctcssarias. 

PJlat'io Uo !Uo de Janeiro em 8 de 31:lrço de 1830.
Viscollde de A/cantara. 

N. {i!),~ GUElUL\.-E}l ti u~; lnti~O DE 1830. 

Mnnú:t tomar pro\-idcncias rel::ttivamcntc aos indivíduos que 
infestam as fronteiras do Imperio c do Estado Oriental do 
Uruguay. 

Tendo representado O. Nicolau Hcrrcra,Encarrcg-ado 
tlc N<•gocios Uo Estado Oriental llo Uruguay, quanto 
convém reprimir com promptas c eflicncs mcdid~s o 
proretlimento dos indivíduos que infestam as fronteiras 
deste fmpcrio c daqucl\c Estado, perpetrando roubos c 
assassinios; e querendo Sua ,\Jagestade o Imperar.\ o r, pela 
sua parte, cooperar para que se não repitam seme!lwnles 
desordens, ]l('!ll proprias para perturbarem a harmmlia 
que felizmente existe entre os dous Governos: .Manda, 
Ptn conscquencia, Sua )Jagestade o Jmper<1dor, pela 
Secretaria dn Estado dos Negocios da Guerra, q1u' o 
Governatlor das Anuas da Provinría de S. Prrlt·o do ~ul 



tl}lllC as múq t•nero;·il'<lll mdiiLis c pNn'iilt'UGias de 
maneira que os culp11losse prcntL1m, p·1ra serem promp ~ 
ta mente CJS!igados com todo o 1'i~or das leis, no que não 
deve haver a menor omissão. 

P~!acio do Rio de Janeiro em 8 de Março de 1830.
Conde do Rio Pardo. 

N. 70.- GUERHA .- Ell \) nE ~!.UIÇO nll 1830. 

Declara. como aos Otllciaes de 1." linha SI' dtJre descontar a 
importancia do meio solrlo c Pmolumenlos que pelas suas 
respectivas patentes devem pagar. 

Illm. c Ex:m. Sr.~ Dctrl'lllÍll<JJJI!o 0 Decreto rle 16 
1lc .:\laio de l8::H que aos O!lil'iacs 1lc l." linha do Exet·
cilo se desconte, pela decima p:n·lc doS seus venc~imentos 
mensaes, a importancia do meJo ~oldo e emolumentos 
que pchl.s suas rcsper.:tivas p.:tentcs lhes compete pag-ar, 
remettendo-se p~ra o Thrsouro PubUco, tollos os s1~is 

mczes, a impm·tanci:1 ill.l tacs descontos com uma ront;~ 
drcumstand~Hb dos m•·smos; disposição rsta que fúra 
novamente dcclara~.L1 no Decreto de lJ de NovCm!Jru 
de 1822, o qual ordena pt>lo f] li C rl'speita aos Officiaes de 
2." linha e ortlenaw;as, qw', lo~·o que foremdcspacharlos, 
satisfaçam no Thesouro Pul,\ico o~ competentes mrios 
soldos, c n:1 Serretari:1 de Est;11lo th Gut>rr:~ os cmolu~ 
mcntos de suas llatl'tlll'.', sc,n o qu~: uão püderão t•ntrar 
no exercício rlc seus p:Jst.os, nem usar dos r~orrespon~ 
dentes distinctivos; c sen:lo lll'I'Scntc a Sua ?lt\g-rstatlc o 
Imperador 1JUC, não olistanlc aqucllas pt•ovidrntes me~ 
tlidds, se não tem fiscalisado, romo cumprC', I'Ste ramo, 
não pouco importante, das re.n1las ptthlieas, cujo extra v i o 
ou falta de arrrecat!ação muito convem evitar: ~landa, 
portanto, o mesmo Au'\'usto Senlior rccommcml:ir muito 
positiv:mtcntc a stricta oiJservancia dos mcnr:ionados 
decretos; e, para que h<1ja :1 maior regularidade o cxac
ti1lão no seu cumprimento, Manda, outrosim, rcmettcr 
a Y. Ex.: LO, uma tnbcll:1 que designa as quantias em 
que importam as pato:ntes dos Olfkiacs de l." linha, 
segunrlo os seus poslos; rlcvt:nt!o sempre Jcclarar~sc, na 
.t:ruia de qualquer Olllci1! qur l1aja dt) sal1ir para ftira dn 
provind'l, se tem ou uão SJlisfC'ito o tn,•!amento tia 



IJO t;CJYER:'\0. ii3 

patente tlo seu posto ar:tu.1\; 2.", um formulario tle 
mappa, pelo qual se lleverá rcgulat• a Pngadot·ia tlrss~ 
Provinr:ia tle .. , . n~ remrs;;a qur, fizr,r todos os seis 
mrzcs para o Thcsouro PuiJlko d<1 importanl;ia tlos des
contos feilos conforme aquella tahella, aos Olfidacs que, 
por Portarias ou Avisos desta Secretaria de Estado. 
constar haverem sido promovidos, c do qual, n,l mesma 
occasião, rcmetterá impreterivelmente uma cópia á 
mesma Secretaria 1\c Estado; 3. o~ finalmente, um 
exemplar tle cada um dos decretos citados; a fim de ljUe 
V. Ex., pci<l parte que lhe toca, os faça cumprir pon
tu.1imente, ohsl'rvando-Sll o mcthodo aqui prcscripto, 
pelo que rcspeit~ ao L", c ficando na intelli_ttcncia de 
que ,10 GovPrnador das Armas ou Comm:mdantc da Pro
vincta sr dirittem iguaes ordens nesta mesma data. 

Deus Gunnic a V. Ex.- Pala cio do H. i o de Janeiro em 
9 de .\f,u·ço de 18:.10.-Cond"e do Rio Pardo.-Sr. Pn•si
dcntr da Provinda 1\e ••••. 

N. il.- FAZE :'I 0.\.- E:u 9 DE ~IARÇO DE !830. 

Sobre a nomeação dos Agentes para os diversos trapiches desta 
CUrte. 

O Adminislratlor de divrrsas renilns nacion~cs tcnlta 
entt~ndido qtw, sendo <ippru\'atla a pt·oposta, que fez em 12 
de Outubro pas~ado dus Ag('ntes p:11·a os diversos trapi· 
chcs tlesb L:órtc, devrm os llii'Stnos A!.frnt:'s, cuj;1s 
nomeaçiks se lhes rrmettt'tn indusas, ohserv;1r stricta
mcnte as instru('(.~iies 1\c .1~ ,\,:~Le mez que baixam 1~om 
este por mim assignad<IS, alümtle tudo o m<~is, que llw 
fór onlcn;u\o a bem tio :>t•t·viço ua•;ional: Outrosim <lU· 
torizn ao dito Administrador p:1ra fazer as despezas do 
cxpedi~nte que ncccssarias forem IMra o Ucscmpmho 
das funcções dos referidos Agentes. 

Rio de Janeiro 9 de J'.brço de 1830. - Mal'quez de 
Barbacena. 



N. 72.-:IL\RI:\"!IA.-E~I !) IH: :L\It~:o OE 1830. 

~o!Jrc o orç:tHICulo d,ts \kspezas da ~l~rinh~ liaS provindas. 

11\m. c Exm. Sr.-Sua 1bgeslaUé o lmperatlor 1-b 
por hem que os orç:nnentosdas despczas de ?II~I'inha uas 
provindas, que pl'l.1 Cin;ulJI' <I c 31 de Outubro t!e 1828 
~c ordenou l'ossem remettidos a c~ta SccretilrLt de 
Estado o mais tanl~r até ao dia :20 de A IH· i! de todos os 
;:mnos, o sejam d'ora em diante a tempo tle aqui che
garem impreterivelmente no mez de Janeiro, pois do 
contrario é impraticavel organizar-se, c im prirn ir-se com 
n conveniente antir:ipação o ort:amento geral, que na 
fórma tb Lei deve ser apresrntatlo ao Corpo Legislativo 
logo no principio de l\laio. E por qu~nto o actual estado 
de finanças pul)líras exi~rm a maior cconomi;l, c re
duc~;ão em tod;ts :1s t.kspcz~s; Ordena outrosim o mesmo 
Augusto Senhor, pl'lo que resp['it:\ its LI:! Hepartiçã0 a meu 
t::ll'go, que nos orçamentos se contnmplem alfUellas Jc 
que absolut.lmrnte senSo deve prescindir, islo r, ven
cimentos lixos, custeio e fC~bricos tlc cmbar('.<H.:ões, que 
possam a h i estacionar-se, ou apor Lar, e dasqw\ se ad1am 
ao serviço da provinda, c linalmcntt• aquellas rons
trucçõcs novas, que se tinham ordcna1lo, ou se hajam 
d~ ordenar por cst<J Sen·etariJ de Estado; devendo além 
thsso os orÇJ.mentos comprc!JCJlilCrclll, com a conve
niente sepat·açâo, as dcspezas unlínarias, c ns extraonli
nnrias, (fcsig-aantlo-su ao rnr31110 tempo HS taLdlas de
monstrativas, que as devem :1companhar, as Lris ou 
ordens, 11ue autorizam bes desprz;Js, tomo se tem recmn
mcndado, não se omittimlo a\.!rnma relativa a objcctos 
de Marinha, ainda que se faça por tlivursas Hcpartiç.ües, 
par,t o queciJ!llpl'e que os urramcntos scjillll org.1nizados 
na Sc~rct:tri<l dessa PrcsiJcnr.ia ú Yi~ta dos elementos 
rccchillos (las estltÇÕl'S subalternas. O que tudo participo 
a V. Ex. para stta intel\igcncia, e religiosa excru1;ão. 

Deus Gu:mlc a Y. Ex.- P<!laeio 1lo Hio de Jancir11 em 
9 de l\brço de Is:m.-.Mm·que.: de Parmwgwí.-Sr. 
Presidente da Provinda de ...... . 
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S. i3.-J[S'fl(,:A.- E11 lO Dr. ;.anço DF. i830. 

Remove diDlcultladc~ 'JUC occnrrcm na pratica tlo$ processos de 
J"t\o, prcsus. 

Sua i\lagcslade o Imprr,ulor, remove udo :H di lliculdades 
que o Juiz do Crime dos bairro;; de Santa Hil.a e Can
Ucl:lria, pelo oficio incluso, representa occorrcrem na 
pratica Jos procrssos dos Jlrcsos: Ha por hem ~bndar 

declarar ([Ue, r1uanto á cit<lçiío da parte a cujo requcri
men to c~liYer ;dguem preso, a Onl. do L i v .:J.' Ti t.l2-'f pr . 
. <e achu altf~rada pelo§ 3." t.lo Ai v. de 5dc .Mar( o de -1790. 
o qual, assignando prazo mais breve que a~ ordens, e 
dando outra fúrm;~ i~ !:ita~ões para accusnçi!es, por e!le 
se devem regular osJuizrs como ultima Legislação nesta 
ma teria e ma i;; favoraYcl aos presos: que, sobre a falla 
de p~ssoas que queirnm servir· tle Officiaes de Justiç.a, 
pf'iu Decreto da dala de hoje Jica providenciado este 
objccto, conferindo-~e ~os Oniciaes que forem nomeados 
para os !Jainos d<l Candelar·ia e S!~ a mesmn ~!ratificação 

de 320 r~. d in r i os que percebem os de Santa R i ta e S. José, 
até que o Corpo Legislativo e . .;t:l!Jeleça n um c n outros 
comcnirnte~ vencimentos; c, !inalmcnte. pelo que 
resp~ita â demora das testemunhn.~ que devem vir depór 
nos referidos processo.~, q:re Y. S. faça expedir as ordens 
que forem conveniente~ aos Juizes de Paz da~ freguezias 
onde residir·em tJes testemunh~s. para que, lo.:J:o tJUC 
receber as requisições, o~ Juizes Criminae.'l as façam vir 
com n pena da lei. O que communico a V. S. pura sua 
intelligencia c execuçfio. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em iO de Março de 1830.
Viscondedc A/cantara.- Sr. Bernardo Jos{~ a a Gama. 

N. 74.- MARINH,\. Eu 13 DE ~L\RÇO DE 1830. 

Declara que o Decreto dn !.8 de Janeiro ultimo nli.o se refere aos 
emp~egados rujo uso do uniforme de Officiaes da. Armada é 
mhercntc ao emprego. 

I!lm. e Exm. Sr.-Em t·csposta ao officio que V. Ex:. 
me dirig·iu com data de 19 do mez proximo preteri to, 
trnho rle si(!nifi!'ar-lhe f!llC: m disposição do Decreto de 
18 r\(• Janl'iro nlt:mo que df'tNmina qur os Officiat's 
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honorarios da Armada Nacional e Imperial usem nos 
respectiv0s uniformes tão sómente ile distinctivos ile 
mct3l e galúes brancos, se não acha comprehent!illo o 
E~r:rivfio da Junt~ que faz as yeze.~ ,]e Intendente da 
!\lar in h a rJe~ga Provinc ia Manue I de Sal!cs Pai v a Pacheco, 
por isso que os uniformes de que elle usa em conformi
dade do A vis') de 18 de Maio tlo anuo passado são os de 
f[Ue trata o outro Decreto de 27 de Setembro de 1828; 
os quae~ só podem ser usados durante o exerdcio do 
emprego a que são inherentcs, seg-unJo o disposto no 
mesmo Decreto, c a declarar_:ão a elle feita pelo outro de 
1!1 de Nuvembro Llo dito anno. 

Deus Guarde a V. E:c- Palaciodo Uiode Janeiro em 
:1.3 de ~larço de 1830.- Jlarquet de Paranaguá.- Sr. 
}'residente da Provinda do E.~pirito Santo. 

N. 7;).- DIPERIO.- E:u. 13 DI> :UARÇO DE 1830. 

Manda que as aeta~ das sessões dos Conselhos Geracs sejam im· 
pressas, embora não haja lei que o ordene. 

lllm. c E~:m. Sr.- Sendo presente a Sua nlagestade 
o Jmpera(lor o officio de V. Ex. na data de 23 de Janeiro 
do conente anno, em que participa ter o Con~clho do 
Governo deliberado que se pedisse ao mesmo Senhor a 
competente autorização para se imprimiremasactasdas 
ses~ões do Conselho Geral da Província, visto não se 
achar V. Ex. autorizado para fazer· aquella despeza: 
Cumpre-me respondera V. Ex. ter Sua Magestade o Impe
rador determinado que as ditas actas sejam impressas, 
como requisitou o referido Conselho Geral, porque, se 
na Lei de 'Z7 de Agosto de 18!8, que serve de regimento a 
estes Conselhos, nenhuma disposição se acha a este 
respeilo, todavia presume-se que a Lei quer que se 
imprimam as suas actas ou diarios, visto que no art. til da 
Lei do :1. 0 de Outubro do mesmo anno se ordena que as 
Camaras Municipaes 5cjam asEignantes dos diat·ios dos 
ditos Conselhos Geraes de Província. 

Deus Guarde a V. Ex.- P.• lacio do Rio de Janeiro 
em JH de Março de t830. - .Yarquez de Caravel/as. -
Sr. Gabriel Getulio ~lontciro de Mendonca. 

o/V'\Af'~ 
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N. 7H.-niPERl0.-E~Jl'~ n:c ~\RI.:u DE 1830. 

He~rova .1 maneira por que o Conselho (J,_•ral tia Província do 
E~pirito Santo faz propo-t:ls de resolu~Ge~. c dá modelo para 
as mesmas. 

Tendo subido á Au::;u~ta Prc.scnç;-~ de Sua lUafl'estadc o 
Imp·'!':lllor· a~ rc~oluçõcs do Conselho Genl rb Província 
do E~pirito Santo !lat.<~das rle ?.7 e 28 de J~neiro, c duas 
de iO de FC\'ereiro deste anuo, pi'Opondo na :La que 
seja rn a ti torizadas as Camaras pn r a con!'t~d c rem sesmarias 
de lllCia Jegua, e menos, em trrTas dcvolut:rs, com ap
prov~çiio do g-overno d;J provinri:1 . na 2." que se 
prol1 iba a sahida da moeda de coiH·e. ll<l ;J." varias eco~ 
nomias sobre objectos que di:wm respeito fls Hcpar
tiç0cs dos Negocias ti::~ Gacrr:r, Fazenda, c 1\larinha, c 
rin~lmente n:~ ultima qualtl!~ve ser a divis:io e demar
c~ção estatística da mt•sm:t provineb P da Camara: 
Mantl:l o mtJsmo Aué!:usto Senhor pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imperio par·ticipar JO referido 
Conselho que suspeude o seu juizo a re~peito tbquelles 
negocias, e que nesta tbt:t se n~mctte :'t Secretaria de 
Estado dos Negocias tlil F.tz~·nd.t :1 2." das ditas reso
luções, c a 3." á dos Ne!\'O!:io;; da GLJerr:1, para serem 
por cllas enviadas it A,;semhlé-t Geral Lt~g"islatin. na 
fórma do art. 8~ da Conslítltiç:lo do Impcrio, :tpezar 
da irregularidade com que tanto css:1s, como as mais 
estão concebidas; porlJLianLo niío só se uão deviam 
compt•ehender em uma resolução objectos de diversa 
natureza, mas tambem sn não deviam englobar as suas 
disposições, antesdeúuzirem-~e em arti!:!'os ,.;eparado~, 

como se pratica nos projectos de lei, depois t\1) se expc· 
direm concisamente as ra:r.ões fundamentnc.~, acom
pmhando a resolução um ()fficio <le reme.<;s-• ao Ministro 
e Secretario de Estado da Repartiçao, n fJUB por sua 
natureza pertencer, sem lOdél\'in ser clb dirigida ao 
Ministro, mmo se vê no mo<lc!o que para maior clareza 
se lhe envia incluso. 

Pabcio do Rio de Janeiro em U úe Março de 1830.
JlJarquez de Caravellas. 

DECblh::-; DE t83'). S 



OConsi'lho Gcl"l\ da Provinr:indo1 E'piriln s~nln, 
conllccentln i t•>:pGtl·so• sur:ciotauu•nte ;r~ razUG< faltda· 
ffitlnlaesrl:t rr~olnt;Jo ), propii•): 

Art. I." ( Se~llt'lll·Sl' os arli;ro~l·nntl·n·lll :r ft':io]rto;iin, 
e o morlo praticndeexCI'Ut:~l~a. ttt!.lndnst•j;r !ll'•'••ss:rrí"1 

s~lla d.1S S/,_~;Oi!S do Conselho Ger:·l d:l Pt"P'.'ÍIH'Í"I do 
Espiril.o S:~nlo t•m .•... dc .... dl' •..... 

F. Prcsidrntt•. 
F. ~et'rdn·io. 

N. 77.- JUSTIÇA.- E11 Hi ne ~AR~o nE 1830. 

Sobre a di v i são por clnssrs dos tralml h os d.1 Srr.r~lnrin rlr E~t" rltl 

dos ~cg:o~ios t!a Ju.,lit:t. 

Devendo rcsult~r d:~ Uidsãn dn~ tr:1halhns dos oli
\'Cr.-;os ramo~ de rruc ~r wmpi'lo aclu:rlmrnl.e esta St·
cretaria de Estndt> dos Ne~odo> da Jn,::tip, ~r.~mndv 

V. S. propôz, nnis r·,·~ui;H·idaolc r1 f.tcilidark tro St)!l 

expedicntP, V. S. o~ far{!tlividir pela-~ Sl'g'Ointrs clas~cs: 
t.• da cor·rcsron:lencia tL!s pro\·inci;ls; ~-· dos Nc
gocios da Ma~islr;1tura; a.• dos Nr·_~ocins Ecc\csins
ticos; ll.• dos OlHei os de Justiça ; 0. • 1b corrrspou
dcncia rom <IS autorid;ule~ rln Ctit·tr, e C:rm:1r~s Legis
lativas. Dal:' sPrú cncarreg-;-trlo o Ollldal Josó Tiburcio 
Carneiro de c~mpo~, c dnrautr sua :lUStnci:l, o Officia! 
João Caetano de Aftncitln Fr~nt;a; da 2. a o Official 
Antonio Alvares dt) .Mitancla Varej:to; d:~ 3." o Officia! 
Vicente Fcrrcir:l de C;lstro o Silva; r!a !L"' o Ofilcin[ 
Domingos Lopes d:~ Silva Arnujo, c da ~-i." o Otncial João 
José da Motta. E' da pl'iv~liva compctcnci:r de V. S. o 
ramo da seg-urança puli!ica,lJcmrowo dirig-ir c !hcalisar 
os trabalhos de cada uma destas c\a~scs, na conformi
dade da ta bel la que a esta :1companha, assign:~da por 
V. S., a qual poderá sct• alterada seg-undo a praHra 
exigir, a Jitll d~ que todo o ex:pedit'ntc ~c raça, niio ~l't 

com a maior ex::lt:ção c regularidade, mas com clarcz:t 
t;:~J, flUO os Chefes das referida.> classes possom prompl.1-
mente dar a V. S. f]Uacsqucr i!!uslraçik~ que ~e façam 
necessarias, af'sim p~ra a cxpediçâo rlas ordens trn
dentes aos objectos de rada uma das classe.~ referidas, 



,·wno pat ;1 \,,:·:lt',.tr ,1,; i:d'urm:l,:iies que de V .:S.:;e ltajam 
,Jt• t'X1g:r, !l;: iutclligcnL'i;l d1~ qne, ;dúm dt,~ trabalhos 
q11e Jho·s liC;IIll )"'rlt'llCl'lldo, devo•r:1o ser applicados em 
•tn:•~'-''lt•l't' oult·n~ do expcüicttte ,\:l mc~ma :-iet.:rctaria de 
E-t:tdo ~~·"·ut:do :1 :tllliwBcia delle.~, ou J'areccr mai~ 

t:UII I t'il Íl'll!.i' :1 Y. S. 
IJI'ns G~tard•· :1 Y. S ~l':11;o t'lll 15 de ~larço de 1830. 

~ risronrll· dr) .<ilcuutara .. -Sr. Ju~o C:mwiro de 
C:ttll!JIJS. 

"''niH?Iln d" dh:is:-oo d"s h•:ohnlhos da Secrchlrlu 
d<• I,:,.t.~od<> doe-s N<~goc;:u .. •:n du&~io;:u~ u <~uc I!IC 
o·et'e••e o .ll.•11i,.o da dat.a t!e .. t.u. 

I." CJ::sS1' .- Da corrc~pnn!h·ncia da~ pt·ovinciH.
IIaYet•:\ H til !i no tJUt' In:\ por l.ttulo- Cnt n•spondeucia 
.l~l)f;:l da~ prol inci;~~.-:ii·/1.! ~I) l:tuçar;1u lodo~ osolliclos 
'IU1' Se J"i,f;)l\1 ]'()I'C'IJ•·ndll 1i:IS ,jj\'(~('S:IS ;ltiiOI'idJdi'S, dr~ 
-:l:trawlu-se o dia do seu t'l'CI'himcnto Jta S1·crl'Laria tle 
E·t:ldl>, o 1111tnero 1los 1]:W u lin•rern, suas tlat;~~, r-, em 
r·c~<umn, o.-: cdJjl'clos a I[LW ~.n 1lirigirem; !'!'i to este lan
•;:llllt)tltrl, ~·· ptll·:', rt:•;; co~t:l~ d1· ,;a da um a nota de-!~n
ç.,d0, ~ ~eriiu dtstribu11Jos J!elos O!liciaes para serem 
1''\tt·ac!:Jolo~, c ~llblf,•tn ;i ]ll't'SI'nça do Ministro~ á Sc
r!'l'taria d1! K>Lad11 da lL•t•<lrlição; em frente se far:lu 
a~ notas Uasre~postas Uittl!'stino qu1~ se der·nosm<'smos 
o!l1cio,, a Jim. J,~ s:dJ••r-.,e, JI.Utn golpe de vista, os oh
jccto~ que tiverem sido r.•suh'ido.~, os que rrsLJrem por 
re~olver, e os qLw, ]líll' sua natureza, se mandvrem re
senar· ou fot'l)ll! rcmPIIidos ao Corpo Legislativo. O 
Oflki:d encarrer::1do 1lesta cl:ts~e tor:'t a seu c;1r!!O 1":17.úl" 
estes :•ssenlos,~·:,s~im tomo participa!' ás ~nt!H·idades 
re~pct'tivJ.> cs oH!cios que tiverem estes dou·~ ui tinto.~ 
tk.-;tirJO-;, e aos Prrsidenles u t!efainwnto Llos rC<JIH~

rimcniD.'l por ellt!s enviados; e informa!~os na confor
midatl•' do que di~põc o Aviso de 27 de Abri: d1: 1820, 
da St•crc:tnn:r de Estado dos Negocios do Itli)Wrio, ex;r
minando-sl' p(•]a numerJção se terá hHido lalt;l de 
recebimento de algum olficio, para se ar;,~rt.<ar ao Pre
sidente respeetivo. O Ollicial qu,~ houver de Ltn<:<rr, e 
fedtJt' o expediente diario da Sec:retaria de E~ lado, antes 
de o far.er, deverá entrer.o;nr-lhe toJos os a\·isos quu s1: 
r·xpedircu1 aos Presidentes e ma h autoridade~ •la.~ pro~ 
vincias em l'l'spo~ta ;lOs ~cu.~ ollkios. 

2. • Classe.- Dos :-.l"Pgoci os da 1\IJgistratura .-l-l:ivt•r-."1 
um livro til•nominado- ~.blrkuln dos :\IJ~·i.~tLHi•IS -, 
JJO rtua! se bnçatfio to lu.; o; Jiw\l'es de ~!:t·;i:,lta~ur.t 
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fJUe f'Xislin•m crr:1dos é!il todo u Imperio c hajam dt: 
ser crcados p;ll'a o futuro, o.~ nomes de todos os )b
;::i.~lr~rlo.~, :L'SII!l do Supremo 'fr<hun~l de Ju.~liça, 1'omo 
de tod3s :1~ Hc!nçõc . .; ~~ I ug-:ti'I'S tr icnnae.', de c In r a nd o-oc 
a data da mr·r<t', o dia dn po~.oc, do recebimento da crr·
titlão tlr~t:1, )l:il'<l >e conhc!:Cr >r' houve ou niío omis~âo, 
na coufMmidadc í.lo Aviso dc27 de Fevr·rt'iro rassndo, 
as di~pcnsas (J!Je s.e IJ<ljam de ronccder de cPrtit:õcs de 
decima. ~uas proro_ct<IÇÕes ou qu:H~'qw·r outras; ~~ in
formnçõc•s ou rJurixas (]llC contra ellrs possam !1aver; 
o deqino que se liH•s der, e fJ:tnnto possa orcorrcr du
r:1ntr o t•xercicio de I]Ualqunr illini~tr·o, no lugar que 
lhe tiver sido conferitlo, a Jim d(~ tet·-sc tudo rm consi
tlrrnç:lo 1juando se t.ratar de s1111Sequentes despacho,;. 
Havn:'t outro \iHo no qu;l] se f.1rão iguaes a~scntos a 
l'espeilo dos Juizes rl1~ Paz. 

Ao Ollicial enrarrrgatlo desta classe perl,flnce fazer 
todos estes a•sentos, !wm como cx~min~r os rcqurri
mcntos dos Ministros que. tle]Jois de Uespaclla(!os, pe
direm a experl.i1,~ão de suas rcspcctiv~s cartas, a fim de 
niío serem at!mittitlos a despacho sem que se mos! n~m 
corrrn!Cs por toe\ as n~ ccrtidUes especificadas no Aviso 
(k27 de Fevereiro ultimo, dirigidl> ao Offieial-1\bior. 
Os requerimentos assim instr11idos serão immediata
mcnte dirigidos ao Procurador da CorGa, e, baixando 
depois á Secretaria de Estado. deferido pelo Ministro da 
ll1•partição, o sobredito Offieial pas~ará os bilhetes para 
n ra~amento dos novos direitos comas dela rações do 
esty!o para serem assignados }Je!o Officia\-Mnior. As 
cnrtas e alvarás dos sobreditos lugares poderão ser 
pnss~dos por qualquer dos Offi~iacs, competindo ao 
que o registrar fa:r.cr as notas neces.~arias. 

3. • Classe.-Dos Negocias Ecelesiasticos. -Ao Official 
encarregado desta clas~e compete examinar se todos os 
requerimentos que se apresentarem para expediçfio de 
cart:1s. niio só de Igrejas parochi~es e quaesquer outros 
beneficios l'ee\esiasticos, como das erecções, confir
mnções de cnpc\las , conlbrias e eompromis~os, se 
acham competentemente instruidos em termos de 
ser~m os primeiros submettidos ao conhecimento do 
Offiri3l-Maior para mandar Jlassar os títulos n~spe

ctivo~, G os segundos enviados ao Procurador da CarGa, 
p:11'a sohre e! lés responder. Terá igualmente a seu cargo 
a e~prdiç.'lo das cartas de apresentações dos Bispos e 
toda n correspondencia par<~ Ronw r ela li v a a este olJjccto 
r fiscalisar que os lJI'CYCs ou quarsqut'r outros res
niptos da Curia Rrm1ana, nãG srjam a<!mi!!ido.< a dr.'>-
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p:.,·.IIO St'lll ljlll' IC!lham pago \t ~CIIo C\Jllij)i'li'Jl\C, l' (jUt', 
par~ <l exprdi(·ão dos Tn1·~mo.-:, ti,·e>.~r· ]'l'i'Cr'tlido <1 li
rença imprri:d. h~s~ri1 os ]Jillietl•:; par:1 o pa!:<Jllleulo 
L[,,s novos direitfl~ dos ti~ttlos que forrm a dks ol,ri
g:Jdos, fl.1fil >CI'enl :IS~Í!!.Il<J,]I,S pl'i<J Umci:I]-1\Iaiur. lia~ 

rer:i nesta clnssc um livro com o tituln- Heg-istro 
Gcral do~ bcnclicios Ecci!'Si:L~ticos-. no qunl ~~· bu
<:arão todos os cnnonicaJo_,, Igreja~ p:1rorhiaes ~~ ca
pdlas !i!incs, a~sim curadas con1n n:i•J ruroula~, que 
rxistem crcadas, ou que, p:u·a o futuro~ sr houvrrcm 
tle crear !lOS diVet"MlS Bi,p:Hios; os nonw~ de tn1lü.'; os 
Saccnlot.r·s qtw forem :qlrC>'tnt:Hios, lauto uos l:<moui
cato.~, e l{tlai'SlftWr outros !.wndlcios das Cat!H•dr:w.~, 

como n:1s lgTejas p:lt·ocliia•~s; ,kdar:nido-se ;1s data.~ 

das mercês, p~ r a o que os Ht•cre tos,d ~:poL~ de regi~! raU0s, 
irão para 1's.~c fim :i rt>spe1·tivn ct:~~~··· 

A~ ra1·ta~. :l!vnrã.;; e port,lrins S1>llr1~ os ohjl'tlos rP
ff'ridos poder5o ser passados por qualqü1'!' dos Ofiki<lrs; 
Jir:ando a cargo daqud!es fJUC ;n;; rcgi.<trarem pôr as 
eompctentes notas, 

4. • Classe. -Dos Oficios de Justiça.- Compete ao 
U!llcial C!lC<trrega(]O dest~ tlassr lanr:ar l'!tl um IÍ\'1"0 
que terá p0r titulo-Officios de Justiça-, todos os 
oficios dPsl:t natureza que existem ct·c•:Hlos, c para o 
ruturo se hotnerem de errar, bem como o nome dos 
indivíduos a quem forem conferidos, declarando a data 
dn merrê, p~ra o qun os Drcretos, depois de reg-islratlos, 
IIJC seriio transmittidos. Examinar sn os pretendentes 
a estes oficio~ se acham rom1wtcntcmente habilitados c 
os seus requerimentos in~truidos com os documentos 
exigidos pelo Avi.~o de :19 de Janeiro do corrente anno, 
e se o officio pedido cst~ ou não vago, n. lim de que 
t~es rcquerirnf'nlos ~ubam a dPspJcho com t•sta~ illus
traçõe~, que muito devt!lll facililar o ,q•u deferimento, 
l'assará. os hitheks para os novos direilos, logo que a 
p~rte tenha obtil!O d\'~p:!Chn, j>~ra Sl' II1C rxpcdil' O S1~U 
titulo, a fim de ~erem a~signados pelo Officiai-)Iaior. 
Os alvarils das scncntias vilalici.1s de tars o!Ticies 
poderão ser pas~ados por <Jllalqunr dos O!Hri:1r~, flc~HHlo 
n cn.rgo daquellr~ que o~ rep-istr:trelll pUr ;1s nota~ do 
CSl!IO. 

õ." Classe-.- Oa corrc~ponrlf'nci<l com :Js nutoridaGo~ 
da Côrte.- O Official nom1~ado p;l!·a e~tn classe tcrâ a 
~ea rarp;o tnd::t a corrcspondt'nci:'l com n,; autoridade~ 

dn CMte ~~ Cama1·as Lcgislativ;l~, n•twlando-se, quat:to 
~-~~' tn'iliH'ira~. p:•lu qun !ka disposto I]U:mto il corres
:•ondl'll'"l'l ,:a~ ]'l''li·incias, c t"Olllinuaudo a Lwçnr nr_, 



' . ··-
lnro que c-dsli: j;'l 11a Set:rdnri.• dt• E.<L1do das- Ex i· 
p;enrias Uo Corpo LP~i~lativo-l;ulos os ollkio~ qun se 
f,1n•m rPrelwntlo tk nm!Jas .as C:nn:.~r:1s pl'la maneira 
jú ]'ralic:u!n. a fim de s:dlt'r-sr, da~ rxigenci:1s ft•it:•s, as 
que forem .-.nli.,fciLL~ c :•s q11c dei:o;~rnm tle o ~Pr de 
umn par·a outra .o;ess:io; p·1ra u que o Ofllci:1l rncarrerra
du t!e ft•('h~r oexpcdieulc diario l!w 1knrá transmillir 
antes assim os aúso~ dirigitlns fls anloridaUes 1la Côrlr, 
que fort~ln em l'l'~posta a seus ollicio~, como os que 
furem ús ~O!Jn••lilas Camaras. 

S••rretaria dt: Esta.lo 1los Negorios 1la Justiça em t:í 
(\,• i\lan;o tlc lt:\30, -João Carneiro de Campos. 

N. 78.-JUSTIÇA.-E~t i~) lJE ~LMIÇO ()E 1830. 

Coucedc ao Porteiro do Suprrmo Tri!ll!nal de Justiça a cscus<~ 

t!o !.'XPrcicio de Porteiro da rcspcctiv:L Secretaria. 

111m. c E:<:m. St·.-Não ,<::.rn!lo compativel que o 
Porleiro do Supremo Tribuna i de Ju~!.i(a sirva t:~mbem 
de Porteiro rb Secretaria do mesmo Tribunal, sep;uncto 
V. Ex.. Cxpôz no seu oflicio tlo L" de Fe\·ereiro pnssado, 
inl'ormandv o ref)ucrimento de Luiz Santos, que pede 
ser escuso drstn ultimo exercicio, a que o o!Jrigãra o 
Aviso tlc H de Novembro do anno antecedente: Ha Sua 
l\Iaqe~tade o Imperador por lwm Conceder-lhe a es
cusa re(juerilla. O que communico a V. Ex:. para sua 
in telligcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em !5 de Março de 1830. 
-Visconde de Alcantara.-Sr. Jose Albano Fragoso. 

i'rohil-'<~ qun os Cn111 !Ll!11H!aulP~ •l•ls na vh1s d:1. Arnmt!a façam nos 
ll:l.YilJJ outr<t< obras, <[UC Iüu s~j<l.;n a~ lndi~!'ensweis dt1 con
certo. 

lllm. c E\lll. Sr.-Con~tando .1 Sn.1 :Hagest.tdc o lmpl'
r:idor, que l'lll rontravrn(fin do di.<:posto no Dt>1'rrt11 de 
10 llt• .luBI!olll' 1t3:!H, l'<_ll!JlllUIJi;·:,IIO :1 essa Pr•·silleuri:l 



!lO GO\"E!l:\0, G., ., 

p0r Aviso tircuLn· de 20 rln Outui•ros')~Llintl•, n!p:uns 
CommnrHlantrs dos navios tb Arm:ul<l N:H·inn:d P llllp<'
ri~l cxi~cm e ol1t\•rn LD:er nos mesmos navios <llh'pr:iit•s 
nos arranjos inkriores, c ohr:1s desncccssari:ts, l; de 
mero r.aprirho, Prn qu:• SI) 11i'sp,•ndcm g-rand1•s sommas, 
sem que d issn rPsu I te uti I ida1 k :10 st•nü.:o, :1 u Lt•s pn)juizo 
da .Fazenda l'ul11ica; onll•Ju o mrsmo Au~usto Senhor, 
que V. Ex. haja de dar <ls mais t!'rminnntcs ordens para 
que se rumpra re!i.!\"iosamPntf) o citado Decrl'tu, fic;nHlo 
prohibiUo o fazerem-sn nos ditos n:rvios outr·asuhras que 
não sejam ~s iwlispcns:tVI'ÍS p~ra o seu conl'erlo, ou 
aquellas pnra quo haja ortlcm po;;itiv:l dest.a Secretaria 
de Estado; devewlo port~nto V. Ex. chamará rt·spon
sabilirlade o Com mandante, ou q uacsqucr autoridades que 
o contrario praticarem. 

Deus Gunrde a V. E c- l\rlario do nin 1lP J:1n1!iro 
em W de M<li'ÇO de lS;JO.- .Marque;; de Parnnagud.
Sr. Presidente 1\a Provinda de ... 

N. 80.- MARINHA.- Anso DE t8nE li.\R{;o DE 1830. 

lllanda que nos conhecimllntos se declare a cspecie, quanti· 
dado e valor dos dinheiros recebido 

Resolvendo Sua 1\hgcsta \c o Imper,11lor, que nos co
nhecimentos que o Thcsourciro Gorai da !ibrinha possa 
no Thcsouro Puhlko dos rlinlwiros recebidos para as 
despezas a seu cargo, se declare scmpr1~ tanto ascspccics 
em quctacsdinheiros lhe são entregues, como a quanti
dade, c v:dlll' Je cada uma tlellas; ~ssim o parlidpo a 
V. S. p.1ra sua intcltigencia c execução. 

DcusGuarlle a \'. S.- P.1ço rml8 de i\larço de lb:JO.
Marquez de l'aran-'l[llliÍ.- Sr. Luit d;r Cunlr.1 .Mor,;ira. 
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Ex:lg-e l'el~~no c!.1< {'HO·Chias \\ r~:H:II~s U!i~H·s, e do-; Sacsrdot<·s 
resident~s na o d i<J~c,;es; '~ prop1sta das que Jevcm srr crcaJas uu 
suppri1nid1s. 

Exm. cncvm. Sr.-Sua ;:'!bgcsta(lc olmJwrar.lorH:I 
por bem Ordenar que V. Ex. rcmctta nesta Secretaria 
de Est;u!n,rom a maior hrcvidalle possívd, nãnsú uma 
relação dn to1las as igrejas parochiaes deste Bispado e 
capelbs filiacs curadas e n::io curadas, como outra de 
todos os Sacerdotes que rrsidircm nesta diocese, dccla
ramlo qu.1ntos 1kstf'S são noerssarios para o .Ministe
rio Eccil'si:Jsti1:o. Outrosim, ordena Sua ~Iag-,~stai!e quo 
V. Ex. pt•oponha: L", as p:1rochiJs que cumpre rrcar-se 
na sua Uiocr•se, 1lesi.c;nando seus distrktos, c se só nPlles 
hn alguma ic;reja que poss:1 servir de mnlriz, c numero 
de froguezl'S r:omprchrndidos em r:ada uma; e, na falta 
de Íi!:reja, o !ocnl prop1·io p.1ra assento da matriz; 2. 0 , as 
que devem ser supprimidas e a qual das outras devem 
os seus distrir:tos ser in~orporados. Na relação d:~s paro
chias já c'i:istPntes tomo ú.as que se houverem de crcnr, 
será convt'!lientc que se notem aque\lns cujos districtos 
comprchcmi<lm terreno pertencente a mais de uma pro~ 
vincill. 

Deus Gu:lr,Jc 11 V. Ex.- Paço em i8dc Março de !830. 
- ViscondedeAlcantara.-Sr. Bispo da diocese de ..•.. 

N. 82.-JCSTIÇ,\.-Ei\1 ';H OE~ARÇO IH: !830. 

Sobre fallaH~ irregularid:llles encontradas por um Ouvidor nos 
autos em correiçãO. 

Foi presente a Sua Mar:restntle o Impct·ador o officio de 
2G de J,\nciro 110 anno antnceUente, om que Vm., de
pois de particip:lr a.~ f:1ltasde observancia das leis, c ir
rcg-ularid:lllCs que encontrúra n<1s vili:Js Jc Assurnpção 
e Sant~ l\lari.1 do Julgado <lc C:Jbrobó, ll<l occasião em 
que a dia~ fUra de corrci1;.:Tn, dá p:lrtt• rias rnedill<IS que 
adoptára para obst:ll' a continuaç:io tit~ tacs ahusos, c o 
mesmo Augusto Senhor nw onkna -re~ponrJa a Vm., 
IJUnnto ã falta de pagamento dl) s.'l\o dos auto,; j:i. jul· 
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gados, que a Lei de 17 de Junho de t809não foi cum
pridamente executada, porque no seu § t3 commina <l 
pena do decuplo, e suspensão dos Juizes e Olficiaes: que 
não póde ser approvado o arbitrio que tomou. do an
nul!<tr os autos de acções propostas, depois de penbo
rados os bens dos devedores, porque só ás partes com
pete em laes casos requerer pelús meios marcados na 
lei a sua invalidação, não devendo port~nto Juiz al
gum já mais tornar-se parte: e finalmente quanto ao 
quarto ponto do citado officio ácerca dos dinheiros que 
existem no cofre, sem saber-se a quem pertencem, que 
deverão ser rcmettidos ã Junta de Fazenda da Província, 
por accrcscerem ao Fisco, na conformidade da Ord. 
Li v. 2. 0 Tit. 26 % f7, e que igual destino deverão 
ter as som mas arrccad<~das da herança de Isabel Dias 
para ficarem em deposito na mesma Junta, até que 
compareçam herdeiros habilitados pai'a as reecberem, 
visto terem-se passado mais de quatro annos, sem qlle 
a!guem as tenha reclamado. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
'í!í! de Março de 1830.- Vüconàe de Alcantara.-Sr. Ou
vidor da comarca do Sertão. 

N. 83.-FAZENDA.--CONSULTA DOCO:"i'SELHU DA FA· 

ZENDA DE 23 DE MARÇO DE {830, 

Autoriza o Conselho da Fazenda para poder suspender os Conti· 
nuos de seu serviço. 

Senhor.-Por mais de uma vez tem este Conselho 
advertido os moços do seu serviço, ou Contínuos, das 
suas reiteradas faltas, com que desamparando o serviço 
do Tribunal. já a pretexto de doença, e já sem nenhum 
pretexto, têm mostrado a mais grosseira insubordi
nação. O Conselho entende, que esta conducta procede 
da segurança da impunidade em que estes cmpregndos 
confiam; e não tlevendo o Conselho por mais tempo ser 
insensivel observador della; leva este neg-ocio por 
consulta á consideração de Vossa Magestadc Imperial : 

Parece ao mesmo Conselho, que sendo permitlido 
pela Lei fundamental do Thesouro de 22 de Dezembro 
i:lc t761, que os Preúrlenlcs do mesmo Thesouro possam 

DEC.IS0ES DE !830. 9 
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por si demittir taes empregados, o mesmo possa fazer o 
Conselho propondo a Vossa i\lngcstade Imperi:li outro-; 
em seu lugar. 

Riv, 18 de Fevereiro tlc 1830, nono da Indcpenrlencia 
e do Imperi'o.-l9sé Fortunato de Brito Abren Souza e 
l\lenezes.- Francisco Bapt-ista Rodrigues.- Manoel Jvsi 
de Souza França. 

Foram votos os Conselheiros LconarUo Pinheir·o de 
Vasconcellos, João Sahino de 1'tlello, e ioiio Prestes de 
Mei!o. 

RESOLUÇlO. 

Hei por bem Autoriz1r ao Conselho para JlOder suspen
der os seus Continuas, quando lhe parecer que o me
recem, dando-me parte dos motivos !rara {rcsoh'er a 
sua clemissão. 

Paço, 23 de Março de 1830. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

l)Jarquez de Barbacena. 

N. 84.-JUSTIÇA.- EM 26 DE li.ARÇO DE :1830. 

Manda passar resalva aos marinheiros empregados no serviço do 
escaler de ronda dos navios á carga. 

Sua 1\lageslade o Impera-dor, reconhecendo pela in· 
formação por Vm. daáa em o seu otlicio de 20 do mez. 
antecedente, a utilidade que deverá resultar aLem dos 
direitos nacionaes da conservação do escater que os Of
ficiaes da Superintendcncia Geral dos Contrabandos tem 
posto á sua custa para rondarem no mar os navios que 
se acham á carga, Ha por bem Autorizar a Ym. para 
passar as resalvas que lhe parecerem necessarias aos 
marinheiros que forem empregarlos. no serviço domes· 
mo cscalcr, a fim de serem isentos de qualquer outro; 
comp'etindo a Vm., debaixo de sua immediata respon
sah_ilidadc, vigiar que nisso não haja o menor abuso; 
e, para que, nem pela lntendencia da Marinha, nem 
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mesmo pela Alf:mJeq-a, se posS:l estorvar ou embaraçar 
o ser rico do referido eseal~r. se tem nesta data e:zpe· 
dido a;; convenientes ordens áqucllas duas estações. 

Dem Guarde a Vm.- Pnço, 26 de Março de !830.
Visconde ae Alcantara.-Sr. Desembargador Superin
tendente Geral dos Contrabandos. 

N. S:J.-U!PERIO.-E~f 29 DE M.\RÇO DE {830. 

Sobre o cxercicio dos Fiscaes das Camaras em Cúrreiçáo, e fali:. 
d!l cumprimento de deveres dos respectivos procuradores. 

Tendo sido presente a Sua Magestade o Imperad0r o 
oílicio da Camara Muni-cipal da cidade de Cabo Frio 
datado de l9 Je Janeiro deste anuo, no qual pede se lhe 
declare quem deve acompanhar os Fiscaes nos exames 
c correições a que estes têm de proceder, e igualmente 
os meios com que poderá obrigar o seu Procurador a 
cumprir os seus deveres, quando nelles fór omisso: 
Manda o mesmo Augusto Senhor pela Srcretaria de 
EstaUo dos Negocias do Imperio participar ã referida 
Camara que, pelo que respeita á La parte, os Fiscaes 
não precisam de companhia para o desempenho rias 
obrigações de que os encarrega o art. 85 da Lei do L 0 

de Outubro de !828; quando porém a occurrencia dos 
negocias seja tal, que careçam indispensavelmente de 
auxilio para o seu expediente, deverá a referida Camara 
nomear aquelles Ajudantes do Porteiro que forem ne .. 
cessnrios, para o que se acha autorizada pelo art. S2 da 
citada Lei: e pelo que toca â 2.", quando não seja 
sufiiciente a inspecção dos Fiscaes para activar o Pro
curador no desempenho dos seus deveres, a Camara o 
pódc a isso compeli ir cQm penas que lhe commine nas 
suas posturas, e mesmo demittil-o nas suas deliberações 
e accórdãos, quando aqllelle meio se mostrar ineffica;;, 
e o Procurador incorrigível, precedendo todavia a ne
cessaria prova e audiencia do mesmo Procurador, e 
ficando livres a esto os recursos designados no art. 73 
da referida Lei. O que assim se lhe communica para 
sua intelligencia, e em solução ao dito officio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2:9 de Março de t830.
Jlarquez de Caraveltas. 



N. 8().-U.lPERIO.-E~ ~U DE MAR~.o DE 1830. 

Sohrc duvidas na cxccuçào da U~i do 1. o de Outubro de l828 
das Camaras ~Iunicipaes. 

Sendo tíresentc a Sua Mag('stadc o Imperador o oflicio 
da Camara )lunicipal da vil la ~!e Hczcnde data1lo de 2:.i 
é!e Janeiro deste anno, pedindo esclarecimentos sobrll 
os objectos que refere no;; quatro artigos do que tonst:1 
o mencionado officio: MJnda o me.-;mo Augusto Senlwr 
pela Secretaria de Est~1\o dos Negocio~ do Impcrio 
participJr á referilb Cnmnra, em resolução a cada um 
delles: 1. o que os Officiaes, rk que trata o art. 55 da 
Lei tio i. o de Outubro tlc 18~8, são os das Camaras 
Municipaes, os mesmos de que se falia no Tit. 5. o da 
referida Lei, e não os dos districto~. como parece haver 
et·radamente entendido a dita Cam:1ra; 2. • que jã não 
co;npete ãs Camaras Municípaes a nomeação dos The
soureiros ou Recebedores das rewlas nacionacs, que 
faziam as transactas, sendo essa uma das attribuiçõcs, 
ou obriga<,:ões, de que foram pt'iv:~dos ou al!iriados peb 
disposição do art. DO da citada Lt>i, mas sim ao Governo 
pela Repartição dos Negocios dn Fazenda, ã qual a dita 
Camara deve recorrer para a declaraçtio, que requer, 
sobre ·as carnes verde.~, bem como á ·Repartição dos 
Negocias ia Justica, pelo que respeita ãs despezas, de 
t]UC trata o seu;}, o artlgo; 3." finalmente que, fluando 
não fór bastante a insp:Jcção e vigilancia dos Fiscaes 
para uctiv;~r o Procurador tia Camara, como lhes rc
commenda a precitada Lei no art. 8;), poderão se1·vir as 
penas que se lhe comminarcm nas posturas; e, si o 
Procurador se mostrar incorrigível, cabe na alçatla da 
Camara o demitlil-o por suas deliberações e accórdãos, 
á vista de provas legaes, e com audiencia do mesmo 
Procurador, ficando salvos a este os recursos designados 
no art. 73 da referida Lei. 

Palacio do Rio de Janeiro em :!9 de Março de 1830.
Jltarquez de Caravellas. 



N, 87.-1MPERI0.-El129 DE MARÇO DE t830. 

Manda que o aforamento dos t{)rrenos das Camaras Munieipaes 
seja feito particularmente, por um preço certo c razoavcJ. 

Tendo subido ã Augu~ta Presença de Sua .Magcstade 
o Imperador o olllcio da Camara .Municipal da cidade 
de Cabo Frio, datado de 18 tle J~1neiro deste armo, 
participando que, havendo muitas pessoas que occupam 
terrenos pertencentes â mesma Camara, e nelles tt!m 
já construido etlificios, sem todavia se acharem mu
nidas do cOmpetente titulo de nfnramcnto, entra em 
duvida si essas pessoas deverão .sujeitar-se ao que dis
põem os arts. 4,2 c /13 da Lei tlo 1." de Outubro de 1828, 
pondo-se em praça os referidos terrenos, ou si basta que 
se lhes arbitrem sómente os foros, c se lhes confiram 
esses titules; Manda o mesmo Aug-usto Senhor pela 
Secretaria de E'tado dos Negocias do lmperio participar 
á referida Carnara que, não ordenando a citada Lei que 
os aforamento.<; .se fa~am em publico leilão a quem mais 
der, como dispõe a respeito das rendas, c arrenda~ 
mentos, e sendo antes muito conveniente que para 
;JfjUe!les se estabeleça um preço certo c razoavel, com a 
devida attcnção as circumstancias ílo tempo c dos lu
gnres. não tem lugar a duvida que olicre!'r:; cumprindo 
portanto que proceda na fórroa que fie<~ indicada. O que 
se lhe participa para sua intel!igcncia. 

Palacio do Hio de Janeiro em 2:9 Ue llarço r:lc 1830.
Marguez de Cararjllas. 

N. 88.- ll\IPERlO.- Eu 30 DE MARÇO DE 1830. 

Sobre a prestação de eontas da administraç<Io do Hospital do Pa
raizo e S. João de Deus na cidade do Recife. 

111m. e Exm. Sr.-Sendopresenle a Sua ~tagestadc 
o Imperador a representação do P~tlrc Antonio Xavier 
Garcia de Almeida, Hcgente do Hospitnl de Nossa Senho
ra doParaizocS. João de Deus da cidade do Recife, os 
documentos que a acornpanha1·am, ejuntamente o oflicio 
de 8 tlc Agosto do anno passado, com qw~ o Presideutc 
dessa Provinda Tholli:IZ Xavier Garcia de Almcid;~ re
metteu ar[uclll·s papeis, nrsando tudo ~obre a du' ida 
em que se acl1a o referido Hegrnle, que r!C'seja saber a 
'lW'lll 1l1·ve ('fln<idr·rnr rnmn F'isral d'i'Juclli' c~lahcleri· 
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menta p~t':t dclic Regente exL(!ir as contas tia sua re~ 
r:eita e dcspeza, si si'JillC!ltc o Marqucz do Recife como 
Padroeiro daqud\a Casa de Caridade, e o Ouvidor da 
comarca, como lhe p.wrcc ú vista do cap. {5 dos 
Estatutos approvados pelo Alvará de 19 de Ag·osto de 
Hi89, c em contemplação a ser a sua fundação toda par
ticular, e sem clot:H:ão alguma dada pela Fazenda Pu
blica, ou si t;J.mbem o Conselho do Governo que, in· 
cumbiúo pelo :~rt, 23 da Lei de :tO Outubro de i8'l!3 de 
vigiar sobre os est~belecimentos de caridade, \h'ns tem 
exigido, c finalmente a Camara Municip:tl, a quem pelo 
art. üUda Lei t!o 1.0 de Outubro de 1828 lambem com
pele co. ida r no l'Slabe!ccimento e conservação de scme
lhalltC5 Casas: c tomando o mesmo Augusto Senhor em 
consideração tudo quanto se acha cxpendido nos ditos 
papeis, Ha pol' llcm resolver que, não obstante o cap. !5 
(los Estatutos 3pprov;ulos pelo Alvará de iU de 
Ago3to de lü89 obrigar o supplicante a dar as contas ao 
Patlroeiro, e este ao Ouvido1· da comarca, não se segue 
que as nJo tleva tambem tla!' á~ outras autori(latles, a 
quem por leis posteriores compete tornai-as, JlOrquanto 
não ~ó no citado Alvarã se não expressa que o suppli
cante unicamente perante o Padroeiro, c este unica
mente perante o (htvidor da comarca tenha de as aprc
sent.Jr, e as ditas leis não envolvem po1· consequencia 
uma d!~posição contraria ao mesmo Alvar<i, e sü sim 
U!lla nova obriga(ãO a que o sujeita, porém mesmo 
quando tal di~posição o fosse, naturalme!lle se seguia 
que arruellc tinha ficado por estas dero::pdo, sem lhe 
nproveitJr a razão tle ~;c r esta Casa de Caridade de insti
tuição particular, pois que isto a não isenta, nem os 
seus·Atlministradores da liscaliza1:ão ortlinaria daqueUas 
autoridades a quem já então estava, c de futuro fos~e 
le;s~lmente encarregada a inspccçãu de taes cstabelect
ment-os em gera11 que são sempre da Soberana Pro
tecção. 

O que p:~rticipo a V. Ex. para ~ua intelligencia, e em 
resolução ã rcferitla representação, cumprintlo que assim 
se execute emquanlo não houver outra resolução dada 
pelo Poder Lrgislati r o, a que-m privativamente compete 
dar a authentica interpretação das Leis, 

Deus Gn;~rdc a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
30 tlc Março de i830- Marqw:Jz de Caravellas. -Sr. 
Joaquim Jo~é Pinheiro Uc VaseonceUos. 
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N. 89.- IMPERIO.- EM 30 DE M.\RÇO DE 1830. 

Declara que ninguem póde ser expulso de sua rcsitlencia senão 
porsenten~a. 

lllm. c Exm. Sr.-Acctlsando a recepção do Aviso 
{\e V. Ex. na data dei8docorrentc mez, que acompa~ 
nhou o officio do Commandante interino das Armas da 
Provincia de Mato Grosso, no qual, participnndo haver 
al\i um negociante de nome José Jouquim Vieira, de 
genio turbulento que assaz prov:ira por graves insultos 
contra o Vice-Presidente c Junta da Fazenda, julga de 
summa utilidade a sua remoção para fóra da Provincia 
a bem do socego publico. Cumpre~me pr·evenir a V. E:<. 
restituindo~lhe o mencionado oilicio, que é ante cons~ 
titucional a medida lembrada pelo dito Commanrlnntc, 
porque ninguem póde ser expulso da SU3 residencia se~ 
não por sentença que a is5o o condemne, c no caso de 
que se trata competia ao Presidente do Conselho Geral da 
Província contei-o em seus excessos pelos meios que lhe 
subministra a lei do seu Regimento de 27 de Agosto do 
i828, arts. Ul c H5. 
· Deus Guarde a V, Ex.- Paço om 30 tle!Março de i830. 

- Marque.t de Cararellas.- Sr. :\linistro ti<l Guerra, 

N. 90.-IMPERJO.-EM 30 DE MARÇO DE i830. 

Sobre a escusa do cargo de Vereador a um cidadão pelo não 
provado motivo de pobreza. 

l\lm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua 1\Iagessade o 
Imperador o officio de V. Ex:. na data de !2 de Fevereiro 
ultimo, acompanhando o requerimento de alguns V e~ 
J'eadores da nova Camara Municipal da villa de Lages, 
em que se queixam da Camara transacta da mesma vi lia, 
por haver na occasião da posse da actual dispensado 
illegalmente a Manoel lgnacio da Silveira, em quem 
havia recahido a eleição para Presidente, pelo não pro~ 
vado motivo de pobreza : E o mesmo Scn.hor ã vista da 
cópia da acta do Conselho do Governo com a data de 21 
de Março do anno passado, e que acompanhou o dito 
offtcio, ficou inteirado da justiça r~m que o sobredito 
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Co~selh~ deferiu aqnelic requerimento, visto que a es
cusa ace1ta pela Camara não estava comprehendida no 
art. 19 da Lei do L" de Outubro de 1828. 

Deus Guanlr a V. Ex:. -Rio de Janeiro em 30 de 
Março de 1~30. - Afarquez de Garavellas. -Sr. Miguel 
de Souza Mello e Alvim. 

N. 91.- JUSTIÇA.- E.u 31 DE MARÇO DE !830. 

SolJre a cessão de parte da casa do Aljube para cadêa publica 
desta cidade. 

Exm. e Revm. Sr.-Levando ao conhecimento de 
Sua Magestade o Imperador a cessão quu V, Ex. fez do 
restante da cas;1 do Aljube para ser reunida á outra parte 
que serve jã de prisão, e dar-se assim mais largura a 
esta para maior commodidade dos presos, foi o mesmo 
Senhor servido aceitai-a, na conformidade da propo~ta de 
V. Ex., ordenando-me que em seu Imperial nome louve 
a V. Ex. esta prova do seu zelo e caridade para com 
aque\les infelizes. Participo portanto a V. Ex. que ficam 
expedidas as ordens necessarias, assim ao Chanceller, 
que_serve de Regedor 1 par a fazer receber pelo Carcereiro 
as chaves do restante do edificio cedido, e conservar 
nelle uma casa separada dos mais presos, onde, por 
ordem dos respectivos Juizes, possam ser recolhidos os 
ecc\esiasticos que ficarão debaixo da guarda e responsa
bilidade do sobredito Carcereiro, como á Repartiqão da 
Fazenda. para entregar annualmente ã pessoa autorizada 
por V. Ex. as quantias de 1100~000 para a rcsidencia do 
seu Vigario Geral, de 200$000 para a de Capellão da 
cadêa, de 2001)000 para uma casa em que trabalhe o Es
crivão e se guarde o cartorio do Juizo Ecc\esiastico, até 
que, com a remoção dos presos para outro qualquer edi
ficio, possa ser o actual restituído a V. Ex. 

Paço em 31 de Março de t830.- Viscond de Alcantara. 
-Sr. Bispo Capellào Mór. 

CeefW.o f'elt.a oo110 ~4 dA Março de IS30. pelo fte
verendleshn,o Dispo Capellão Mór. 

De hoa vontade cedo ao Governo de Sua Magestade 
Imperial toda~ as casas do Aljube e terreno pertencentes 
a esta Mitra Jlara servirem de cadên publica desta cidade 
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interinamente, emqnanto o mesmo Governo não tiver 
prep3rado outro eclificio ma i.~ vasto e em lugar mais 
adaptado para uma boa prisão. Cedo igualmente e 
remetto toda a renda f!lle se devia ter vencido no espaço 
de 22 annos, em que parle tbs 41ilas casas do Aljube 
têm sido occupada~ pelo Governo. Mas nem o zelo, nem 
a honra com que cu devo administrar os bens da pro
priedade da Igreja, nem a Justiça do Governo fie Sua 
M1gestade, pe1·mittem quet·u <leixc: de requerer algumas 
inllemniZ:IçiJes, vi~to que, por esta minha cessão que 
faço em beneficio publico, fii:CJm juntamente cessando os 
fins e os estabelecimentos por rrue os Bispos meus ante
cessores cd i li c:; r a m as c.1sas do A ljube, fins e es1 ahe leci
mentos approvaOOs c louvado;; pelos Reis que então 
governavam o Brazil, estabelrcimenlos indi•pcmaveis 
para o bom rrgimen deste Bispndo, qnc eu não posso 
dcsprrzar Sl'm ser perjuro, indig-no do meu officio e 
caracter sagl'<ldO. Tacs !'.à O ~ s indem n izaçõrs sr'guin teg: 

1.a Uma pensão annual de 400r}(J00de hoje em diante 
para paga1· as casas de residcncia do Yigario Geral que 
até agora não teve outra, e náo pórle ter outra remune
ração da Mil r:~ senão nascedidas casas do A!jube. 

2. a Uma pensão annual de 200,5000dc hoje em diante 
para casa de residcnci:~ do Capellão que diz missa aos 
presos que são CJ tllolicos e lhe~ prcqa outros soccorros 
pspirituaes, semdespeza alguma do Estado, e que a maior 
vantagem que tinha era morar nas cedidas casas do 
Aljube. 

3." Uma pensão annua\ de 200;)000 de hoje em diante 
p.1ra pagar uma rasa sufficiente em que trabalhe o Escri
''ão e se guarde o r,artorio do Juizo Ecclesbstico que 
agora ''ão ser expulsos das cedidas casas fio Aljubc. 

-'!,,a Que entre as mais partes do cditicio do Aljube se 
resrrvc urna casa limpa e separada dos mais presos, em 
que se possa ter em custodia algum ecclesiastico que f (ir 
mandado por seus Juizrscompetentes, aos quaes respon
derú em tudo e por tudo o CnJ"Ccreiro Geral da cidade. 

5. • Que quando o Governo quizer largar as ditas casas 
e terreno rio A!jube, não será a Mitra obrigada a pagar 
os reparos e concertos que se tiverem feito para a con
servação e melhoramento do mesmo predio, mas só
mente os novos acrescentamentos que sejam muito no
laveis ou façam um predio distincto. 

Rio de Janeiro, 24 de Março de 1830.- BispoCapellão· 
Mór. 

DEClSÕES DE t83(1, {0 
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N. 92.- MARINHA.- Eu 2 DE ABI\JL DE 1830. 

Sobre os soii!os r:~uc se oleve111 abonar ao~ oflicines marinheiros 
rmbnrcndos em n~vios dc.onrmndo::. 

Solm• o objr'cto rb rept'L'.'iCnloção Uo Escriv;To da niio 
Pedro l, tJUe acomp1nlrou o ollicio til~ V. S. rl:~ta;!o de 
27tlo tuo•z proximu lit~<!n; (~ dr: coufnnuitl.rdc com a 
opiniã.J rk Y. S., e wm a inl"rJ!'Illa~:To dJrl:i ig-u:l\rnen
te pr:lo Ins:~~~ctor do Ars(·n~l da ~larinh:1 em ollido dt~ 

31 do mesmo mez; IJou\e Sn.1 ~l:igestarlr· o I:npcr;Jdor 
por bem lksoll'(;r· que ao~ Offidacs ).hrinlwiros, que 
se :wharem cmhan~Jdo.::. no;; nadrJs de~arm:rdos, se ahn
Jiem IJ' wldns dr• lerr:~ curtfM·mc o gl'irn do spu prol'i
mcnto, ~~ ao.~ de nom1~açJn simples o vencimento r!l' 
Guardi:iodo numero: o que partídpo a V. S. para que 
assim sr PXI't:ule. 

ll1·us Guanle a Y. S.- P.1ço em::! de Abr·il de 1810.
Jllarquesde Paranagaa.- Sr. Luiz da Curtira i'!Ioreira. 

N. 93.- M.\RINHA.- E\ll:i DE \!JRIL DE 1830. 

~obre o servir;o qu~ denrn fa~er o~ soldados dos destacamentos 
.:los na\·io~ da Armada Nacional. 

P,1rticipo ~r. S. pnr:1 ~endevid11 conhrcimcnto c g-n
vr•rnn, qr1P. ülll c~>nfurmid:ulc dn di.~post•• 110 avi~n, qne 
ora se 1'\l'!l·IC :o o Conrm:1rl:l~nte G()l':ll do CIJI'po de :u·li
lh:II'ÍJ d:t l'lbrinlla, der~~~~~ o.-; so!dad()5 dos destacamento:; 
dos navios da At·mnda Natíon:1l e lmpel'ial l"ner a bordo 
oseniço, r(Ue lhe~ fôr ordenado pelos ComrnJnfla!Jle.:; 
do.~ nrc~mos navios, excPplo a _qucl!c, que fOr propria
Wf•nte dJ arte de lllarinheiro. 

Deus Gu.trdn a V. S.~ l'nÇLI cnr W de .-\IH· i\ de 1830.
Jllarqrtez de Prrranagurí.- Sr. 'frhtão Pio dos Santos. 



DO GOYEl\XO. 7 
•. 

" 
N. 9'1.- FAZE~'\DA.- Ej!l6oE ABRll DE 1830. 

Declara que a Fazenda Nadou~J está isenta do pagamento do 
imposto da Jueia ~iza pelas compras e vendas que pfTectuar. 

O fth1rquez de Barl,nc(~na, do Conselho de Sua l'tfagesta
dade o Impnadur,Mini~troc SNTeLII'ÍO de Estado 1los 
N1•goc i os da l"azeHd·1 <' l're.~id P n te Jo Tl!e.'OI!t'ü Na c i o na J : 
FiiÇO ,qlwrá Junt:1 dahiZI'Hda dal'rovincia da Ballia, que 
~endo pn'SI·JJIJ• a ::'ua Mag-l'.<:tadr• o lmperndor o o!licio 
desHa Junta do 1. "de Agosto di' 1828, que infonna so!Jr~ 
a preLPIIÇ.'io dP 1-"elippi' Argollo i\' obre. arrematante do 
imposto de 121)800 p~ra fundo do Banco p!"l'tP!lCPntc a 
es-a i'rovmci:1; l-:IOIIVC o mesmo Aug11no Sr>uhor por 
rcw, Conforman1l1H'C cmn a consulta doConsi·lho da Fa
Zl'fi~.l, que ]1011\"C sohre C>'lP objeclo, R.-.oo[\'C'l", que a 
Fa7cntla 1\'adona/ c~l<i iuwiramentc ~;i/\';! t/11 re~ponsa
hi I i Lbde pt·l o J':!ga mr n to ryur iJ ~u Pl'l icnn te ex ip:P; poriJ ue 
~r11Jo csta!wli'cido o impo~;to d1· (j\lP Ir~ la o ~ 't-." do 
Ah';1rá 1k;!Odo Outui1!'0 de 181~, deq11t' é arrl"ll!atantc, 
com~ n:Jturrz:l di~ siza, cO!lJIJ ~e manifr~t;1 1!;1 drnomi
II<H;~o que ahl ~e ll1e dil, que foi pag-~ a Ilwia ~iza; é ~em 
du\'ida conlorme ;1 diri•Jto, qne de lli'II!Hima ,oor!r póde 
~1-r ;, FOIZI'rllill N;~cional olJI"I;)':illa ao p<~p;amcnto dellt~; ou 
J)(ll'(j_lle nenhumJ siza se den• Jl:l!!~r.do que ~e compra 
a llll'~lliJ Fazem/a, ("(Jilloémui I'Xpres~allll'lll!'decl<llado 
nos :lr\Íf!OS d;t~ Si:t.a', t:;•}l. 11 ~;;.'·Oqne se pa1·tinpaâ 
Junta para su:1 intdlig-1 ncia, e ponrno. Luiz Anlnnrs 
dr i'tler1ezes a fez no Rio de Janl'i!'O em W d1) Abril di~ 

Jts:JO. Jo:io Car!IJs Corrri:1 LPmos a láe~crever.-Mar
quez rle Barbacena. 

N. 93.-liARINHA.-E)f 1\l OE ABniL DE 1830. 

Ma nUa que as eml!arc:l~-Ucs que cntrar~m a uoite icem lanternas 
em um dos mastros. 

Transmiltoa Y. S. o Aviso IJLle me fóradirigitlo vela 
Reparti~,5o da Guerra em data de HiLlo corrente, <l fim 
rle que\". S. h~j:1 de dar as provi(kncias qui" lhr com
petiri~lll, a bem di" \"trificar-~e :1 medida indicada no 
mesmo Aviso de içarl'm as embarcações tanto nacionaes, 
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como estrangeiras que entrarem de noite neste porto, 
uma lanterna em urn dos mastro.~, para se poder diS
tinguir a sua t!irccção, c ancor!lgcm; licandu V. S. na 
intelligencia de que a este rc.~peito. se officia igualmente 
nesta data não só á Repartição dos Negocias Estrangeiros, 
mas tambcm Uun ta do Commercio. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em Hl de Abril tle 1830,
Marque; de Paranaguá.-Sr. Tristão Pio dos Santos. 

N. 96.-FAZENDA.-En 20 DE ADRIL o&i830. 

Declara que o imposto da aguardente na cidade da Victoria 
Provincia do Espirito Santo é renda publica e nilo municipal. 

O Marquez de Barbacena, do Conselho de Sua Magcs
tade o Imperador, Ministro e Secretario de E.~tado do.~ 
Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional: 
Faço ~aber á Junla da Província do E~pirito Santo: que 
Mandando Sua Magestadc o Imperador consultar pelo 
Conselho da Fuenda o officio dessa Junta, e da Camara 
da cidade da Victoria, á cerca Ja questão sobre a ~rrema
taçãu do contracto da3 aguardentes, que a mesma Ca
mara pretende continu:JI' a arrematar com exclu~ão do 
direito que tem a mesma Junta a semelh~ntes contrac
tos: Houve o mesmo Augusto Senho1· por bem, confor
mando-se com o parecer do- dito Conselho, re3olver, que 
ã Junta compete fazer arrematar, e <trrecadar a renda em 
questão, pois que prla sua natureza se reconhecc ser 
publica, e não municipal, por ter c! la, como outras a sua 
origem na necessidade de uma consignação para paga
mento da tropa, que é paga pelas rendas do The5ouro. O 
que 3C participa ã Junta para su~ intellif\'encia c execu
ção. Candido Fernande<; da Costa Guimarães a fez no Rio 
de Janeiro aos 20de Abril de 1830.-João Carlos Corrêa 
Lemos a fez escrever.-Marquez de Barbacena. 
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N. 97.-JUSTIÇA.-E~ 22 DE ABRIL DE 1830. 

Declara que a Camara Municipal não tem autoridade para privar 
os Almotacés e outros Juizes de darem audiencia na casa da 
Camara ou Paço do Conselho. 

Tendo levado á Augusta presença de Sua l'tfagestade o 
Imperador o officio da Camara l!lunicipal desta cidade 
datado de6 do mez antecedente, no qual, acerca do re
querimento de José Miguel de Barr·os~ que se queixára 
de não ter havido audiencias do Juiz Almotacé por lhe 
ter sido vedada a casa, anteriormente p.'lra e lias destina
da, expõe que, não lhe estando marcada na Lei do 1." (\e 
Outubro de 1828 a obrigação de dar casa par:1 o fim rrfe
rido, antes achantlo-se determinado no ar L 90 que ficam 
revogadas todas as leis que impõem ás Camaras Gbl'i· 
gaçõesdiversas das dedaradas naquella, não podia intt'G· 
metter-se em objectos que lhe fossem alheios, prestando 
casa ou pr.tticando acto algum respectivo àquella auto
ridade, com a qual correlação alguma tinha: Manda o 
mesmo Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Justiça, declarar á sobredita Camara que não são ad
missiveis as razõe;; em que -~C funda, porque, sendo a 
Casa_ da Cama r a ou P;:ço do Conselho t~nto sua con1o dos 
Almotacés, e dos outros Juizes das cidades que ndla 
devem fazer as aud iene ias na qual idade de casa naciona I, 
Ord. Li v. 2." tit. 26 §H, destinada ao serviço publico 
dasvere:u,\ões eaudiructas, lendosórnente a mesma Ca
mat·a mais que aquellas autoridades o o nus de cuidar na 
boa guarda e conservação della, bem como de todos os 
mais bens municipaes igualmente sujeitos ao dominio 
suprem0 da nação, de que apenas toca aos Vereadores o 
uso e admitüstração, não deveria privar o sobredito AI· 
motacé da posse em que estava, por is;;;o que, sendo 
tambem di~posto em direito corr:o se deduz da Ord. do 
Liv.L"Tit. -i9§2."eTtt, ti1~§28doLiv. 3." Tit.19 
princ. e do Ai v. de 25 de Dezem-bro de 1603 § 41, que as 
audiencias se façam nos lugares publicas ou em ()asas 
para ellas destinadas, e não nils casas dos Juizes, é que 
em todas as cidades, vil las e julgados do Imperio hll uma 
estabelecida para esse fim, ttue se denotflina Casa da Ca
mara ou Paço do Conselho, seguindo-se portanto que, 
não dependendo da concessão ou permissão, ou consen
timento das Camaras Municipaes, o continuarem os AI· 
motacés e mais Juizes a fnca· as suas audiencias nas 
casas para isso destinadas, <t sobredita Camara, assim 
como considerou bem que a lei de sua instituição lhe 
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não impunha o onus de adnüttir os Almotacés a fazerem 
audicnr-i~~s, porque 1le r.erto nem e%rs precisavam que 
se lhes concedesse o que por l1~ís e consLJJJte pratica já 
lhes era coJJcedido, a~sim como n~o fui ncre~sario que 
de novo expressamente se c,~needes~~: :is C:1maras .Muni
cipaes ü uso dos Paçm do Co!lscllio, nem a lei I!Je podia 
incumbir ou conCI'dcr 0 i[ IH' n:lo é S<'U, a>sim ta miJem 
deveria c:on,;iderar qut· a mesma l1oi a não autorizava 
)-Iara tom~ r a dclibcraç5o que tomou úc privar os Allllo
tacés da ca~a :~nlerionnentP destinada p;1J\J :1s audien
cias cotno atlrihuiçiio .<:U;J prt1pria, pratic;mdo com i.~so 

um acto arbitraria, por não ter apolo em lei e um ''er
dadeiro cxpolio da posse em que estaya a referida auto· 
ri1lade, que deverã immedi~tamcnte sPr s;11111da pela 
prompta restituição. 

Palado do Hio de Janeiro em 22 de Abril de 1830.~ 
Visconde de A/cantara. 

N. 98.-I:MPERIO.- E~1 24 DE ABRIL nl; 18:!0. 

Sobre a cornpetencia das Camaras ~Junicipaes na verificação dos 
títulos para o exercicio da profissão de medico. 

Foi pr·esente a Sua Magest<tde o Imperadnr o o!ficio da 
Camara Municipal da villa de Santa Maria Uc Maricá 
datado de 8 de Março do wrrente anno, em qu1~ par
ticipa su~pcndêra o Dr. Emilio Germon, por este não 
cxhibir o titulo Ot'igínal que o habilita para curar de 
medicina, como e!\a exig·ira; porüm que, apresentando 
o dito Ger·mon uma Portaria d1·sta Secretaria de Estado 
do.< i\'e;.rocios do lmperio, que lhe faculta exercer livre
menti'- a sua profis~ão, não liesitãra em r:nmpril-a, 
destljaudo loilavia que ~e lhe declare, si fica desoneJ'ad~ 
d~ e'i:ecnç;io do an. ;)!~ d;l Lei (lo L" de Outubro de 
1828~ c Tendo o mesmo Augu51.o Senhor em corl
sideração que, si bem IJUe os cirurgiões c medicas não 
sejam daquelks empregados, cujos tilulos as Camaras 
J\lunicipars devem reconhecer, par:t fazel-os rcgistrJr, 
e tomat·-IJ!cS juramento, como dispüe aquellc :1rtigo 
da citada lei, com tudo para desempenho dos deveres 
que lhes incumbem o art. L" da de 30 de Agosto Jo 
mesmo anno, c os arts. 1.~=0 e 7{ da já mencionada, 
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competfl-lhes o exigirem os ti tu los de todos aquelles 
que se apre . .;entnrem .1 r-urar com taes llenominaçõcs os 
habitantes do municipio, e a e:>tes cumpre o apre~en
tar-lh'os oo Cflnformidarfe dos art.<;. 6. o e 7. o da Lei 
de 9 ole Setembro de 18~6, n respeito dos nncionae:;, e 
das que anff'riormente havia a rc~peito dos estrangei
ros, que po1' nrnhum motivo podem ~oz~r de ma i~ 
prerog-ativa~: Houve por bem approvar a resolução que 
tom~ r~, de Rusprnrler o dito Ger111on, bem como, 
depois, a de dar execução á dita Portaria, lo::ro fJIHJ lhe 
foi ;qwesentada, porquanto, sendo rsta o nrdadeil'O 
titulo daquelle l<~:~cult;ttiro, e podendo os outro~, que 
lhe serviram de funcbmento, até fit:~r guwtlados no 
arcllivo desta Secrctari<l de E~tndo, pHa a torio o tempo 
constar, co1r. a apresentação da mencionaria Portaria 
ficou sati•feita a exígencia da reFerida C:Jmar·a, não 
tendo pór consequencia lug-~r algum a declaração que 
solicita. O que pr!a mesllla Secretaria de E~tado dos 
Negocias do Imperio se lhe particip1 p~rn sua tlevilla 
in telligencia. 

Palacio do Rio de Janeir·o em 2~ de Abril de i830. 
-Marq14ez de Caravellas. 

N. 99.- FAZENDA.-Elll2~ DE ABRIL DF. 1830. 

Declara que os magistrados dnvem prestaras informações, que a 
bem do sen·iço publico, solicitarem as Juntas de Fnzenda. 

O Marqurz de Barbacena, do Conselho ú e Sua :\fage~tade 
o lmpet·ador, Ministro e Secretario de Est<l.tlo dos 
Negodo~ da Fazeud;t e Presidente do Thcsouro Nacio
nnl. Faço saber á Junta da Fazenda da Provineia da 
Bahia: que mandando SuA Magest111le o Imperador eon
sultar ao Conselho da Fazenda os officios e represen tacões 
tlessa Junta.do Pr·csidenteda Província, e do Desembar
gador Ouvidor ger~l do civel rh Re!nção dessa cidade 
tendentes á contestação havitla entre e.o.sa Junta e ~ 
dito Ministrol sobre a recusação deste prestar i~for
mações com pareccr·cs exigi_dos por essa Junta, a quem 
nefra a competente autondarle de ordenar-lhe em 
ma teria semelhante: Houve o mesmo Augusto Senhor. 
por bem, Conformando-se com o parecer do dito Conw 
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selho, Dete1·minar, em Sua Immediata R{lsolução de !4 
do ~orrente I~CZ, .~c participe a Junta, que pelo Minis· 
terto da Ju.:;tJça se faz constar ao referido Ministro a 
desapprovnç.ão. que lhe merccru a indicada rccusação, 
por ~er lurb.Jtl\·a da posse l'm que se aclwm ns Juntas 
de F:az~nrla, de serem infor·madas, tanto tle facto como 
dt: d 1 ret Lo, p01: q unesquer rtlag-is t rad os; sendo essa po~~c, 
e_costumc dcnvados da sua conllnuação não intPnom
Pll_la~ fundados na boa razão d•l brm publico, c recta :~d
H~tll!Sl!'~IÇ:lo 1los ne.Q:ocios d~~ Fazend.:t .. porque as Le1s de 
I i de Dezembro tle 1790, e ~8 de Junho de H!08.1utorizam 
semelhante ex.pediente a respeito do Presidente do 
Thcsouro Nacional, em cujo lugardrspacl~:lnl as n1e~mas 
Junta~ os nr·gociosda ~ua panicular administração. O 
f]UU -~e r.QIIllllUlliCJ. <i Junta p.1ra .~Uél intelligencin, e 
governo. Alexandre José P('reira Brag-a o L•z no Rio de 
Janeiro em 2!i, de Abril de 1.830. Joào Carlos Corrêa 
Lemos o fez escrever.~ .bfarquez de Barbacerla. 

N. 100.-JliSTIÇA.-EM 26 DR ABRIL DE 18::10. 

Os Bispos não podem, sem licença, constituir-se med1aneiros em 
negocies de estrangeiros nem a favor destes interceder para 
com Sua Santidade. 

Ex.m. e Rvm. Sr·.-Tendo Frei Gregorio de Jesus Maria 
José, suhdiacono profc~sor na ordem de S. Francisco da 
eidadedo Funchal, ora !'rcolhidonoconvento da mc~ma 
ord_cm des~c Bi~pado, solicitado por est,1 Secre.L~ria de 
Es!aJo o imperial lw!leplacito no bt'eve que obtivera 
da Sé Apostolica de sua perpetua secularisaçâo. Sua Ma
grsl.tde o Imprrador não se dignott annuir a sua suppli~ 
ra porque snpposto da execução Ucllc não pudc~sr reStil~ 
t:u; prejuízo nos direitos U,1 Corôa e ~ober'anin Nacional, 
e aos direitos c regalias da I~reja br~zileira seguir~sc-hia 
com tudo um não p~queno inconveniente, que convem 
evitar de se!·cm os Prelados nomc;tdos pelo mesmo A'u
gustoSenhor, para presidirem aos ncgocros ccc!esiasti
rose espiritu<"ies da lg_reja c dos s_ubditos do Imp~rio, en
rarrep:arlo~ dn gerenna de negoc1os rle. estrangerros sem 
provei to ;,lgum paT"a o~ in teresscs nactona~'S,. e me Ord~~ 
Aa estranhe a Y. Ex. por havcr~se constttu1do sem li
cença sua, medianeiro neste negocio, e intercessor para 
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com Sua SantitlaJc a favor de um estrangeiro, a pretex
to de falt~rem nessa diocese o~ nccrs::arios opero rios 
para a admirli~trJção dos Sacramentos. 

Deus Guarde a V. E·c - P:ilacio do Rio de Janeiro 
em 26 1le Al11·il Llc 1830. - Visconde de Alcrmlara.
Sr. Bispo de S. bulo. 

N. 101.-JUSTJÇ . .\.,-E;l ~() DEABiliL DE 1830. 

Resolve sobre o imp~dimrnto d~. dous parentes em gr:io prohl
bido, clcltos para Jllizes ordin:>rios. 

T-enrio levado á presen~a de Sua M~gest:~de o lmpcr·~
dor o oflicio de :lô de Janeiro passado cru que Vm. depois 
de dar p:1rte de havt'r-seac!Hdo na a!JI"rtura dos Pckmros 
das Ju~tiças dessa vi !la apuradM para occup:Jrem os c:n·
g-os de Juizesordinarios dous individuo.~ que não pedem 
servir eonjunctamente em l"<l7.~o dos vincuios de paren
tesco que entre c!les h a, oHerCt'C o meio que lhe p:Hrce 
conveniente a(l optar-se em tacs c i rcums ta ncias para fa
zer sanar aquelle inconveniente, o mesmo Augusto Se
nhor houve por lJem rel<o\ver que, reconhecendo-se pela 
a ppãrição dos referidos dousJ u izes pa rcn! es em grâo pro
hibido lJUl' a apuração rla pauta não fôra feita na confor
midade da Ord. Li v. Lo til. 67. §L" (jUe ordena se não 
reunam douS parentes no referido gráo fica ella sujeita 
ã caução !!Oral do§ H da mesma Ord.-Que se não pótle 
excluir um Juiz, c nomear-se em seu !ugar um outro r! c 
barretr, por não haver lei que autorize e~tn dl'liber,l
çiio, porque ainda que prevaler.c::se a opinião a fuvor~do 
que tivesse J·cunido maior numero de \'O tos não se podia 
hzrr Psla avcrit;uação sem a abcrLura da pauta, :~o que 
nbsta a citada On!. no m;~.~mo § 1.6 antes de 'tintlus os 
Lres annos, vindo ~ssim a vermanecer o impedimento çle 
ambos os r leitos, caso em que deve cahir o Pelouro ü 

seguir-se :1 :~hertura dü outro se o houver no arehivo, 
ou proceder V m. ::1 no vos Pdo u r os n:~ fór nu da I r i. O que 
participo a Vm. para sua Jntelligcncia e execução. 

Deus Guartle :1 Vm.- Pabcio do Rio de J tneiroem '.::ü 
de Abril de !830.- Visconde de Alcantara. -Sr. OuYidor 
da Comarca de Paracatú. 

--JVV\j'd'\:.f'o"<fi' 
DE•:JSÜE~ DE !.83(1. H 
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N. 102.-MARINHA.- E'f 29 DE ABllJL [)I; 1830. 

Sobre o ajuste de contas das guarnições dos n<wios da Armada 
que se reeo!hem das com missões. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem, que V. S. 
Wgo que as embarcações tl<l Armada Nacional c Imperial 
se recolherem das commissõc~, pnra que houverem 
sahitlo deste porto, mande immcdiatamcntc ajustar as 
con t~s dns rcspectiv<lS guarnições; pois que á falta desta 
providencia se deve ntlribuir a difficu\dadc, que se en
contra, em obter marinhciro5 para o serviço da dita 
Armada. O f]uc participo a V. S. para sua intelligencia 
c pontual cxccur,iio. 

Deus GuarJc a V, S.-Paço em 29 de Abril de 1830. 
- .Marquez de Paranaguá.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

N. l03.-BIPEHI0. -EM 6 DE )!AlO D!C 1830 . 

. 'Xlbre o auxilio que as justiças territoriaes devem prestar aos 
Porta-malas dos Correios. 

lllm. c Etm. Sr.-Sua ~lagestadc o Imperador 
Manda remetle!· a V. Ex.. o termo, que se lavrou na 
Administração do Correio Geral desta COrte, pelo [neto 
de haver sido roubada a mala do Correio da llha Grande 
a fim de Servir de corpo de delicto na devassa a que se 
proceder sobre este r ou ho: E Ha por bem que V. Ex. 
expeça as convenientes ordens para que os Correios, 
con1\ucLores das malas scj~m au-xiliados pelos Juizes 
tcrriloriaes, do que carecem á sm, simples requisição, 
não só afim de satisfaze!· em ao~ deveres do seu officio, 
mas para f1U8 .~e reprim~m sem perda de tempo os insul
fos a que estão arriscaclos. 

Deus Guarde a V, Ex.- Paço em 6 de Maio de 1830. 
- !l!arquez de Caravellas .-Sr. Visconde de Alcantara. 
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N, !Oi -JUSTIÇA.- Euü DE MAto DE ti"!JÜ. 

Manda entregar á direcção encarregada da guarda dos dcpo~il0s 
publico3, os (]epositos existentes no Banco do Brazil. 

Sua Magestat!c o Imperador )bnd.1 rf'mettcr a Vms.a 
cópia inclusJ do Urcreto dl' !~do corrente, pelo qunl 
annuindo ;j rcpt·cst~nta(ão de Vms., lluuve por bem en~ 
carrcgal~O-> da guard~ e dit·,:,·ç:'io dos depositas def._ta 
Cõrle que dantes I'SI<tl'am J orgo do Ihnco do Braztl, 
a !int de que Vm~. ltaj;Jltl ;](~ sulit:it,,r pelo 'fhcsouro 
Nadonal a expedição d.1s urJcns p<lt'a se veri!lcar a en~ 
trega dos drposilos existente~ no Banco, e que se lhes 
designe u cdificio onde !la conformidade do dito decreto 
deva ser recolhi. lo o cofre t"l'~JWCtii'O, Ila intelligencia 
de que por csla s,~rretaria tlc Estado se tem nesta data 
uiTicbdo ao Thcsouro para este mesmo fim. 

DeusGuarLlea Vms.-Paç(}cm (ide Maio de 1830. 
- Vtsconde de Alcantara.- St'$. Antonio José de Castro, 
Thomn Jo~l~ de C\stro c B8rn.udo Jo:~quim Pereira de 
A!Tonscca. 

N. -IO::i.-~IARINHA.- Eru: 7 JJE M.\to DE 1830. 

SoiJre a occupaç<lo por particulares sem licença !los terreno> 
propriamente denominados de marinhas nas praias dos Mineiros 
e ele D. ~tauoel. 

Chegantlo ao conhecimento de Su1 Magestade o lmpe
rJdor, que as praias dos 1\linr.iros, c de D. llanoe! se 
acham occupadas jã por cditicios, e barrac:~s dl! particu
lares, que se têm \ev.ant:~(\o no e'paço de terreno, pro
pri~\mcnte denominado -Aiarinhas- sem~ competente 
permis~ão desta Secretaria de Estudo, já com cstancias 
de lr~has, c outros ob.i.ect~s,qne nas mesmas praia~. 
espectalmentc na dos 1\IJDCJros empccem o transito, c 
serventia public~; Ordena o mesmo Augusto Senhor, 
que V. S., passanllo a fawr os mais escrupu!ososexamrs 
a tal respeito, dê conta do resultado dos ffiD,smos, pro
pondo as provilll'ncins, que julgar a proposilo darem-se, 
para fazer de todo desembaraçar, e limpar as referidas 
praias. 

Deus GU3.1'de a V. S.- Paço 7 Li e Maio dr 1830.- Mat· 
qnez de Paranaguá.- Sr. Tristão Pio (\os S.1ntos. 
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N. 106.- IMPERIO.- E)! iO DE .li.\ lO DE t8 .o. 

Appr,wa o Rt'gul:>mento p~r.t a vaccina d.Js exposto; ua SJnl;t 
C1sa de Misericortlia Mo.ta (ôr!P. 

Sua .\Llgest:lde o Imperador, Attendendo ao que lhe rr
ptesentH·am o P1·ovrdor e Mes:t da Santa Ca~;t da Misc
ricordh dt'St"i CU1't:' s tllrc a inrffh:ari 1 tl:is providencias 
até a~or;t !ladas pehs Ml'Sas trnns~ctas p~ra a varri na do~ 
meninos expostus, a lim de os prrsen-<~1", corno cumpm. 
doront'lgio tbs bexigas: e determin:milo, como nu•tlida 
mais conveniente, que se cstal!deç;t a vao:ina na propri._, 
casa dos expostos p:tra serem I'Stes ;dli \'éHTÍ/Hll!os de
llaixo dns vistas dos suppli.'nntrs, e sobre :1 inspt~n;~o do 
Cirurgüio-mórda mesma Sant'l Casa, na eonfunnitlade du 
Plano tb cópia inc!wn tJUC subiu <i $U:1 <lUgusLI ]•rescnça, 
e que mere,·cn a lmperi<~l 3pprovação : i\hwb peLi Sc
;:rebr ia de Est:HJO dos ~cgocios do lm per i o p, rticipar ''o 
dita Prr,n•dor e I\lcs:1 que nrsta data se expelliram ::s ronl
petentcs onlen~ á Junta da Instituição Varrini<'a desta 
Córt;~ p:lrJ !'ornerer a Ya.rdna de que st: nercssit:n· 
n:~qur•lk Pio Est:ibc!Nimcnto, quando ll10 flor r:_·qui
sit:tdl pelo resp.·r·tivo Cirurgiiio-mót', dt•wndo lamioPlrt 
este prestar-se :to mcsJ!lO forw;dmcnto, qu:m:io dciL 
prcd~ar J rcferid:1 Junt 1. 

P:~lacio do Rio tlc Jancit"'O rm 10 tle 'bio tlc 1810.
Jfa.rquez de Catal·ellas. 

Regulamento a que se rerere a fmlem acima. 

CAPITBLO I. 

DA ''.\CCI~-\ E st'.IS AI'PLICAÇÕI:.S. 

Art. l." To, los os ,•xpostos seriit} vaceinadus depv. 
que cx.~cder,:m a dous mcZI's de idade, não tendo mo
],•stia qut• os impos~il1i!ite ilcst:l opn\JÇiio. 

Art. :i!." A Y;1,:1·ínnção srrú h!ita t:n mesma {"as:1 llos 
cxpost,,s n:1s sc::.nmd:1S c sextas feiras d!' rad~ Sl:mJna, 1: 
quando o tempo o não pr·rmí1t.1, se filrú HO ilin sc;,;-uintc 
:is lO horas da manhã, nus mezos de .\i•ril :1té ~demhro, 
e ú;; novt: horas oll'SJ1• o prill·'ipiu •k OnluiJri) até :w Ji1,11 
rlr· Jiorço, 
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.\rt. 3. o Todos o~ expostos v:Jcci!la•los, que: se: esti~ 

verem criando fúra da C:.~sa, tlcv~Jrão voltnr na semana 
seguinte c no dia rorrcspondrnlc úqucllc em que for;an 
vJccinal\os, pan se o!Jsen';lr a varei na, qur~ sendo boa SI\ 
faráde!la a vaccinação de f1raço para braço aos que se se
g-uirem, c não o sem\ o ou não tendo p~.!!ado se repctir:i , 
no c.1so de n:1o est..u ainda perfi)iL:t se ordenará o dia em 
que ha de voltar. Aquellrs porém que rstivcrcm J maior 
distancia, ou moran;m fúr;J da eida1\e, c qut~ por isso não 
possam comp:m:-cer no dia c lwr,l a~si.é;Jlilbdos, fil'arâo 
no deposito totlo o tempo que fôr ncce~sario p:~rase mm
plctar a v:H·ein~1r;ão. 

Art. L o Sempre que ltourct' boa vaccina, r não ap
pareccrcm expostos jura varcin:tr, cita se rxtrahir:'t e 
guanbr:i em vidro.s ['ara de~te modo se poJer entrelcr 
a \':JCCill~l. 

Arl. G. 0 O Cirurgião dos cxpnstosf.trã c.o!a opcraçi"io, 
c dJrâ nwn~~lmentP ao Cirurgi:1o-mór Llo Hospital um 
mnp[•a demonstrativo do numero rlr expostos \"aui
natios, C.'l[Jeci!lr."Jnilo a itl~•dc, ~c.xo, as \"czc.; que foi var~ 
cinatlo de IJI'.t,:o para braço, ou 1le rit.lro, s .. ' pegou 011 
não, se foi fJkl otJ !'IOI;Uiar, e se occorreu ai~ um phc~ 
nommo, ou n1·ridente notavcl no proce~~o da vacdna. 

Art. 6." O Cirurgiiio-mór do Ho . ..;pila\ terá a in~pc;::
ção desle cstab~ltcimcnlo vacctnico, proporâ <\ ~ks~ 

quníquer ampliação, ou melhoramC'nto que rntcndcr 
ni'Cts-arlo, e no lim lli: c3t.la lrimcslrc, rN~opilan1l0 os 
mappas mensacs fJUC tii'Cl' recebido rio Cirurg-ião dos 
Pxposto~, form:1lisará dou~ tn:lJ1J11S, que remctterá, um 
ú Jtmla da VJccina, c out1·o iJ. Secretaria dl'sta Sant:t 
Casa p:tra >cr pJ'escnLe á Mesa. 

CAPITULO 11. 

D\ ES~R!PTI!fl..\Ç~ü J: ALGUMAS Pl\0\'IDE:'iCIAS. 

Art. 7.~ Harerá na C·1s.1 dos cxposlos um livro ru· 
brico.jo pelo Irmão Provedor. em que se faça o l:tnça 4 

mcnto dos nume1·os, c nome~ dos expostos vaceinnr\o.<, 
c (].1s amas a quem .'e confiaram, declarn.ndo-se Indo o 
que occorrer sobre o pt'OCI'S.<O da vaccina tlclli'S n3 fórma 
do art. 3." E~ te JançalllenLo scr(t fdlo pelo EscriYiio 
do~ expostos, c nos seus illljwtlimcntos, e dos outnH 
A_dministra•lr 1"1'-'• o fará o Cirurgi;io qnc applil'ar a v;~ç. 
ctna. 
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Art. 8." O Escriviio dos exposto5 extrahirã do men
cionado livro n~ competente~ notas para o lançamento 
que >Obre a vaccina tamhem deverá fazer a cada um 
dos rxposto5 nos livros llc termos de entradas c 
criaçlie . .;. 

Art. U. • O~ Administradores tlos expostos providen
ciar·ão para q11e se faça effectiva a disposição dos 
art~. I.", ~.·c 3." 

Ar r. 10. Poderão Ht~pender os vencimentos de todas 
:1s rriadeil'as, que falt:1rem a este devPr, ou não ~prc
scntandoos expostos para serem vaccinados,ou demo
rando a sua volta além do prazo marcado depois da
l]Uella opera(iio sem participar com antecedcncia o 
motivo di'Sla falta, que só será ai tendido o de moles lia 
que sobrevirs.-;e ao exposto. 

Art, 11. Q_.; Administradores do., expostos proporão 
il Mesa QUM.'S!JUC!' medidas que julgarem ncccssarias 
para melhorar o estabelecimento vaccinico. 

Santa Casa da Miset·icordia, 2 de Maio de 1830.- O 
E'>crivão, Antonio da Silva Henriques. 

N. !07 .-JUSTIÇA.- E li 1 i DE ~I.HO DE 1830. 

Não devem os Juizes Criminae3 requisitar testemunhas aos Juizes 
de Paz, nem estes pedir âquelles Official para fazer diligencias. 

Sendo presente a Sua n-I:Jgeslade o Imperador os of
ficios de V. S. de 22do mez passado, e o que lhedirigiti 
o Juiz de Paz da fregurzia de S. José no dia antece
dente, deprecnndo um Official para notificar as !12 tes
temunhas que lhe foram requisitadas pelo Juiz do 
Crime dos bairros de S. José e Sé para uma devassa e 
summario a que estã procedendo: Ha o mesmo Augusto 
Senhor no r bem Mandar responder a V. S. que nem os 
Juizes Criminacs devem requisitar tC$\Cmunhas arJs 
Juizc.~ de Paz para a formação dos processos, .~enão no 
c3so t!e serem estas moradoras em freguezias distantes 
do assento dos ditos Juizes Criminaes, e por essa caus<l 
difficil aos Olliciaes de seus Juizos fazer as notificações. 
como ctaramenLe se deduz do Aviw de :1.0 de Março ul
timo, o que se não verifica no pt·cscnte em que as tcs
tcmunlws Uc\·em sc1· mol'adoras nesta Córte; nem ao 
Juiz de Paz cumpre oiiiciar a V. S. 11ue lhe assignc Of~ 
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ficiJ! p~r.1 fazet· :1s tlilígencbs de rrue houvct de cn
cnl'reg.11-o, porque tem os que a lei assíg-nou e todos fi" 

mnis facultados pelo Aviso de 12 de Fevereiro dc~Lt~ 

anno. 
Deus Guarde a V. S.- PJÇO em 11 de Maio de 1830. 

- l'isconde de Alcantara.-St·. Bernardo José tla Gama. 

N. 103.- FAZENDA.-E.u 12 DE MHO DE 1830. 

Sobre um local n:1. casa da moeda para guarda e expediente do 
cofre dos depositas da cid,1de do Rio de Janeiro. 

Fiquem Vms. na intelligencia de que em portaria desta 
data se onlena ao Provedor tia Casa da 1\Iucda puze;;se (t 
disposiç.ão de Yms. um local conveniente para <l guanla 
e expediente de Cofre dosdeiJositos desta ~.:itlatle, QUI) por 
Derreto de4 do corrente se achn a seu cnrgo. 

DeusGtw.rtlc a Vms.-Paço 12 de 1\Inio de 1830.- .llar
quez de Barbacena.- Sr. Antonio José de Castro c ou
tros. 

N. 109.-JUSTIÇA.- E:u H DE MAIO DE i830. 

Declara que para o acto de conciliação deve ser preferido o fôro 
do domicilio do réo. 

Em ronsequencia do officio de Ym. datado de 7 de Ja
neiro ultimo :icerca da duvida em que se acha, sobre o 
fóro em que devem comparecer as partes p3ra o acto de 
conciliação quando forem de differentes districtos o 
autor c réo, cumpre responder-lhe, que posto seja omisso 
o olJjcGto em questão, nesta nova instituição, comtudo 
segundo os principias grracs de direito deve ser sempre 
preferido o fóro do domicilio do réo. 

Deus Guarde a Vm. Palaci{l do Rio de Janeiro em H 
de Maio de i830.- Visconde de Alcantara.- Sr. Juiz 
tle Paz da Freguezia de Noss~ Senhora da Conceição do 
A \feres. 
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N. 110.- MARINHA -E}! H nE !ti.IIO DF. 1830. 

:"o!Jrc o JlfOYimento dos empregos de Commisslrios e Escrivães 
de numero da Armada nacionaL 

Sua :\lagestadc o lmpcrador ii vista das informaçõí'S do 
Contadm· Lia Marinha, que acomp:mharam o ollicio de 
V. S. datado de f l do corrente, c sP referem aos 
requerimentos de varias indivíduos que pedem ser 
promovidos á Commissarios c Escrivães do numero, 
.Manda prevenir a V. S. de que uma vez que as Leis de 
Fazcndn não determinem positivamente que os Provi
mentos ele tacs lutt"arcs se !'aç,.Jm unicamente por anti
!:tuidadc, deverá V. S. na proposta n que se mandou 
prorcdcr dos mesmos considerar a antiguidade como 
titulo para a prcft>rcncia ao arccsso, quando reunida ao 
merecimento em uma mesma pc::soa, tenha de concorrer 
com outra que possua este sem aquclla, rcvertcntlo por· 
t:1 nto os mencionados rcqucnmcntos c i nforrnaçõcs para 
se tomarem na conshler,lç.'io que merecerem. 

Deus Guarde a V. S. P;\ço em 1!, de :Maio de 1830.
J!nrqurz de Pnra.n(lgud.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

N. HI.-FAZENDA.-El\1 i-1 DE MAIO DE 1830. 

Sobro os direitos que pngnm o~ es~.ravos importados nas 
Pl'ovincCas. 

O l\brqucz de BJrbarcna, tio Conselho de Sua 1\lages· 
t;Jdc o Imperatlor .:\linistro e Secretario de EstaU.o dos 
Npn·ocios daFazc~da c Presidente doThcsouro NaCional. 
F•1~o S<lbcr á Junta da Fazenda da Provincia do Pará: 
qu() tendo-se rcmcttido ao Conselho ~a Fnenda prrra 
eonsu!tar, não só os tli!Ierentes. officws dessa Junta, 
como os requerimentos dos ne;:;onante.s d~ssa pra~a", re
lativos a que~Lão de se haver dcl\es os d.lrCJlos Ue Hi lo, c 
o tlonativo tle 2 "lo sobre os escravos importados a essa 
Provim·i~ : Houve Sua .Magrstadc o lmperatlol' por hem 
Determinar. er:1 ~un imml'tiiata HPso\ução tle 9 de Fe
nreiro ultiÍno, que se rcmctta á Junta a inclusa til· 
bel\ a tlos llil'l~itos que ora p:.~ga m os escravos por entrada 
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no portn desta Cúrt1>, p:~ra rpw o~ mrsrnos dirrito~ sr 
roiJI'I'!Jl fli'S~il ProYilll'i:l. n IJ!ll' i'Utllprir;'t . .loJu I.c!]l:II'Íil 
Al!ICI'H:JZ a ft'z no lHo di~ J.uwit·o em h de M li o de IN:!O. 
Joií1) Carlos Con1~a Lt'mo.~ a kz c~cr,;ver. ~ JlariJ11C;:; 
de Barbacena. 

'I'abella do,. di .. elt.o"' (Jll~ pagarn o,. ... ,..<> .. a,·n.-. 
1>01• ent:ratla no l""'to d~'sta t..•n•·f•• •• que "'e r·e• 
t'<:•r•P- a p .. o,·in~iu aeinu~. 

(}MJOíl. Pelo Alnri1 dr· 2;; de .\liri! rle 1HJN. 
1)00. ldmn ll:ll':t :t l'olit:i.1. 

8~/0tJ. Ordl'lll do Collwlho Cltram:mniJ dt~ !) de 
S1·tcmlwo du I i21; 

'1~:1ii0. sendo mr·uor dr rpLJtro annos. 
80G. Pelo Equivalente. CH·la Ul~gi:1 rle IR t!t• 

:\br~n dc1801 .. r· st•ndo mr•nur dr:qn:llrll :I unos '100 rs. 
HOIJ. Polieia. D1·crcLo Jc 1:1 du .:lhio de lHll\1. 

L)OOO. Gu:l!'lla-coste~. Carla Hégia du ':!'1 dl) Mar(.ll 
de 17::W. 

200. SaúJe. AI vará 2:? de Ja llt' i ru 111~ 1810, c IO:J rt!is 
srndo pPqucno. 

Contadoria p:t'l'<ll da :1.' t'Pjl:lrti1;Jo do Thesouro ,\';1-
l'ional em 1 '1 rh~ :\bio de 18:.10.- JOllo Crtr/o~ Corre·a 
Lemos. 

N. 11::!.-JESTIÇA.-E~t 17 Ue )1110 nF.l8:lO. 

~obt'c :t inte\li~l'ncia do art. :.if da Lei d<' t " de Outubro 
dtl :1828 das Ca!JJI>I"a' ~luuici]':i >. 

Foi present1: á Sua 1\lagestadr o Impl'!'ador o ollicio 
do Cabido da Cathedra! de OI inda 1l:Jtado de 20 de Fe
vereiro ultimo, em que, rlepois de dar pat'tc do~ fJ1'los 
que tiveram lu!!ar na cidade {}as Ala!!óas por occasião da 
posse do vigario Antonio Xavier Garria 1le Aluwida, 
nomeado para sul;slituir ao padre Alfonso de Albu
querque P .Mello, vig:lrio encommcndado daqul'ib frc
p.u.~zi:J, 4_ue deram causa á de.-as.~a a q1w .~c pro.:!deu, 
c na qu::ll fdra pronunciado o referido Albuquentue, 
pela irn•g-ularidat!e da su1 conduda. c erirnino~IJ vro-

PEcrsüEs DL> l.830. l:! 
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rc,limento em todo este neJrnt:in, henl l'!l!llO a ingc
l'i'llda que nelle tivera a CamJra l\lunit:ip:d, pede de
tlar:H;ân â duvida Pffi que está snhre a inlrlligenria c 
exten<tu da tlispcsição do art 5~ da LPi do 1. 0 de Ou
tul1ru de 18~8 ; c ll'!ldo-:->e f• pro('('llido :1 dcvass:t !'('fe
rida, como in:·umbi~ :'1 comp.>t:•ntr :mtf1rirLltle s:·rular, 
pelo que havia tle iTímo rivíl naqudlt•s fart11s, tle
vcndo a respectiva autorid:1de e,:drsiastica, na n·nfor
miLIMle rbs IPis canoniras, proceder igualmente pelo 
que lla de dclirto cr.:rksi:1sti··o : Manda o 1\IJ•smo Au
.(!:usto Senhor pela Secretaria <lr E~btlo dos Negocias da 
Justiça declarar ao sulm•dito c~!Jidu, quanto á intelli
~enria do ritado art. :l'i da Lei do I." tlr Outubro tle 
t828, que srndo os pwoehos um dos empreJrados pu
JJ!icos de maior consideração l'lllrP os ridat!Jos 1lo Im
perio muito convem avt'rip;uar I' rcconhecPl' a sua IP· 
gitimid:uk. 

Palacio (lo Rio 1lc Janeiro em 17 de l'olaio de t830.
Visconde de Alcantant. 

N. U3 .-JUSTIÇA.- E~ 17 DE ~!AIO DE 1830. 

Declara que os Vereadores nào têm prlvi\rgio para deixarem 
de ser pr•'~o,, proces~o,Jo< c punidoo ne-m as Carnara~ Munid· 
paes jurisdicção ou COi!lpetencia para conJ~rcer e julgar da 
validade do ordens eman:~d~s de legitimas ar!lorídade~. 

Il!m. e Ex:m. Sr.- Foi presente a Sua M~gcstade o 
Imperador com o officio do antecessor de V. Ex. da lado 
de 6 de rtl:lrço ultimo, o que havia diri::!ido o Com man
dante das Arm:ts tle~sa P1·ovincia arompanh:tdo tio que 
lhe enviilra José Januario de Souza Ozorio, Sargento
rnór do reg-imento n. 0 11 de cavnllaria ligeil'a da 2." 
linha, e a este o Presidente da Camara lllunicipal da 
villl de Paracatú, expondo a razão em que se fundára 
aquella Camara para se oppÕI' ã pt·isão do Capiliio An· 
tonio Lope.~ tlr\ O!iveirn, que devia ser gcntenr:i~do em 
conselho lle guerra por crimes de lJUe fôra proflll!l· 
ciado antes de P'<Crcer o cargo dt' Vrrearlor da referida 
Camara, e tendo e.>ta por oflir.:io de 2'2: de Dezembro 
p3ssado dado igualmente parte deste facto, o mesmo 
Augusto Senhor, reconhecendo que só por ignorancia 



DO GOVEn;>;O, 91 

c! la on.,~ria commetter um tão grande attent:rdo, poi.~

que ufan~ do seu procedimento, c como escrupulc.sa 
zelaJora (]a sua dignidar!e e prero~ativa~. que inculca 
tw•rro:-:clliaUa~. 5-e animou a t~nvi;rr o ollicw rl'feric\o 
d:rndrl parir~ d:l rir liberação que havia toruado, Ha por 
lwrn rr·kv.il-:r por esta vez, c Ordena qnc V. E"í.. f a· 
zendo·lhe assim constai' :1 advirta ignal111eutr: 

1." t_hw nenhuma jurisdicç.:1o nem compelencb tem 
para conhecer e jul!!ar tia valitl;rd.c de ordens em:l
nadasde legitimas autori•lades,aind~ que eonlra algum 
de seus mcutbros se diríj~m, por.l~ndo apenas ou ella, 
ou rstes usar do din·ito de petição ou do.:; recursos 
!egaes pl'\os m1·ios competente~ nPS casos que occorTc
rem; 2. o que deve. declarar i\ legal, nu lia e sem r!fr•ito 
a ddiberação tomada em ses>ão extraordinaria do 1.0 de 
Nonmbro de 182\J, para iJUC, n5o rlella m:1s sim drsta 
n:1 ognção tique prevalecenr.lo o exemplo; 3,0 que d1~vc 

proct!1ler nas dclibrr:rç0es com toda a madureza, rir~ 

.-trmsprcção c tonsclhu tendo mais zelo pela exncta 
obscrvancia da~ leis e pela manutenç5o da boa orLlcm, 
contida sempre nos l1mites de suas attrilruiçõcs, que 
c;opricliO por um mal C I! tendido decôro OLL prerogali\'a 
tlt· corporação. Porquanto, nem os Vereadores nrm os 
Ju1z1~s de Pnz OH supplentes, pelas rr~pcctivDS leis de 
suas cr1~açõe.~ c l"t.'gimentos fot·am po>í•J~ f(lra da t'rgra 
ger;d estabelecida na Conslitui~:1o an. 171.1 ~ 13, par:t 
que á somb1·.1 fi r~ algum priví le~io dt'ixem de ser pro
cessados, accusado~, e punido.~ por seus crimes da 
mesma fónna que quaesquer outros cidadãüs, e se ainda 
fos~e preciso o rrl"orrcr a legislação antNior para de· 
riilir-~e se o Vereador podia srr ou não demandado 
civil ou criminalmrnte, e lcn1do á ~ri~ão, com ou sem 
liceiH;a de superior autoridade, se n•conheceria de que 
nada obstava a ser demandado, e preso como qualquer 
outro cidadão, á vista d~s expressões da Ord.Liv. 3. 0 

Tits. 8. 0 e \J." em que, tratando-se d~s p<'~soas que não 
podem ser citadas por causa dP seus officio~, e srm li
cença se não compre!tendem os Vt>readores como é claro 
pe!J letra de taes l.hsposlçõe~, que por serem de pri~ 

vilegio se mio ampliam, e como sempre se entendeu; 
accrescendo mais para o c:~so em questão, que mesmo 
quanUo os Vereadores fossem do numero daquel\es em
pregados que no tempo d1o seu rxercicio se não podem 
demandar sem lieenç11, nunca poderiam n'p\.tar-se mais 
pri v i le~iados que os Corregedores das comarcns c outros 
julc;wlores tcmpm'aes para deixarem de sercompt•ehen
didcs na.o excepções declaradas nos citados tits. 8. 0 e 9. o da 



Onl. L ir. :L"- Salvo se fôr por causa de algum nwldicio 
rpH' tin~''C rommet1ido antes do olllcio. Porém se elle 
:!lHes de lrawr o oJlir·io hnul"r'sse rommcttido a\uum ma
leiicin, tdl '' comnwtlr"!'r durJnte o olflciO., ~ssim 
ill"l'l r·;1 dl'llr, i"Orllr, fúr:1 dcll1', poder ;i srr· Uemanrhido t' 
:,r·,·us~Jduj'or· !.'!li~ ~~~ru mais outra nossa Ji,·cnça- Sern 
r.h<I:Jt· nr·m o dr<po.,Lo no Alvará de 26 d1• Fe,•crriro de 
Ji71 que nniP~ ao cr,ntt·ilrio mais ccnifica podl·rem 
~e r pn•.<c·s os \ ,·rPa dorr•s lO f!" O rpw SI' ~rira 1"1' m cri mi 110Ws 
SI'JU dl'jll'llti<-J'I"i:r de ordem ou \irrnça suprrior, 11!'111 o 
(]UI.' ~I' dClniiiÍIIOU l'lll :ili!llln~S Ofdi'IIS OU <IVÍSOS, que 
pro h _i Lli IHI o :r pr i~iio rh.< Ca ~n;r r as em corroraçií0, c dd wl o 
pr01 tdrnc!.J.'\ :1 1\J"os pal"ltcul:rres, Hão podem ter :rp
pl icaçJo a r·~!i·. 

Qu.- 1\!'vrrú portantG cumprir-se a ordem c Ir~ L~ r a 
sobretliL:r C·nnnra r! e suppnr a falla daquelle rncnrhro 
pdo~ mero~ lei!;<Jes para emrJu:~nto lhe durar o impe· 
d.imento. 

Deus Guanl1~ :1 Y. Ex.- Palar-io tio Hio de Janeiro 
em 17 de Ma i o dP IS:lO. - ris~:oude de Alcantara.- Sr. 
Jose Manoel tlc Almeida. 

N. 11'1.- FAZENDA.- EM 19 DI( :IIAIO DE t830. 

Sobre a qui La~ào de responsa v eis antes da definitiYa liquidação 
de suas contns. 

O MarrJUC7. de Barbacena~ do Conselho de Sua Mages
tade o Imperador, lllinistro e SccreLJrio de Estado dos 
Neuorios da FJ?.I'nda c Presidente do T!wsouro :\'acio
nai: F.1ço~a!Jer· á Junta da Fazrnda da Província do Pará: 
que tendo subido á Imperial Presen(:a de Sua i\Iagestade 
o Imperador, o ~Pu officio n." 2!~ de 17 de Junho d.e 
1829, em que pede e~clarerimento se deve, ou não dar 
quitação inlrrina, e do esLylo á viuva e herdeiro.~ de 
José Joaquim Gomes Prant-o, Pagador que foi das tropa~, 
e mais H.eparlições dessa Pr-oYincia, visto flue a Junta 
trow.~cL~, trrrtlo ido d1: atcôrdo com o p~recer do Pro
curador da Corôa e :Fazenda, mandou em virtude de 
uma .~rntença comminatoria acreditar nas contas do 
dito Pagador, as addições de despezas, que pelas com
petentes folhas não consta legalmente ter satisfeito, 
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vindo ainda por consequencia a ser a Fazenda Nacio
n~! reputada devedora de 3:63~.)567: Houve o mc~mo 
Augusto Srnhor por bem, Conformando-se com opa
recer tla :.\I€'sa rlo Thesouro r rcspnsta do Dr.~emh~r
g~dor Procurador da Gorda e Fazend~t de~ta Córte, De
Gidir, que não póde ter lugar a quitação sern renlizar-se 
a .entrada nos cofresnacion.1es do <liC<•nce, em que pelo 
ex~ me, e liquid<lção de semelhantes contas se mostrar 
dirf'ctamcnte haver, por não apparerer a disrosição 
!eg;J], nem <linda o principio do justo em que se fumlou 
o mesmo Procuradot• Fiscal pnra apoiar, c fazer pre
v:llecer o novo meio da comrninatoria. que dcs!"espon
sabilisou á l"eferida viu,•a e herrlcirPS da apresentação 
dos re~pectivos documentos de despeza e constituiu a 
Fazenda Nacional de\·cdora da quantia indicada. O que 
a Jun1.1 terá entendido, e executará. Alexandre José 
Ferreira Braga~ fez no Rio de Janeiro em i9 do MaiQ 
de 1R30. Joiio C1rlos Correa Lemos a fez escrever.
Marquez de Barbacena. 

N. :1. w.- GUERRA.- E31 27 nE ~!AIO DE !830. 

Sobre a eoncessão de licença a Offici<tCs do Exercito. 

Cumprindo pOr termo á abusiva pratica de subirem 
á Impr.rial Presença, contra as ordens eslabelecidas, 
requerimentos de Militares pa1·a poderem vil· á Córte 
sem serem acompanhados de informação da respectiva 
autoridade militar, H a Sua l'rlag1'stade o Imperado!' por 
bem determinar que o Governador dns Armas da Pro· 
vincb de .•... faça constar na ordem do dia a todos os 
r.orpos da Província que jámais serão attendldos reque~ 
rimentos para licenças quando cheguem á Augusta Pre
sença sem a necessaria informação sua e dos respectivos 
Chefes dos recorrentes, que de outra maneil'a encon
tz·arão retardo nas suas supplicas: e l'rlanda pela Secre
taria de Estado dos Negocias da Guerra, assim com
municar ao referido Governador das Armas, para seu 
t.:onhecimcnto o pontual observancia. 

Pa !acio do Rio de Janeiro em 27 de Maio de 1830.
Conde do Rio Pardo. 
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N. 116.- ~1.-\.RI:\'HA.- EM 28 DE MAl O DE !830. 

Sobre a tomada de contas d1lS Almoxarifes dos Arsenaes. 

Sen1\o presente a Sua Ma-ge~tade o Imperador com o 
ollcio rle V. S. rlatado d1~ 22 do ronrnte a informacão 
que a V. S. dera o Contador da M.'lrinha, s0bre o objcCto 
do A\·i~o de 27 do mrz passado, lb qual consta não se 
hHer até ao prrsente tomado conbs ao Almoxariftl no 
p~.l"iodo, e pela fórma do disposto no§ :i." do Alvará. de 
t:l d~ Maio de 1808, Ordena o mesmo Augusto Sr11hor, 
true V. S. passe a dar as m:lis energicas provid~>nci:~s 

pHa evitar a continuação tle um sem•·lhantc abu~o, de. 
vendo recommendar o maior esrrupulo em t.omarrm·~e 
taes conta~, para que a Faz•'ntLl Publica não \enha a 
soJTrer o menor prejuízo, ce~sanJo de uma Yf'Z a con~ 
fusão e desordem que infelizmente se tem not;,dn ne~~a 

Hepartiçào, pela negtigtnci;l, e falta de of.Jscrvanci:.~ 1la 
Lei. 

llo'US Guarde :t V. S.- Paço em 28 de Maio de 1830. 
-,Uarque.; de Paranaguâ.- Sr. Luiz da Cunl1a Moreira. 

N. llí.-JUSTIÇA.- EM 2 DE Jt?'HO DE t830. 

Sobre a despeza com a conducção de presos. 

Constando a Su~ .l\lagesf1de o Imperador, pelo offil"io 
dê 17 do mcz passJtlo, d<~. C·tmara ~lunicipal tla vil!a de 
H.csendc, a duvida em que se acha em fazer a neccSS<Jria 
despeza com luzes paru os presos c comlucção destes para 
esta capital, llanrla o mesmo Augusto Senhor pela Se· 
cretaria de Estado dos Negocias <la Justiça dccbrar á re
ferida Camara que apczar da mui expressa tlisposi<:ão do 
art. 90 da Lei do I." de Outubro de 1828, que re· 
vogou todas as leis, :~Jvarás, tlccr·ctos e mais resoluções, 
que dão ás C tmaras d i!krentcs attri bu içõcs ou I hcs impõe 
obl'ig-açõcs diversas !las dt'cbrarla~ nella, com tudo as 
outras attrihuições da referida lei nos aris. 40, liO e it 
que mui lhes recommendam a vigilanda sobre a policia 
das povoações tranqnillidarle e seg-urança rlc S~'US habi-
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tantes f' no art. 7'i que as autoríz1 para fner todas ns 
dcsprz'-ts ner:essari:ls para o d<'S''nlJ:?enho llc sua~ attri
lmiçõcs, ~ssim como Jlar<J dar aosJmzrs rlc Paz e Otttros 
emprf'ga•los, o que por lei cstiYCl' t!dt'fminado, ;1s obri
gam aintLl a r:umprirodi.o:puslo 11<1 Onl. L. 1." Cap. Uli 
~ 37, f' n:~s LPisde :!Ode Outu!Jro de 17G3e dP25de Jun!Jr1 
dtl 17D~ -~ 15, t"oncorrcndo P'JrJ as tlespez:Jsqucse fizerem 
em IP\'ar os presos <is respectivas cadi)as tle consdho em 
consl'\)lo. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 2 de Junho de 1830.
Visconde de A/cantara. 

N. H8.-FAZE~OA.-El! 3 DE ll'.'HIO DE 1830. 

Manda adoptar nas A!fandega.s, o modelo do livro·mestre da 
Alfandegada Cl'lrte. 

O Marqucz de Barbacena, de Conselho de Sua Mages
tade o Imperador, Ministro e Scrretario <lc Esta<lo dos 
Negados da Fnendn. c Presidente do Thcsouro N ac.ional. 
Faço saber á Junta da Fnzcntla da Província d\', •..... 
que ronvindo remover futura~ duvid<Js nns Guias que se 
expctlir,;m da Alfandcp:n dessa Provinda, para as outras 
dc.•te Impr-rio; H;! Su:1 )lagestadc o Imprra·lor por bem 
m:w•l<lr n~mf'ttC!' .i Junta o rnoLlelo induso do livro
mPstre daA!fanrlcgada Cárte, para que o dessa província 
peb mesm<l fúrma se esnipturc. O que <l Junta cum
prir<i. Pedro Joatrim de Carvalho a fez no Rio de Ja
neiro em 3 de Junho de 1S;jQ.-João Carlos Correi<~ 
Lemos a fez escrever.- Marquez de Barbacena. 
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Modelo a que ~;~e ref"erc n JlrO'-'il!lão nelmn. 

~I:m:o 1829 
D.a 27. LISBOA. Navio-Marque,; de Angeja.=Mestre heUeo Ayres de Souza n.• !li . 

... 

MARCA. NU.IIEROS. VOLUMES, SAHIDA OAS CARTAS DE GUIAS. 

' 
C.P. S. ao a aa .•... t fardos-drogas .•.• Pinto & Santos, 3 fardos n.•• 31 a 33. 28 (4) 

29. Balanço a n~. J07 n. • íJI. O mesmo 
um Iardo n.• 30 (.\.) 29. Balanço a fls. UI, 
n.• 743. 

P. C. de guia em 28 (I) 30 
" ta9;3-ía37 ta caixas-ditas O mesmo :1 caixa n.• t 9 (<I.) 29. B. fls. 93 a Emery Hamamcde Ul.iti 

n.• 590. O mesmo 4 caixas n."'6, 7, 8, de mercurio dO caixao 
9, e J4 (.\) 29. D. fls. 97 n • 63:l. O n. • J traspassado para o 
mesmo 4 caixas n."' 2 a 5 30 (4) 29. caix:1o n. • f.8 c marca 
B. fl. U n. 0 7-í3. B & I, que remettc para 

M· Jrt6; 25a 30 l.2 caixas-ditas ...• Antonio los& de Medeiros 5 caixas n.•• t, a Dallia no ber~antim 
2, 3, 5, 6, 4 (5) 29. B. ll. H2 etc. n.• Constante á sua or em. 
752. 

Alfandega, 30 de Maio de 1829·- Lmidio José Cand.ido Pereira do Lago, 
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;\'. !Hl.-~IAHINHA.-EM j DE JU:\'110 DE 1830. 

Manda que sejam fdtas e assignadas peJos Mestres as avaliações 
dos o!Jjcctos precisos para os Arsenaes. 

Inteirado Sua Illagestade o Imperador, do que V. S. 
cxpôz. em seu oficio de 25 do mez proximo findo, sobre 
o objecto do A viso de 22 de Abril ultimo, relativamente 
a~ madeiras compradas para o Arsenal de Marinha de 
Dezembro parJ cá; 1\Ianda significar a V. S. para sua 
intel\igencia e governo, que convem, que a avaliação a 
que se pt·orcde p('los Alestt·es do At·senal a respeito da
quellc, e dos outros generos, que se compram para 
fornecimento rlos :~rmazcns ser a rl'ora em diante por 
escripto, c assignada pelos mesmos ~festrcs, a fim de que 
conste a todo o tempo, e se possam cxtrahir cópias au
thenticas, quando precisas. 

neusGuanlca V. S.-P.'Içoem7dc Junho Ue 1830. 
-.;:l/arque:; de Parnnaguá.- SI' Luiz da Cunha Mo
retrn. 

N. 120.-JUSTIÇA.-E:w i DE JU:mo DE 1830. 

Ordena. que os Juizes eleitos sejam constrangidos a tomar posse e 
entrar no cxercicic. de seus lugares. 

Sua M~gcstade o Imperador Manda remettcr a Vm. 
o oJlicio incluso do Juiz onlinario da vill~ de Resende, 
em data de 211le Maio passado, em que reJ·rcsenta estar 
servindo por mais tempo do •JUC o determinado na lei, 
havendo já Juizes eleitos pat·a o corrente anno. E Ha 
por bem que Vm. faça cumprir a mesma lei constran
gendo os Juizes eleitos a tomarem posse c entrarem no 
cxercicio de seus respectivos lugares. 
Den~ Guarde a Vm.-Paço em í de Junho de !830. 

-Visconde de Alcantara.-Sr. Ouvidor interino da co
marra do Hio LicJ~neiro. 
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N. 121.- JUS Til,;:\ .-EM 11 nr:: .tl.i:'\HO DF. 1830. 

Sobre as divisas da nova freguezia de Santa Rita e annexação 
dacapclla das Dôres do Rio do Peixe á freguezia de Nossa Senhora 
da Conceição de Ibitipoca, na Província de Minns Gel'aes. 

E\m. c Revm. Sr.-Sua Magestad1: o Imperndor, Con
formando-se com a informação do Presidenre dessa Pro
víncia, e com a que V. Ex. lhe tleu em ollicio de 8 de 
Março proximo p~ssnrlo, Ha por bem Approvar e con
firmaras divisas da nova freguezb rle Santa Rita, que 
offerece no mappa nnnexo o Padre Manod Roberto da 
Silva Diniz, vigario collado da sobt·edita frcguezia. 
Outrosim Ha o mesmo Augusto Senhor por bem Or
denar na fórma representada por V. Ex:. no citado of
ficio que os moradores applícados a capelln de Nossa 
Senhora das Ddres do Rio do Peixe, fiquem pcr·tcncendo 
á freguczia de Noss~ Senhora da Conceição de lbitipoca, 
ficando para esse fim dcsannexados da de Nossa Senhora 
da Pi~dade da vi lia tle Barbacena. O que oommunico 
a V. Ex. para sua intel!igencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palncio rio Hio de Janeiro 
em 11 de Junho de 18.30.- Visconde de Alumtai'H, -Sr. 
Bispo de Marianna. 

N. 122.-IMPEl\10.-E~I i1 !IE lUNHOOE 11::\30. 

Declara que um membro do Conselho do Governo póde sêl·o 
tnmbem do Conselho Geral. 

lllm. e Exm. Sr.-Pela acta da S<'ssão do Conselho 
do Gorerno dessa Provinci<~, de que V. Ex.. remetteu 
cópia com seu olficio de 10 de Maioproximo passado, foi 
presente a Sua Magestade o Imperador não ter o Con
selho dispensado de tEJlllar assento, como seu membro. 
a An.toni_o Fran~isco ~a Costa, por entender que não 
era JUStJficado tmped1mcnlo, o achar-se igualmente 
eleito para o Conselho Gera! da Província; e participo 
a V. Ex. que Houve por bem o mesmo Augusto Senhor 
Approvar aquella resolução, porque nada obsta a que o 
dito Antonio Francisco da Costa desempenhe as suas 
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rc~pecLJvas funcções em ambos os Conselhos, porque 
nem a Lei ocx:cluc de um por estar tambemcleitopara 
outro, nem tem inr:ompatibilidaJe o serviço, porque é 
feito em tempos diversos. 

Deus Guarde a V. E'í.-Pai:1CÍO do Bio de Jant'iro 
(!ffi 11 de JuiJIJo ,I c 1830. -li.Jarquez de Caravella~ .-St·. 
~liguei de Souza Mello c Alvim. 

N. 123.-FAZE:'-lOA.-EM !1 DE JUXUO lJE 1830. 

Au\orl.za á J(\1\t<t L! e Fa;.o;~n,Ja da Uah i;~ para clmmar pessoas habei s 
a fim de <U!<lju\·an•m nos seus traballws. 

O Mat·quez de Darbaeena, do Conselho de Sua Mages~ 
tade o Impe1·ador, ;\lini~tro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Fnzenda e Prrsidcnte do Thesouro Nacional: 
l~aço saber á Junta da fazenda da Pr•1Yincia da Bahia: 
que venrlo·se o seu officio n." 20 de 29 de Março ultimo, 
expendendo sobre o que se lhe ordenou em Provisão de 
18 de Janeiro flesle anno sohrc o atrazo quf se conhecia 
nas remessas dos !Jalancetfs 3 este Thesouro Nacional: 
Ha Sua llagestade Imperial por lwm, Attendendo âs ra~ 
zões referidas pela mesmn Junta, e de seu Deputado Es~ 
cri vão, Autorizar :i. Junta para chamar pessoas h~beis 

a fim de coadjuvarem nos dito., trabalhos, vencendo uma 
gratificação mens:~l que julgar razoHel, com declaração 
porém, que taes indivíduos que a~sim forem admittidos 
se não possam considerar por e~ te facto como emprega· 
dos da mesma Juuta. O que se lhe participa para sua 
intelligencia c devida execuç.ão, eomo se lhe ordena. 
Alexnndre José Ferreira Braga a fez !lO Rio de Janeiro 
em ti de Junl10 de 1830. João Carlo . .; Corrêa Lemos a 
rez escreve t".- il!arq!~cz de Barbacena. 

N. 121 -F.\ZENDA. -EM H O te JU~UO DE t830. 

ncclar.1 que ns encargos da Mun ICipalidadc na o são incompath"eis 
com ;J. :;rrven!i;J. de officios do provimento do Governo. 

O l'!larque.z de Barb~cena, do Conselho de SuaMages~ 
tadc o lmper;Jdor, l'!linistroc S"cretat·io de Esoado dos 
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Negocias da Fazenda e Presidente do ThcsouroNacional. 
Faço saber ã Junta da Fazenda da Província da Bahia, 
que mandando Sua Magcstadc o Imperador consultar ao 
Conselho da Fazenda, o seu officio n. • 49 de i!i de Agosto 
do anno proximo passado concernente ás eleições que 
nessa província recahiram em empregados publicas 
p~ra Vereadores da Camara Municipal, cuj 1 compatibi
lidade de exercício entrára em duvida: Homc o mesmo 
Aug-usto Senhor por bem, em Sua Immediata Resoluçào 
do J. • de Março antecedente, Couf01·mando-se com o 
parecer do mesmo Conselho, Decidir, que os encarp;os 
da Municipalidade não são incompativeis com a serven
tia dos officiosdo provimento do Governo; cong[deran
do-se porém impedidos os lugares durante as sessões da 
CamarJ Municipal. O que se participa á Junta para sua 
inte!ligencia e governo. João lgnacio Albernaz a fez no 
Rio de Janeiro em14.de Junho de 1830. João Carlos 
Corrêa Lemos a fez escre\'er.-Marquez de Barbacena. 

::-i' fg5.-~'AZE:'-l'OA.- EM15 DEJU""II'.l OE 1830. 

Remettc a Pauta das a valiaçllcs dos generos importarlos, e auion
za a c reação de uma commissa.o para resolver os pontos conii'O· 
verthlos. 

O !tlarqncz de BarbJcena, do Conselho de Sua Mages ta de 
o Imperador, Ministro c Secretario rlc Est;1do dos Ne
gocias da Fazenda e Presitlcnte do Thcsouro Nacional: 
Faço saber á Junta da Fazendn da Pro,·incia de ..... que 
com esta se lhe envia nm exemplar (la Pauta da~ novas 
avaliações dos generos impol'tados para o Impcrio, a !lm 
de ser remcttido á estação competente, e por e!la ~e re
gular c reger no recebimento 11o.-; respectivos direitos. 
E Determina Sua 1\fage.<:tadc o lmper;~dor que n mcsm<~ 
Junta, nos casos designados no Decreto de 2 de Mjrço 
t.lo anno passado, nom~e uma commissão semelhante, a 
de que trata o dito decreto, para resolver os pontos 
controvertidos, sujeitando-se todavia o arbítrio que se 
tomar á Imperial Approvação do mesmo Augusto Senhor. 
O que se participa á Junta para sua intelligencia e exe
cução. Francisco da Costa Barros e Fonseca a fez no 
Rio de Janeiro aos Hl de Junho de 1830. João Carlos 
Corri!a Lemos a fez C$crever .- Marquez de Barbacenrr. 
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N. 126.- JU:3Tlt;A.- E.11 i9 [lE JU:">IlO DF. t8:JO. 

Declara que o Escriv~o do Juizo avocantc é o competente para 
escrevrr nos autos avoca:los, e o da Corôa e Fazenda nas causas 
de contestadorrs. 

Sua Magestade o Imprrador, em resolução rl:Jsduvidas 
propostas pelo rx-Ouv i dor dessa rom:1 rca José Li bani o de 
Souza n1 rcpresentoção que Uirigiu ú Su~t Au:J:usta Prr
sença pela Mesa do DesemL3rgo do Paço, em da La li e i9 
de Janeiro de 182:}; l\Iant!a declarar a Ym. que cl!as são 
inteiramente Jcstituidas de fundnmcnto; pois que o 
Escrivão do Juizo avocnntc C o competente p~ra rsrrever 
nos :mtos avoc:Hlos, c nas causas de contcstadores o do 
Juizo da Corô;1 c Fazenda, não só no tempo (\os con
tractos mas ainda por mais um anno, ou pdo tempo qnc 
na arrematação se designa e concede. 

Deus Gu~~rdc 11 Ym.- Palario do Ri,, de J1neiro t'lll 
i9 de Junho de 1830.- Yisconrle de Alcanlara. --Sr. 
Ouvidor da comarca do Espírito Santo. 

N. H.7. -JUSTIÇA. -Eu 23 UE JLX!!ü DE 1830. 

Sobre os emolumentos que devem perce!Jcr os Escri1·;t~s pelas 
cópias de documentos existentes em seus cartorios. 

Sunl\la)!cslade o Imperador, a quem foi pre~cnle o 
officio de Vm. em data de 19 do mez pas~ado, acornpa
nbado rla representação do Esc: ri vão dessa Ou v dor ia José 
Leite Pereira Campos ~obre o pagamento que este deve 
perceber das cópias dos documentos existentes naqurllc 
cartorio, Houve por bem Rcsoln•r que o referido Es
.;rivão deverá continuar a verceLer os mesmos emolu
mentos assignados pelas leis existentes cmquanto não 
forem alterada~. O que partiripo a Vm. para sua inlel
ligencia. 

Deus o-uarde a Vm.- Paç.o em 23 Lle Jtmho de J830. 
- Visconde deAlcantara.- Sr. Ouvi·lor da eo:narca do 
Rio de Janeiro. 
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N. 128.- DIPf~Riú.- EM 28 DE JUC"i"IIO DE 1830. 

Declara que o Decreto de :117 de Janciru do anuo passado, que 
concede autorizaçao para minerar em terra> proprlas, sómente 
se re!~re á~ Províncias mineiras, onde é line a mineração. 

Il!m. e Exrn. Sr.- Sendo presente a Sua Magcstade o 
Imperador o officio de V. Ex. na data Ue 20 de .Janeil·o 
deste anno, ern 'lllú par·tir.ipa ter o Con~elho t.lo Gove1·no 
resolvido roncet!cr licença a Jo~é Gonçalves Teixeira e 
Joaquim José de Siqueira, da l 1rovincia do Mnrauh;Jo, 
para estahe\ecerem a mineraçiío do ouro em terras de sua 
propricdJdc, situodas nessa Pnwinci;l do P<lr<i, peno da 
margem scptcntl'ional do rio Turi-A,sú, :dlcgando em 
seu favor· a f a cu Idade con•·cd ida get·:l!nwn te aos ~u hd i Los 
brazileiros pelo Dt•creto de 27 de Jan,iro rio <lntw pa.~
sado: U mesmo Senhot·, iwlt'fi'rindo a pretenção dos sup
plicantes, H a por bem dt~ClJrar a V. Ex., para ser cons
tante no referido Conselho, que ainda não ha lei que 
tenha frnnquendo a extracção do ouro fóra das pt·ovm
cias mineirns, por ser sómente <l esta~ relativa a facul
dade concedida pelo mencionado decreto. 

Deus Guard;: a Y. Ex.- Palncio do Rio de Janeii"o 
em 28 de Junho lie :l.t\30.- liJarquez de Carnvellrts.
Sr. B1rJo de R1g~. 

K. 129. - llARINHA.- EM 28 DE JUNUO n~<: 1830. 

!!!anda remei ler todos os mczcs UIU mappa, ou conta corrente das 
madeiras e m~is genefos existentes nos armazens. 

Sua .llhgcstatlc o Imperat!or Ha por bem que V. S. 
retnetla todo~ os meze~ sem !alta a esta SeCI'etaria dr~ 
Estado ttm m:1ppa, ou cont11 corrente tbs madei:·a~ 

exi<tcntes no~ at·mnens, llcc!Jram\o o seu valor, e ~s 

que eutr;tt';lm, e s:d\ir;Jm no mcz antecedente, Hcando 
na intclligencia di.! que isto lllt'smo deverá prati_car a 
respeito de todos os outros gencros, como se tem Jâ. de
termirwdo. 

Deus Guarde n Y. S.- Paço em 28 Ue Junho de t8W.
Mrwquez de Parana(l~lá,- Sr. Luiz. (\:.1 Cunha Moreira. 
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~. 130.- MARINHA.- E)l ;}()DE JU:>it!O DE -1.830. 

nec!ara qur, náo sâo considerados na escala dos combatentes os 
Ofliciacs da Armada que servem de Patrào-mór dos portos. 

Requerendo o2. o Tenente da Armada Nacional e Im~ 
perial com cxercicio de Pa.trão-l\lór desse porto, Manoel 
Antonio Fiuza, entrar na e;;cn la dos Ofliciaes mmhatcntcs, 
Determina Sua l\lagestade o Imperador, que Vm. faça 
constar ao supplicnntc, que.osüllicincs cmpt•egados em 
com missões semelhantes á su:~ não são considerarias nn 
cs(:ala dos combatentes, por isso que estão fóra daquelle 
serviço. 

Deu~ Guarde a Vm .- Palacio do Rio·dc Janeiro em 30 
de Junlw de 1830.- Jlarque:r de Paranaguá.- Sr. 
C~rlos Lourenço Danckwi!rdt. 

;.;, 131- UIPERIO.-EJI o 1." PB JULHO DE 1830. 

Declara tle grande gala os dias iO r 3:t: deste mez. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua )Jagestadc o Imperador Ha 
por bem que ."ejam tle grande gala os dias toe 3t. do cor· 
rente, por ser o 1. • o Uo Augusto nome ti e Sua 1\Iages~ 
tade a Imper~triz, e o 2." o do J<'austis~imoAnniversario 
do nascimento da mesma Senhora, havendo beija-mão 
em amUos. O que participo a V. Ex. para sua intelli~ 
gencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço'·em o :!.~de Julho de 
1830.- 1lfarqurz de Caraveltas.- Sr. Barão de Itapoã. 

:-1. t:'l':?. ~· JUSTIÇA.- E~l o L o llE JÜLH(I DE 1830. 

~uhre o rrimr d<' leza magr.•L:ule. 

Foi pt·L·seult) a S11a :\tageslade o Im pcra(\or o seu officio 
de 27 do pa~sailo il('ercJ do embaraço que lhe orcorrru 
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á prompta execuçiio du Aviso de 23 do mesmo mez: e, 
em resposta, tenho a dizer a Vm. que é sem funda
mento a duvida em que cstã sobre e classificação do 
crime de que trata o officiu do Presidente da Camarada 
villa tle Resende, porque claramente se comprchende, 
no §8.~da0nl. doLiv.5."Tit.6. 0 que,seaJcinão 
de~ignou o crime de lesa-magestade nos casos de de
vassa declarados na Ord. Liv. t.•, Tit. 65, c mais ex
travagantes que os têm ampliado a outros crimes, e ]la 
o teve em vista, comprehendeu e claramente o annun
ciou quando pet•mittiu que se podem sobre elle inquirir 
ai nUa depois da morte do nccusado ou infamado de tal 
maldade, como se ''ê na Ord. do Li v, 5. •, Tit. 6. •, § U. 
Que C insubsistente a outra duvida que representa 
fundada em opiniões de praxistas sobre il necessidade de 
decreto particular para se poder devassar sobre o 
erime de tesa magestade; porque assim a amplitude 
da palavra -inquirir-, com que se exprime a citada 
Ort!,, comprehende não só o summario, mas a devassa; 
como porque, sendo na lei annunclada a devassa para o 
furto excedente a marco de prah, ou de simples feri
mento feito de noite, ou só pelo facto de arrancamento 
do arma na Córte, não é crive\ qne a negasse em tão 
grave e abominnvel crime; finalmente, porque, si 
se não provasse o delinquente, tanto importava ter se 
inquirilio por ''ia da devassa como de summario; e, 
si se provasse e :1 Relação entendesse que o caso não era 
de devassa, tendo-se procedido a el!a, o crime não fi
l:aria impnnido, porque, pela providencia da Ord. do 
Liv. {. 0

, Tit. !J.",§12,aRelaçãoestáautorizadaasanar 
este defeito; não devendo fazer-lhe peso o facto das 
alçadas nomeadas nas occasiões de semelhantes crimes, 
porque e! las não tinham por fim dar nova.-fór'ma de pro
fesso, mas tão sómente a nomeação de Juizes certos 
para o organizarem e julgarem definitivamente; por
tanto, proceda na fórma que lhe foi ordenado. 

Deus Guarde a Vm. - Paço em o L • de Julho de 
1830.- Visconde de Alcantara.- Sr. ÚU\'idor da co
ma1·ca do Rio de Janeiro. 
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t:U.- FAZF.NOA .-EM. 5 DE JULHO D& 1830. 

P~rmittc qne na capital da Bahi.t tenha um empregado eucarre· 
gâõo tia arrpca<Jação llns rr.mlas da Provinci:J. ilc Sergi1:e. 

O Mar I] uez de BJrba~.:na, do Conselho de Sua Mag-rstad '-! 
o lmper;ldor, Ministro e SetrctDrio de Estado dos Ne
gocio~ da Fnent!a e Presidente do The~ouro Naci1:llal: 
Faro saber ú JL!nta :la Fazenda da Prflvincia da Bahi~. 
qu;: trndo chegado ã Imperial Prrsença de Sua 1\Ligcs
tade o Irnpt•raJor, o seu oflicio n." 63 de 28 de Setembro 
do anno proxiroo passado, l'ffi que expende a razão 
por t]UC deix~ra de conthmar a cx:ecutar as frequentes 
Jett·as de pequenas quantbs, sarad:1s, rela Adminis
tração de F<lzenda tLl Provinda de Srrgipc do EI-Rry, 
])OI' conta rbs ~11as remia~. que essa Junta recebe, c tant· 
bem inforrn;1 ;'iCt'rr~ d~ convcnieneia que ha de existir 
ahi um OJiiC'i;il de Fazenda delegado da dita Admiuis
l.r~r:ão para occnrar-sc da fis,·alisnção de Iaos !'CIHla~. c 
entender-se rom a mesmil Admi;Jistraçfio sobre lodos 
ns objectos de receita e deqlCZl respcctivJs iirJueiiJ 
prnl'ir1cia, que ne~s:t se fa7.('1ll: Houre o mesmo Au
gusto Scnlwr· por bem, attcntl(•ntlo á jr1s1a razão que 
es.sa Junta e;o;pendc•u de n;lo poder continuai' ll<l s:JI.is
fação 1la~ ditas letras, e junlRilJentc a vantagem que 
tem a Fazenda Nacional de poupar-se á commi,;~Jo que 
percclJe o negociaule dessa prar;a Joaquim José Teixeira 
pelo desempenho dos negocias d:1 referida Adminis
tração de que est<i encarregado, penniltir tJUC !!aja o 
O!licial de Fazenda mencionado, ao qual to1los os meze:; 
es~a Junta tomará contas; pois que a semell!antt> res
peito nesta data se expede a devida pa!'ticipação ao 
Prcsi,Jente da citada província. O IJUC .1 Junta terá 
entendido, e com zelo cxecutarã. Jo;Io fgnario Alhcrnaz 
a fe7. no Rio de Janeiro em ti dL' Julho de tH30. ·-João 
c~rlos Corrêa Lemo~ J feZ escrever.-Man)l'e.: de Bar
baCena. 

N. 13\ -JUSTIÇA.- EM (j DE JULHO DE 1830. 

Declara os Juizes a quem compete fazer os inventarios. 

Tendo a antiga Camara da Yilla de S. Bento Ue 
Tamanduá dirigido ii presença de Sua Magestade o 
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lmpé!rador em data tle 2 de Fevereiro de 18~'~, uma 
rcpJ·c;;entação, pedindo varias providencias âccrca da 
factura dos lnvcnJarlos de maiores; da nomeação de 
um Ag-ente Advogado para robrar naquclle Termo as 
di-riJas Ja Fazemb Nacional, e so!Jre o valbrem-se as 
fazenJa~, a !lrn de ~e evitarem os pleitos: Ha o mesmo 
Augusto Senhor por !Jem, á vista Jas Informações a que 
se wandon proce1lcr, c da resposta do Procurador da 
Corda e Soberania Nacional, Resolver, quanto ao i. o 

ponto: que aos Jutzes ordinarios compete fazer os 
inventados em todos os casos, il excepção dos em que 
deve entrara jurisdle~,ão dos Provedores dos ausentes; 
IJuanto ao 5!.": r]Ue não tem lugar; e pelo que diz res
peito ao 3.": que rompe te á.s C~maras Municipaes prover, 
em \'Írtude do SPU regimento. O f]Ue Manda pela 
S1~cretaria de Estndo dos Neg"ocios da Justiça parlir.ipar 
i1 Camara l\lunicipal da soLrrdita vil!a para sua intelli
~encia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Julho de 1830.
Visconde de Alcantara. 

N. 13~).- :MARINHA.- E)! !3 DE JULHO DE 1830. 

SotJre o eórte de madeiras par,1 o Estado em matas particulares. 

R?spondendo aoofficio de n." !8, que Vm. me dirigiu 
em 1bl~ de Hi do mez proximo preterito, tenho de 
significar-lhe que, n:1o h:.vcntlo nas matas do Estado as 
m:ulciras necess~rins para a construcçfio naval, póde 
V m. ti r~r d~s ma tas Uos p~ l'ticulares aquellas madeiras, 
cujo córtc pertence exclusivamente à nação; prece
dendo porém sempre o consr,ntimento e accórdo dos 
respcctlros proprietarios; c empregando-se no córte o 
maior cuidado, a fim de evitar-se qualquer abuso. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
!3 de Julho de t830.-Marquez de Paranaguá.-Sr. 
Intendente da Marinha da Provinda do Espirito Santo. 
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H!m. e Exm. Sr.-Niio se tendo de <ll!fnmas provin
das rcmetlido com a con ,·en ien te n;gttla rJ1Llde as noçü1'.~ 
- estalistico·maritimas- exigidas por divcrs.1s ordens 
desta Secretaria de Estado, c hncndo mesmo outra,; 
deixado inteiramente de faz1~r serncth.llllc~ renW%tS; 
Sua Magestadc o Imperador,U.esrjnndo que em tão Ílll"· 
ressanleobjecto haj~t a maior JWnttlaliU.adi.', e e"~;Jt1i,liio 
possível, ordena mui positiva e terminantemente que 
V. Ex., pelo (jUC respeita a e>sa província. haja de fazer 
col\igir taes noções a tempo tle poderem a'1ui chegar o 
mais tardar até o fim do mez de .l'tbr,;0 Pm Lo,Jo~ os annos; 
devendo na 0\'.'.!:~t ni:oç:lo do$ m:~ p;ns re;;ped i v os se;1;u i r
se os formularia~. eJniando·St) com os mt·,~mos mappa s 
cOpias auttJrnlic::s dos documentos que llt1'S sel"viraHl 
de base, c devendo ait"'m tli.sso notar-se sempre a~ diffe· 
rcnçJs oCCOITÍil~ls de um anno p1ra outro !'IH c:1da um 
dos objectos com d.!'claraçJo do motivo de t;w; tliJfe
l"enl;a~. O que partit:ipo a\'. Ex:. para sua inlcltigencia 
C rlevida l'XeCU(JO. 

Deus (liJJrdc J Y, Ex .-Pal:wio do Rio rb; Janeiro em 
13 de J utlto d r. Hl JO.- Jf,lrg 111'.:: de Panrwrgwi.-Sr. l'rc· 
sirlentc d.a PrOVIllCi1 ti .... 

N. 137.-~GllElUL\.-E'l J.l ntc Jt:I.H > tl:·. 18:1(). 

Sobre o al!nnu de fa1·inha ~<JoOmciw<. 

Uom Pc,Jro, por (it·:t.:a de Il~u~, c Un:tnitw• Acr.l:t!i\:1· 
ç,To dos Povo.;, l:npc:·:,llul" CrJ:l~titucional, t: IJeft'IJ>Or 
Pcrpduodo Br:1;:il: F'ar,o s1ber a vüs, Pre'>irlenle da Pro· 
•tine in Uo )laranhJo, rpw tendo ~u\lir!n :.\ 1\li:til:l lmp•:ri31 
presen,;.1 os vossos oflieio~ de :l do Ft'VPn·iro, c i~ '~~' 

Julho do IB:W .. cm que me ex:ponil:·' :1~ 1lu vid:J-.; prop,,s1a., 
pelo Esenv:'io Oepnla,Jo daJunt:t ,]~\ Fazt•nd.l ·~~'~~a pro
víncia, sobr!'<l e1 .. 1p~ rp,~ comp!'le ;tos Ollir:i:tes tlo.13llilt1-
lhõe~, c corpos de I.' l1nh~ dn ExPrl·ito,dt•pois tia t~hella 
que m~rca 3 Lei de 2:3 dt• :;etemhro de 18:!13, mandei con
sultar o Conselho Supremo :'llilit~r. rconfornuntlo-mc 
com o pJrrct'rrio llH' . .;nw C·Jn~elho: HPi por (,em detrrmi· 



nar-vo;; q uc façJ is conl inuar dos reft!f idos O fie i:li!S o pa
gamentoda Llrinha, que recebiam ~cgundo n ta bel la t!c 
28 de .i\Iarçode 1825, c indcmuizH do fJUr! tt::n deix;1do 
de receber·, pois que a Lei de 23 de Selllillhro dt: ·1828 só 
é relativa ao quantitativo da etJpa, c não ao pcs:;o;J], e 
nssim eslii em pratica ncsln Córtc. Gumpri-o, e fnzei-o 
assim executar. Sua Magcstade o Imperador o mandou 
pelos Const:lhciros de Guerra abaixo assignado~. ambos 
do S!;u conselho. João Jacques da Sil1'a Lisboa a ft•z nesla 
Córle e cidade do Rio de Janeiro ao:; H rlias Jo mez 
de lu lho do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jrsus 
C lu isto de !830. No impdimcn to do Conselheiro Serrc
tario de Gue1·ra, Antonio Raphae\ da Cunha Cab1·a!, üffi
tial- ma [OI", a fez esc r e rei' e ~u b~crev i. -Barão do Passeio 
Pttblico.-bliguel Josi de Oliteira Pinto. 

SuiJre ~: t'lmpetenr:ia das J1111las 1U Fazenda na liqnhbçào e pa
gamento a crctlons da f'azenda :'iaci•mal. 

O Ãliirqnez de Barbacena, do Con~clho dr. S11a M,l,~r.s

tade o Imperador, Mini-;tro c Sc,'l"el.lt'io de E~tado dos 
N cgocios da F~1~rntla e Pr<!-'Íiien te do T iu·.ootl 1·n .\' :11'. i o na!: 
Faço ~;iiJCr:i.Junta tlJ F.1z·nda d;~ Prol·in,·i;llh Bdlin qur, 
tnmando Sua )hgestadc o Imperador l"lll COJI~idcra~àu 
quanto é oneroso ao c~pl"llientc Uo Thi'SIIUro N;~cional, 
I" rlc nenhum proveito ao~ re~orrt·ntcs, o pt·ot:c,so que 
1:onc r•ara se haver, das respectiva~ Junt~s de Fnenda, 
informações sobre as fr·rquentcs supplka~ de wsso::s 
das diversas província'> rlestt! Impe1·io, qtw julgaiHio-sc 
tTI\!orcs á Fnzcnda NJI'ional, prof:uram, dindanwntc 
ou por intcrmedio d~s mesmas Juntas, o Im;lCrial de
ferimento, que sempre 'é mandar eonvt~ncer 11 Fazenda 
pr•!o.r; meios ordinario~: H:1 o mcsnw Augr1sto Senhor 
por be:H ordenar, q11~ a Junta cl"ite a iwlicarla supt'rflua 
pratica, p.)is ô de sn~ compctemia o deferimento de 
~emell1ante~ supplicas em virtude dos legaes tlocumen
tos que I li r: apresentarem; e quando duvidar do dn·eito 
dos erPdores. e não achar liquidada a obrigação do debito 
d;1 FHenda Nacional, poderão ettes convcnc21-a pellls 
mdo~ e ar·ções competentes, para se dar ex.ecuçiio ao 
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ll!limo e legal jul~Jmento quo deve ser proferido coro 
pleno conhedmenlo de caus1, c indispcnswd nudienCia 
tlo Provedor da mesma Fazenda. O que terá cnlcn,Ji,Jo 
c fará publicar para conhecimento dos pre!endente.'. 
Luiz Antunes de Menezes a fez no Rio d•~ Jan:~iro ao.~ 

H de Julllo (\e 1830. João CuJos Corr)a Le no; n f,'z 
C$Crever.- Jfarquez de Barbaten'J. 

N. t39.-DIPERIO - E~ll9 DE JUt;l/0 DE 18.10. 

!\obn servirrm no> Conselhos G~racs, e no~ d1> Prrsldencia~c 

de F:ll:enila parentes em certo gráo, c a r~sp~ito lia accunllllaç<lo 
u,• orJenados pelosConsclliCiros do Gorerno. 

ScrHlo prcsent,, a Sua Magcstade o Imperador o otncio 
do Vkc-Prcsü\cntc (\a Província de Ma lo Grosso, data
do de 26 de l'tl~rço (lo corr•'ntc anuo, remettcndo duas 
po~turas (lo um dos membros do Conselho do Governo; 
a primeira p:tra se drclarar se a disposição do art. 23 
1la Lei Jo L o de Outubro de 1828, que prohi!Je srrvirem 
conjunctamcntc de Ycreatlores na mesma cithde, ou 
l'illa, pai e filho, irmãos, ou runhatl0s emqumto dutnr 
o cunhadio, se deve entender com os Conselheiros Gc
f<~c'S ri e provinda, c os rla Vrcsideucia, e mesmo com a 
Junta da Fazenda, e se os primos em primeiro grilo não 
sendo indicados na sobredita Lei podem servir na Ca
m~ra c outras Estações c Trilmnars; c a segunda, para 
t;lmh,:ort ~c declarar se os Conselheiros doGovrrno que 
J~ yencem soldos, gr,t ti !lr.:açU,•s, ou ordenados pelos cofres 
d:1 nação podem ar.:cumular as diaria.> daqucl\c car~o, 
visto que além da lcgislaçãn ~ntiga que ali i se apontJ 
rf'iati\·a aos ;\Jagistrados e Onitiaes rlc Carb, a Lei de 
!8 de Seteml1ro de 1828 ínhiJJc os Juizes do SupN•mo 
Trihun:il de Justiça de accumnlarcm outro ulr;tun orde
nado no que ali i se llws iixou, e a de 20 de Setembro de 
182!.1 deixa aos Vice-Presidentes das Provinr·i.ls qu~ntlo 
~ervirrm de Presidentes a opção entre o que por esse 
c~rg-o enl3:o lhes rompcte, c os outros que por veiJlura 
pos.~am ter ; Manda o mesmo Augusto Senhor pela Se· 
tretaria de E~tado dos Kegocios do lrnperio participar 
ao referido Vice-Presidente que não subsistem ~s duvi
rlas indicadas, por quanto, pdo que respcitJ á primeir.1 
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proposta, 1\e nenhuma m.1ncíra se póde este:11ler aos 
membros de qu~\quer lios Gonsclhos nem :ws da Junt:t 
da Fazontla o cit~,Jo artlg(J da Lei das Municipa\irlatlcs 
pois que, versando este expressamente sobre os Vrrea~ 
dorrs das Ca;naras, e não existintlo lei alguma quo 
appliquc a su1 disposiç3o áquel\es outros cmpi'egarlos, a 
proposta a m pl iaçãu ~~!ria in L e iramentc ar bi lr3ri.1, i lleD".11', 
e até comprchentleria uma invasão contrn o Poder 'Le
gislativo, por estabelecer cxccpções que a lei não m:1rca, 
preponileranlioesta mesma raz~lo para se rejeita!' .1 sup
posta impossibilidade de St~rvircm eonjuw~t1mcnte de 
Vereador~s no mcsmoanno, e na mesma ciJatie ou vi !la, 
o.<; primos em primeiro gri1o. E pelo que toca á segunda, 
tendo a lei, que creou os Governos Provinriues, c a que 
regulou dPpois os vendmentos dos Yi1:c-Presidentes das 
províncias, qu<~mlo encarregados Lla Prcsidencia, ex
pressamente declarado qunes são os que não podem nr
cumular outros vencimentos, fixou a regra em contrarío 
para os não 1·.omprchendidos naquella rxcepção, sem 
embargo das leis apontadas na rcft>rida proJlOSL1, da.~ 

quaes umas estão revogadas nesta p~rte pelo art, 37 
da lei daquella crcação, e pdo art. !~." d:t lei relatil•a 
aos Vice-Presidentes, e outras, teilllo uma applic:~ção 

particular, expressa e positivamente designada, corno a 
da crração do Supremo Trilmnal de Justiça, não mili
tam para o presente c~so. O que tutlo SIO lhe communica 
para sua ínte\ligencía e governo. 

Palacio do Hío de Janeiro em 19 de Julho de 1830.
Jiarque.r de Caravellas. 

N. 1~0.-L\lP!<:RlO,-E:Itl'J DEJIILliO 1!1> it)3Ú. 

Sob1·e a ,11~eumnbç:lo de varios ca.r:;o~ puhlicos com o de membro 
dos Conselho> de Provincb c nttriJJuiçli~s li''stes. 

Scnllo presente a Su:1 l\lagcstade o Impe1·.1,lor o of
ficio de 26 de llbrço do corrente a:1no, com que o Y1ee· 
Presidente da Provinci~ de Mato Grosso remelte cUpi:1 
da acta tla ~essão do Conselho Jo Gover11o de t7 
daquelle mez, contendo a proposta r1uc lizera um dos 
seus m~mbros, e sobre a qun\ rc,olvcu o mesmo Con
selho que se peUissem esclarecimentos so!Jrp os dnvübs 
nella declar·adas; Manda o mesmo Augusto Seahor pela 
Secretaria de E~t~do dos Ne3ocíos do J.nperio, p3rli-
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cip3r ao dito Vicc-Prrsitlentl' que, quanto á prime_ir.a, 
não edstindo incompatihili1lade legal no exerctcJo 
rumulativo dos rargos d1' Conse!11eiro do Gon:mo e 1lo 
Conselho Grral, e o tle Juiz de Paz, nenhuma duvida 
subsiste a estr respdlo, podenrlo o Con~clheiro que 
sahir eleitO Juiz de Paz n_·querer a SU:l escusa á res
pectin. Camara ~Iunicipal, quando não p0ssa servir si
mullane:lffi!'llle 11,dns arp!Pllt'S carg-os, romo dispõe o 
art. -L" da Lri de !;í t!1~ Outubro de 1827. Que seme
!lianlcmrllte w·nhum<~ illl~OtnpJtibilidade le~al existe 
elll que o Collsl'illeiro do Go\"CrnO, r do Conselho Geral 
aceite lamb,~IH o can,·o de Fi,ca! da Cam~1·a .Municip;d, 
llrando a~~im Jis~olvida n S<'gunrb duYiLia. Quanto :·J 

tCITeira, sPndo omis~o na Coustitui(Jo, c h'gislaçiio 
existentt~ o ca>o 1ll) rerahir o Com mando das Armas em 
um do.' Const'IIH·iros do Governo, dt·pcwk este olljrcto 
de Hesolução Lep:i~lativo, e cmquonto o nlio houver nlio 
ha direito de inhihir o exercício de um cargo que a 
lei não fez incompalirel. QLJC sobre a rpwrta Iúio se 
mo.' I rn ig-u~ I mente i ncom pa tibilid~de lega! no C''I:.Cl'Cicio 
cumulatiro de Thcsoureiro Ger3l l1.1 Junta da Fazcntla, 
e de nwmbt·o 1le qualqurr, ou tlr: ambos os Conselhos 
da pl'OI·incla. Que, prlo que resprl!a á quinta, não !Cn(lo 
as leis c~t~belccido meio alg-um coel"eivo p:1ra obrigar 
a comparecerem os mcmlJI"os dos Conselhos Geracs das 
província.,, f]Uando forem chamados, sendo rslas cor
porações dt• instituição constitucional, e com' indo pro~ 
vidcnciar para que a f3lta rle patriotismo dos eleitos niio 
consi~-a aniqui!al~as, depende este objecto de mrdidas 
da As~em!I!Ca Geral Lcgi,\ativa, a eujo conhccimrnto 
estão já a!Tectas BS rrpresent<H;ôes de algumas dcllas 
sobre a mesma ma leria. Que, r•elo que respeita ásext~, 
não ha irregularidade na confirmação tlas posturas da 
Camara, e mals negocias inhar.ntcs a t1lla, não ob
s !ante e:dst i rem no Con3el h o Gera I dessa Província seis 
VcrC,1t!OrC~, e o Fi,c:d u~ me>ma Camara, visto que ta! 
procedimt>nlo não vni de !'llcontro a Lni alguma das 
existentes. Que finalmente, não havendo !1\i que pres
crera aos Con~e!hos Gcr:ws, o darem ás posturas das 
Cnnaras. dcpoi~ de conftrm::111:ls por dln~, o andamc·: to 
prescriplo pelo art. 84 c sru:ulntc~ da Constituiç;To, 
torna-"e arruelle andamento desnecc~sario. O que tudo 
se lhe participa p:ll'a sua intelligencia e governo. 

Palacio do Rio 1lc Janeiro em Hl de .Julho de 1830.
Marquez de Caravellas. 
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N. HI.-IMPEHIO.-El121 DE JIJLIIO OE 1!:1:10. 

Prohibe a represcntaçiio nos theatros de dramas offensi~·os de 
corporaçCics e autoriJaUcs pnlJlicas. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo 1las intenções de Sua Ma· 
geslade o lmperatlor o favorecer, quanto esteja ao al
cance do Governo, os estabeledmcntos theatraes, que 
todas as naçõe~ cultas têm reconhecido como um dos 
meios mais effic<J:tes parn insinuar no coraç<lo dos povos 
as ldéas de virLutle, e adoçar a rudeza e barbaridade 1los 
CPstunH'S; mas de,cjando :.o mesmo tempo prevenir e 
evitar, por meio de uma rircurn specta vigilancia e prévio 
1'\alllt d;.s peços que se lwjalll de representar, que tão 
utei~ 1\qabckdnn•ntos degenerem darJnelles louvaw~is 

Iins pela introtlurç:lo 1le doutrina~, umas oppostas nos 
lll;ll~ t:ostumc~ c á moral plll,lica,c outras tendentes a in
li.Jmmar as pai'l.õcs exaltada~, -e a drstruir por qualqllcr 
m:uteira o s~"itema constiludonal qne felizmente nos 
rr.ge: lia pQr bem o mesmo Augu~to Senhor que V. Ex. 
não rons1nta em the.1tro ~lgum, seja publico ou par~ 

Licular, a representação lie tlram3s em que se o!I~~ncbm 
corporações ou autoridade~, que pelo contrario se tlevcm 
r.~speitar, para conservação Ja boa ordem, e publica 
tranqui li idulic. 

Deus Guarde a V. E1.:.-Pa!acio do Rio de Janeiro em 
21 de Julho de i830.- Jlarquez de Caravellas.-Sr Pre
sidentl3 da Provinda de ..•...•. 

N. H2.- M.\IHNHA.-El123 OEJULIIO DE 1R30. 

M~no:la cxig:1r um rtluguel razoavel pelo serviço das h:1rcas do 
Estado no fornecimento da aguada aos navios mercantes. 

Illm. c Ex.m. Sr.- Su~ l\hg1•stade o lmpcratlor Ha 
por bem que V. Ex. informe se o fornecimento ll'agu:1 
:.~os navios mercantes nacionaes, c aos tio guerra e mer
ca n tos estrangeiros é feito em barcas elo Estado,pclo A r
sena\ do porto dessa provincin, Determinando que nesse 



113 

caso, :;e continue a razel-o, mas pagando taes navios um 
aluguel razoavct pelo servico dns ditas barcas, da me~ ma 
maneira que se pratica neSta Corte, o na Provinda da 
B~hia; pois que do contrario resulta prejuízo ú Fazenda, 
que muito importa eviL1r. 

D!'US Guarde ;1 V. f!:x.- Palacio do l\io de Janeiro 
em ~3 tle Julho llc 1830.-Jfnrquez de Paranaguá.-Sr. 
Prc3identc Ja Provinr.b LI r ......... . 

N. 143.-IMPERJO.-E~I 2R DE JULHO DEH:l30. 

Sobre ~ dispens:t da pro1is,;i"to par.-. uso das insignias a pessoas 
condecomd«~ com as ordens militares. 

1\lm. c Exm. Sl'.-Accusantlo a recepção do officio 
de V, Ex. de 12 docoTTentc,om que me communica que 
a Camara dos Sr~. Deputatlos precisa saber si o Governo 
tem continuaJo a cona~der iiOS ag-raciados em alguma 
das tres ot'deus militare~ o uso das rcspecti v as imignias, 
sem professarem: Cumpre-me responder a V. Ex:. que 
continúa afjuel!a prrmi.:;são, porque. além 1le não se con
siderar verdadeira dispens~t de lei, é uma attl'ilmição de 
(JUC Sua Magestadc o lmperatlor tem sempre usado na 
qualidade de Grão-llt!slre, e que igualmente lhe com
pete na de Chefe do Podct• Executivo, como distribuirtor 
de honrns c graças, em cujo numero entra a referida 
permissão, qur. além di~so já era constantr.mente conce
dida por Sua ~lagestade o Senhor O. João VI, desde que 
veit1de Portugal para o Brazil, tanto aos nacionaes por 
tres mezes, eomo aos ec;L1·angeiros sem limite 1.\1! tempo. 
Orrue communico a V. Ex. para ser presente ã mesma 
Camarn. 

D1~U.s Guude n V. E'(, -Paço em 28 de Julho de -1.830. 
-J!arque:: de Caravellas .-Sr. I." Secretario da Cam~ra 
dos Srs. Deput~,dos. 
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:l". H!t.-MARJNHA.-Co;-tSULTA DO CONSELHO SUI'RF.:.t.O 

~llLJt.\B. DE 28 DE JULHO DE 1830. 

Dedar:t ljlle nào têm direito ao producto das prezas e!Iectuadas 
pelo; n~vios de g-uerra, os Offi.ciaes do Exercito que nelles 
~e ncll,,rern como passageiros. 

Srnlwr .- Uawh Yo~sa Magrsladc Imperial por Portaria 
da Srcret<lria de Estado dos Negocio~ da r.brinha, dr '28 
de .lnnho do corrente :mno, que o Couselho Supremo Mi
litar consulte com elfeilo, o que Jlal'Ccer sob1·e o reque
rimento de Carlos Felippe Garçon Riviera, que é do theor 
st)p;ninte: 

• Illm. e Exm. Sr.-Diz CarlO'i Felippe Garçon Ri viera, 
)fnjor gTadiJatlo do Imperial Corpo de Engenheiros, que 
no mez f] e Dezembro de 1826, sendo enviatlo em com
mis~ão a bordo da ba 1·ca nacional Bertioga pelo Coronel 
de Engmheiros \'icto1· Lourenço Labeaumel!e, com ap
provação do Governador da Praça da Colonia Manoel 
Jorge Hodrigues, e do Presidente da Prov!ncia Cisplntina 
para fazf'l" os reconhecimentos geographicos e mi\itnT"f'S 
do Rio Uruguay, achou-se com o c~pitão na acçiio, em 
que foi tomada a escuna argentma Rios, no dia 2l do 
rlito mez, e não tendo cobrado a parte de preza, que lhe 
compete, como póde informar o C1p·itãode Mar e Guerra 
Jacintho Roque de Senna Pereira. naque!le tempo Com
mandante da 3.• divisão: portanto roga a V. Ex. se 
digne mandar s~tisfazrr ao surplicante a parte da prrza 
correspondentr ~sua graduação.-E. R. 1\ol.• 

Do requerim:·nlo do supplkante consta ir t1a barca 
Bertio!]a em commissão, que 1mla tinha de commum 
com o ,.:crviço d'lS emhaT·caçiirs da Esquadra, que iam 
P<lra o Uruguay, nem o Coronel de Leheaumelle, nem o 
Governador da Colonia podiam dar-lhe algum exerdcio 
a bortlo d;rs emb:trcações de guerra. Segue-se pois, que 
o suppticante ia como passa[reiro, embora persistisse por 
muito ou por pouco trmpo a bordo; c não h~ lei, que 
rollc!·tb a p1ssag'!'i 1·o~ par !e a lgumn das prezas. cujo pro
dudo exclus~vamcnte competi~ ús guarnições dos navios 
do Eslatlo, Otl31'mado em carta do m~rca, 'l'a!vez que por 
equidnde pudesse ser contemplado o supplicante, se ti
vesse havirlo combate, e que se di;;tinguisse, não obstante 
ser estranho ãs guarnições da(juellas embarcações; mas 
nem isto houve, como era natural, por ser a escuna Rios 
mui pequena, com uma só peça de calibre i'2, montada 
em rodizio~, e ~t:·r enéontratla e ton:Hul.1 por 17 em bar-
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cacões, que compunham n i\ivisão, que in par~1 o Uru
guay; c monl~vam todas Gl canhões, algum de CJ!ibre 2-i, 
o que tudo consta pdo Almirnnto Comm:1nrbnteJa Es
quadra. 

Rio, 21 de Julho !\e1830.-Sampaio.~DeLamm·e.
Francisco Lopes de Sou:::a dr Faria Lemos.--Antonio l .. ui:: 
FiqueiraPereira da Cunha.-Francisco Xarier Fnrlado de 
Mendonça. 

Foram voto., os Conselheiros de Guerra Con1lc d~ Souz;·l 
e Francisco Maria Telle~. 

RESOLL'ÇÃO. 

Como pn rcce. 

Paço em 28 de Julho de 1830. 

Com a l"lthrica de Sua i\lage.•l:1de o Imperador. 

J!arquez de Paranaguá. 

N. 1r.t>.-JUSTIÇA.-E:d3DE A.GOSTOI)E1830. 

Declara ljuc para empregos ccclesiast i<" os não devem ser nomea,Jus 
o·IcriNIS estrang{'i ros. 

Il!m e Exm. Sr.-Sua Ma!jestatle o Impel'<H'Ior, 
a quem fiz presente o offitio de V. E". de ·18 de Maio 
pass;tdo, induindoa act~ do Conselho desse Governo, 
relativa á represent:Jç~lo (b Camara l\lunicipal Llessa 
C<lpital, dando conta de estar C"\:ercendo funcções paro
chiacs na ft•cg-uezia da Conceição des~a cltlade um de
rigo·cstrangeiro: Ha por bem quo V. Ex.. faça saber 
ao Bispo Diocesano, que exercendo os Parochos funf:ções 
annexas a empreg-os publicas que só podem ser exer
cidos por cidadãos !JraziJ,Jiros, c no pleno gozo dos di
reitos poli ticos, não deve nomear, nem mais conscn ti r, 
que estrangeiro algum continue no exerci cio das func
çõesde Parocho, fazendo J·emover de !las, os e5trangeiros 
que as t>xercitarem em qualquer igreja da sua diocese, 
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não ~e ('O tendendo porém C(larctada a faculdade outor
gada por llireito, de poder-lhes permitli!' o uso dr suas 
ordens, em tudo mais como Mini>Lro da Santa Religião 
que profe~samos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 3 de Agosto de 18.30.- Visconde de Alcantara.- Sr. 
Gandi do José de Al'aujo Yianna. 

N. 146.-FAZENDA.- E~1 G DI:: AGOSTO DE 1830 . 

.Manda contemplar nos orçamentos i!os Ministerios a !Jtle p~rten

eer, as quantias que por sentença final se reconhecer srr a Fa
zenda Nacional devedora. 

O l\farquez de Barbacena, do Conselho de Sua Mnges
tade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos 
Net:ocio~ da Fazenda c Presidente do The~ouro Nacional, 
Faço saber á Junta da Fazenda da Província d .... , •. ; 
que Sua Magestade o ~mpen1dor, em declaração á Pro· 
visão que se lhe expediu em 1-'1, de Julho antecedente, 
Ha por bem Ordenar, que sejam contempbdas no rcs
pecti\'O orG:.~mento do Ministcrio a que pertencer, as 
qu~nti~s que por ~cntrnça llnal .s.e reconhecer ser a 
Fazenda K~cional dcn·dora ; ficando por6m suspenso o 
pagamrnto del!as 3!é Bcsolução Uo mesmo Au~usto 
Scn!wr, pelo 'l'l1esouro Kational, ,10 qual deverá logo 
essa Junta communicar taes sentença~, c seus, funda
mentos. O fJUC fit•!mente cumpri I" L Luiz AntUnes de 
Menezes a l'ez no Rio de Janeiro em :i de Ago;; to de 1830. 
João Carlos Corrêa Lemos a fez escrever.- .Uarquez de 
Barbacena. 

N. :ili7 .-1\IARINHA.- E~1!} DE AGOSTO DE 1830. 

Declara que a legislação em vigor prollille o córte das madeiras 
de construc~ao em geral, além das que se denominam de lei. 

Em re:;posta ao officio que Vm. me dirigira com data 
de i5de Junho ultimosnU n." t9, tenho tle significar-lhe 
queoAlvarãde5de0utubro dei79:)11os t§ 9." r lO, 
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que por cópi::~ vão juntos prohibe o rórte d~s madeira,; 
de construr.:ção em get·al, alêm das que se denomin;"~m 
de lei-~ sendo portanto ncccssario eritnr que em se
melhnnte cÓI'te hnj;) ~1buso, parn o que poderJ Vm. 
drprecar a;: ncr:ess~rias providencias por intervenção 
do Presidente da Província aos cornprtente.~ Juizes de 
Paz, a quem n f:arta de Lei de Hl de Outubro de 1827 no 
§ 12 incumiJC a íiscalhação d;"~s matas. 

DeusGuanlc aVm.-Palaciodo B_io de J~neiro em 
9 de Agosto de 1830.- Marque.: de Parrtnagud.- Sr. 
lnlcndcnte da ~1.1rinha da Prov_incia doEspirito Santo. 

N. t!i8. -JUSTIÇA. - Elll4 DE AGOSTO DE 1830. 

Declara que contra os Offidaes de quarteirão se deve proceder 
pela fórma estabelecida para os outros Officiaes do Justil;a. 

Heprcsentando o Vice-Presidrnte da Provincia de 
S. Pedro em officio r! e 8 de Maio ultimo, quo a Lei do L" 
de Outuhro de 1828, ordenrrndo ás Camans l\Iunicipaes, 
que participem ;)OS Presidentes das respectivas provín
cias todas as infrJtções de Constituição, que hou
vctem em seu municipio, não marcou a estes o modo de 
proceder a ta! rc~pcito, sobre que pede ser instruido 
p~rasJber se lJa\'CI' na accusação, que a Camara Muni
cipal (i;! vil la do Rio Grawle faz a Francisco Vi \leia 
Moreira, Oflicbl de quarteirão do Juiz de Paz da cape lia 
do Serrito de Cangu~sú, constante dos documentos 
juntos; llhnda pela Secretaria de Estado dos Nrgocios 
da Justiça responder ao referido Vice-Presidente, que 
deve mandar proceder contra os Officiacs tle quarteirão 
pela fOrma estabelecida em lei a respeito tlos outros 
Officiaes de Justiça. 

Palacio do Rio do Janeiro em Ht, de Agosto de 1830. 
- Visconde de Alcantarn. 
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N. 1~9. -MARINHA.- EJJ17 Dli AGOSTO DE 1830. 

Manda despedir o~ !'scravos do servito das Rcpartiç0cs em que 
seus senhor~~ S<"io cmpreg-~dos. 

Sua lllage' t~de o Impcradür, Querendo e v i ta r os abusos 
que se porh~m segtJir dl' ~e admiltirem escravo.~ ao 
serviço !\aS mcsmasHepartiçGcs, em 4ue os rcspcrtivos 
senhore" se achJm empregados; Ha por bem fJUC Y. S., 
de acc()rdo com o lnspecto!· ilo Ar~enal da :\[arinln, e-.:· 
peça ag ordens neccs~arias a fim de qucsrjam 1le.~pcdidos 
todos os e~cravo.~ em taes drcumstaJJcias, emprrgando 
V. S. igualmente a maior vigilanci;J p:1ra que debahn 
do nome de senhores suppostos, c quaesqurr outros pre
textos se não illuda esta Imperial dispo~ição. 

Deus Guarde a Y. S.-Paço em 17 de Agosto de 18:!0. 
-Marque;; de Paranaguá.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

~. HiO.-GURRHA.-E~I 18 DF.AGOSTODE1830. 

Declara que wn:lv concedem rnnis dispensas de lap-;o de tempo 
para conflrma~ao de püentcs dr 2·" linha e ordenanças. 

Não poclendo mais ter lugar as dispens~~ tle ta·,)sO -de 
tempo, que atl~ aqui se concediam para confirmação de 
patentes de 2." linha e orden~nças: E Havendo Sua 
l\lagestade o Imperador Ordenado, nesta tlata, que no 
Conselho Supremo Militar se não confirmem Ull'S pa~ 

tentes, quando forem reqneriJas depois de pass3do o 
prazo que a lei marca a semelhante respeito: as~im o 
Mantla o mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de 
E.'>tado tlos Negocias J!a Guerra participar ao Comman~ 
dante das Armas da Província de ...... , a fim .!c que o 
faça publicar na ordem do dia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Agosto de !830.
Conde do Rio Pardo. 
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Düt"l<H:l. qur n:1 proliibic::-w de <kS[Jezas eo111 obra> nnns e reparos 
n.w ~,· ro•ilprel!Cil<klll "-' l'~'!Ul'I\IJS e ur;:~nt,•,; I'Oll~c•rlo>-

O :\lar·qucz dr lhrku~cna, tlo Conscllw 1k Sua l\lages
l:ide u l:nperador, :\línistro I' Secret:1rio de Estado dos 
N e c: o~ i o~ da Fnzenda c Pn·sí,Jcntc do Tlresourn l\' arional . 
Faro :>.1l•er ú .luuta d:1 Fazt'IIib 1l:1 Provinda das Alngdas: 
IJUê Si~lllln Jli'C-'''Iit.' a :Su-1 ~lil:,!l'.~t"lde o Imprrador o seu 
ollit'io n "3 til- 11 de Janr1rodesL1' annn que YPJ',-<.1 soLrc o 
han•r mandado solirr·.'it:tr em todas ;1,c.ohra~ mititan·s, l'ffi 
virt111le da Provi.{ão qne ~~·lhe cxwdiu l'll! J:j de Srtl'm
hro de 187:!9 proximn p:t~"atlo, pt•dimlo e~clarl'l:imrntos 
a esli: respeito nos rnso~ expmldidos em se a dito otlicio: 
Ha Sun M:1g-estadc ImpcrLll por lwm Ordenar se responda 
á Junta, que sendo mui clara a Provisão referiria de Hi 
de Setembro parn acautelar dcspezas i!leg"aes, c excessivas 
rom obras nov:ts, ou cor~ccrtos tão ronsideraveis que 
equivail'm .1 mrsmn cous;t, nunca se podia ronsidcr;lr 
applicavd no ronrcrto insignifiemte de oll!'as, como 
sejam as g-rades da enfermaria dos presos tlc que aliás 
seguir-se·ha a fup;a <los mesmos como a mrsma Junta 
reconhece; ao que parece mais qtwrer I:Jnçar mão deste 
pretexto para obter revognção da sobredita ordem, do 
que testemunhar verd:uJeiro zelo, e subordinação; Dc
terminmdo-Jhe, portnnto, que os projcrtos de ohras 
novas, ou concertos considcr.wcis acompanhados tlo pa
reci'!" ilo Presitkntc da Província em Conselho dcyem 
~c r rcmdtidos :10 'fhcsouro antes de sua l'XI'I'IlÇâo, sewlo, 
porém, os pequenos, taes romo os de cnfl'rmaria dos 
presus um:1 vrz requeridos pelo di to Presid t'n te, soiJ cuja 
rr·spDnsahilidnde recahcm as drsppz·'-" llC'l'CSS<lri:Jmrntc 
!"cita.~ p·1ra Cl"ll<ll' ontn,s HlatOl'!'S, I' arautel:lr a sr'p-u
ranç<l do.-: pn'sns, ou ;1 viria 1l1H I'IIi"crrnos. O qu(• s~: Jlar
lil'ipa á Junta parJ sua iutC)IJip-cnr·ia, e cumprimento. 
L11iz Antunes de )lcw·zr,; n ft'Z no Rio de Janeiro l'!ll 
Id de Ag-osto de IH:m. João C;1rlos Corn~a Lemos a fez 
t'v!'erer.- .lfarqr1r:: li1' JJarlmr~na. 
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!"1. :152.-FAZEND.\.- E:.t :lDIH: AGOSTO de :1830. 

sobre o subsidio de algodão e creação de agentes recebedores 
de rPndas, de umas provinciasem outras. 

O )Jarquez de Barh:~ccna, do Conselho de Sua Magps
tade o Imperador, ~linislro c. Secretario lle Estado dos 
Ne~ocios da Fazenda e Presidente. do Tlw~ouro Nado
na!. Faço sahrr ;"t Junta da Fazenda da Província das 
AlagOas: que tendo 1·hegado ;l Imperial Pre . .:cnça de Sua 
Magestade o Imperador o .<eu otlido n o ~I) de 17 de 
OutuLro do anno proximo passatlo, no qual culpando :ts 
Juntas de Fazenda da Bah.ia e Pern;unlJUco, de causal da 
penuria dos seus cofres pelo dcsfaltJue das suas mais 
importantes renda~, que ellas arrecadam, n retêm em 
seus cofre~ a despeito da Provisão circular de 8 de 
Janeiro de 18::3, peJe providencias, c bem llssim ãcrrca 
dos mais artigos Ue CJUC 1'-l' compõe o dito ofiicio .; 
Honve o músmo Augusto Senhor pnr bem Deliberar: 
·l." que m~nd~JJi..lo a C:11·ta Hégia lle 28 de Julho de 1808 
pagar o subsídio do :tlgoUiio no lugar O!llle elle ~c ex
portar p:tra fúra do Impel"io, como já 'e lhe declarotl 
''m l'rovis:\o d1: ':1.7 de Setembro de i8t9, não póde a 
Junt:l ri!IJI"ar do que se. transportar nas embarcações 
r:osteit".IS )Jara os portos do Imperio, e sim do que ~c 

cmb<~rcar cm Yasos cstrJngeiros com escala pelos ditos 
Jlortos; 2." que pela provis5() da cópia n. o i cxpedid.J 
nesta lia ta á Junta da Bahia, fica corrigiU~ a ameaça que 
e!la fez de apoderar-se do ~ubsidio do assucar tlcssa pro
Yincia que para alli se transpona ; 3. o que l1aja na 
capital de cada uma das referidas províncias o Rcr:e
bedor que supplica para cuidar de arrecadação e fis
calisação das rendas dessa província {jUe nellas se 
cobrnm; ficando as respectivas Juntas obrigadas (na 
conformidade das provisões n." 1 citada c n.• ~por 
cópia junta) a dar cor, ta mensalmente do que houverem 
recolhido aos seus cofres do producto de semelhantes 
rendas, para que e~sa Junta possa convenientemente 
sacar sobre citas para supprir as suas nccessarias dcs
pezas; 4." que niio deve sobrestar no córte da~ ma
deiras de coustrucçâo, c sim no do páo brazil, não só 
nor não haver ordem em contrario da Repartição da 
I\larinha, como porque ha de cessar a causa allegada 
da cleficiencia dos seu~ cofres, em virtude das provi· 
tlencias dadas nos antecedentes <lrts. 2. o e 3. o~ 5." fi
nalmente, que sendo o fundamento do suhsilliÓ annual 
de 1::!:000~{)(){) fJII•' em Pt"OI'isão de 10 de Março de IS~ü 
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se ordenou ã Junl3 de Pel'nambuco fizesse a ~~ss,1, a falla 
1\e meio~ J1at'a occorrcr as StJas ordinarins c indispcn
s:~vcis (]('speza~, não 1leve agQJ'a continuar a fazer-se 
quando dos orçamentos que essa Junta Cll\'ÍOU para o 
futuro anno financeiro se Vt\ que a receita quasi errui
va\e ao duplo dns rle.~pczas orUin;Jrins c extraonlina na.~; 
não podendo comtudo Sua l\hgcstndc Imperial deixar 
1\e cstrauhar o proredimento da Junta de Pcrnam!Juco 
de haver arbilr~ri~mcntc suspendido o sub~irlio refe
rido, srm e,;tar ao menos ao alc~mcc d:1 raziio que ora 
apparrce. O que <1 Junta ter:i entenditlo, c ~~xerular:L 
João Hot!l'igucs rb Si I v a a fpz no Rio de Janeiro em 
!()de Ago~to rle 1830. João Carlos Corr~a Lemos n fez 
\'screH'l' .- Mr1rqn~: de BMbaccna. 

N. iij3.-GUERRA.- E1l20 DE AGO.,TO DF.l830. 

Declara quando são isentos do serviço militar os carpinteiro~ de 
machado c ralafates dos Arsenaes. 

111m. e Exm. Sr.- N;io de;·rntlo os cnrpintriros de 
m;lchado c r:alafates ser isentos do serviço da 1.' c 2." 
linhn, senão quando riTectivamente se acharem cm
prcgaJos nos Ar·senae~, ou munidos de resalva~ pa~sad~s 
pebs competentes autoridarle~, IJUC os isentem 1los 
trab~\ho~ dos mesmos Arscn:Jr•s por lrmpo detrrminaJo: 
Ha St1a llbgesladc o hnpcr~dor por lw!Jl Ordr.n;H IJUI' 
unicamente ~ejam exrrptuJJo~ tio seniço milibr os 
ljue estiverem na.' referida-; circumstanchs: ficando 
todos os outros sujei to-; a o rcc r11 ta rncn to. O que par 1 icipo 
a V~ Ex. p.1t\1 su:1 intrlligencia. e l'xpcdiçiio da.; con
venJenlf's ordens. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
rm 20 t!c Agosto de 1810.- Conde rlo Rio Pardo.- Sr·. 
Prcsidentr· da Provinri~l d(' ... 
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N, WL-JUSTIÇA.- E)! '.!3 DE AGOSTO DE 1830. 

Sobre arrecadação dr Jwnsdc defuntos. 

Sua l\lagcstaUe o Imperador, a quem foi presente o 
ofiicio Uo antecessor' de Vm. de 28 de Maio deste anno, 
expondo o embat·açoem r1ue se ~cli~ ~obt·e a arrecadação 
dos bens dos !inados Joaqutm Pedro da Silva e :Manoel 
Joaquim Pereira de Abreu, aquelle, Capitão e caixa do 
navio Santa Anna F!ór de Loanda, e este, Cirurgião d<l 
mesma embarcação, os quacs passaram do poder de Josó 
Lourenço Dias, proprietario do dito navio, p3ra o do 
Consul de Portugal que os requisitãra a titulo de serem 
os fa!leciúos de su:l nação, quando se conhece ser o pri· 
lU(-iro cidadão brazileiro c havf'r vchcmentc presump
çiio de o ser tambem osegnnUo: Houve por bem Bcsoh·1~r 
que Ym. procrd.'l ã arrecadação dos mesmo~ bens do 
poder de quem se acll.'lrem c segundo os termos de 
direito. 

Deus Guarde:~ Vm.-Paço em 23 tle Agosto de 18:l0. 
-Visconde de Alcmttara.- Sr. Juiz tle Fór:~ inll'rillll 
desta citlnrle. 

N. H:iO.- JUSTIÇA.- EM 25 DE AGOSTO DE 1830. 

uetcrmina que não sejam dirigidos ao Go\'cl'!lo papPis ile ru'goc1o;; 
pertrncentes ao Poder Jnt!iciario. 

Sua Magestadc o Imperador ?!la!Hl~ t·emettcr a r. S. 
os quatro indu~os requerimentos de Luiz Gornt's Araujo, 
a lim de V. S. deferir como f1lJ' de direito c justiça, 
cabendo Pm sua jurisdicção, ou dar-lhes tlirecção a Juiz 
competente; licando V. S. na intelligencia de não 
reenviar mais ~o Governo os papeis que lhe forem 
dirigidos por perLencerem ao Poder Judicial, úe cuja~ 
decisõ,;s a lei tem marcado tts partes os recursos con
\·enicutC's. 

Deus Guarde a V. S.-Puço em :!:.i llc .\gosto de l8:W. 
- Viscoml1' de A!rantara.- ~r. Rernnrdo Jos(· da Gamrt. 
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N. 156.- )JAHINHA.- E)J30 DE AGOSTO DE 1830. 

~hnda que no despacho das laucllas se verillq11C a sna qualidade. 

Con-';t •n•lo a Su~ 1\bgcst:ll]e o Imperador (JHC o.~ pro
prictarios •lc algumas snm;Jcas, paras·< snhtrahircm ao 
pa;..o::nnento dos direito~ e imposto~ a que as mesmas 
estão sujeil;1s na conformhladn dn lei, ns U\m des
pachado como bnchas; e verificando-se, pela infor
mação junta por cúpia, qne se exhrira da Inspecçflo dn 
Arsenal de Marinha a existcncia de lflo prejtHlidal abuso; 
Ordena o me.<:mo Angnsto Senhnr que ü'ora em rlinnte 
se nflo admittam ;~ •le;;parltar nessa Mcs~ lauchas sem
IJUe se nprc.~cn!e um documentoauthentico por omlese 
r('conhcça a sua verdadeira qualitlailr.; reLommendancto 
Sua l\lages!ade Impct'ial a m~ti~ escrupulosa fl•cali~ar;ão 

de.•~a Mesa em semelhante ol:ljccto, a hem de se não 
defraudarem os mencionados direitos c impo.qos; e 
mamlando outro;;im rrstiluir a V. S. os de~rachos 

int:lusos que ultimamcnt1; se ;tpt'e~r.ntat·am nrslct Serre· 
ta ria de EstadO]Iara a C'<pe(liç5o do competente passa· 
parte a tac3 emiJarcaçiJcs, a lim de se ol.Jscrrar a seu 
respeito o que a lei determina. 

Deus Guarde a V. S.~Pnço em 30 de A!.( os to du 1830 · 
-Marquez de Paranagurí.~ Sr. Frami~co Lopes dft 
Sotlza Fari1 e Lemos. 

N. i 57 .-FAZENDA.-· E~l 30 llE AGO~TO IJE 1830. 

Sobre a escripturaç:h; tio pagamento (lo cmprcstimo de i79fi. 

O Contador Geral da L" Repartição do Thesouro NaciO· 
na l !i que na in telligcncia de que a esc ri pturaçâo do paga
mento do cmpreslimo de 1í9J, deternwwdo pela Lei de 
f5 de Novembro de 18'i7, deve ~cr feita pela sobredita 
Repartição, cumprindo (jue na ContarJoria do dilo em· 
prestimo se façam o~ colllpetcntes abonos nas contas 
particulares de cad:~ mutuante. 

Ui o de J~meiro, 30 de Agosto de i830.-.Marqucz de 
Barbacena. 



ll·xlara que as letras provenientes ,ra siM ~"jMn passadas pcl0 
Es~riv:1o 'la f\rrecada,;Uo do i mpo:o!o, rnd:'lS51Clas pelo Thcsout·ci
ro c acrit:l.s por quem se obrigar ao seu pag:uncnto. 

O ~Jarquez de Barbnccn:t, do Conselho de Sua Mag"esta~ 
de o Imperador, Ministro e SetTfll;ll·io tle Estado dos Nc· 
gocios da Fnr.mla c Presidente tio Thcsouro Nacional: 
F.tço s~IJ~r ;\Junta da fazclllLl da Província ele ...... ; 
que tcrHio a Junt~ da Fazenda da Pro\'incia do Maranhão 
prdillo insinnac;iio do modo por que se prorPdc nesta 
Córte quanto ãs dividas dns. s.izns e pa~amr.ntos, que se 
reduzem a lctra3, por não hav<'r nos contractos de que 
ellas procedem fiadores, para na ronformidaUc do art. 
1.0 da Carta de Lei Uc 13 UcNorcmbro de 18':?7 sacarem, 
e endossarem semcl!1ante~ letras. Houre Su.1 IlbgcstaLic 
o lmpcra1or pot• Lem Mandar dcclarnr, que taes--leL~as 
Lievcm ser passadas pelo E;.crivJo dc<-Jner:adação tio d1to 
imposto, cndossacbs pdo rc~pcclivo T!lC,;;ourciro, cacei
ta~ po!'quem se obrigar ao pagamento da siza. O rp1e ~e 
participa a css:t Jnnta parn sua intel!igcnci;t, e cumpn
mPnto, Luíz Anltmes de Menezes a fez no llio de J.:~rwiro 
em 3! de Agosto de -1830. João Cal'!os Corrêa Lemos n 
fez escrever .-il/arquez de Barbacena. 

N. Hl9.-FAZEXDA.-E~' 2 nr> ~ETt:mmo DE 1830. 

Sobre a eJuissJo e !'esgate de notas do nanco. 

LcvanLio â Aup:usta Presença de Sua M~ge~tntle o 
Imperador os officios das Commissõe$ c Banco de 2G c 
31 de Agosto findo, participando haverem já promptas 
notas do novo padrão na quantia de 8:082,)000, e de 
!ta ver rcmettido ãs Cai1asFiliacs de S. Paulo, e Bahia as 
que lhe erJo respectivas: Determina o mesmo Au::rusto 
Senhor que se dê immccliatamente principio ã emissão 
dns tlitas notns, scntlo primeiramente encadernadas, c 
cortadas como as Commissões indicaram no seu ofliclo 
de 29 de Abril ultimo. !'\esta operação deverão ns 
Commis~õcs além do que foi prc.'lcripto na Lei de 23 de 
Sd\'mbrr>, P Instrncçõe~ de :lt dr Outubro de fR20, pôr 
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1·m pr~1tica o sc~uinle: t." inutilizar por meio.Jo.ca
rim!Jo as notas velhas, que forem leg"aiml~llte sult~LLtlll!ias 
pclns do novo padrão : 2." ·~on ferir .:~s su 11sti t uiçlírs, qut> se 
fite tem em rada di;l: 3." nrullll'r na C<ISa forte tlu B1nco 
:1s notas substitu it!:Js, const·rva nd o-se n s r h aves em pod1·r 
lias dU;JS CommissUt•s: 'LQ 1: nnalmeute o lavrar ll'l'Jn(l 
em catla dia, e auti'S que ;1s Conunissõcs se retirem, de 
tudo que fór rclativu a este processo. Sua !'tbgest:ule 
o Imperador. tentlo a maior rontiança na intclligencia 
e zê!'J das Commissões, me Drtlena conltuLlo que rc
rommcn.Je a maior attividade na su!Jstitniçiio das nut:~s, 
sem cuja conclusão não 6 possível ronllcccr cxartamentc 
lJUal C o total do papel circulanle. 

Paço em 2 Ue Setcml,ru de 1830.- Jfarque:; de Bar
[,aatw. 

N. tüO.- FAZENDA.- E3! !~DI> ."ETE~!BI\0 DE t830. 

Ik~~pprov~ o proceJilllentu de uuw. Junta de Fazenda tlc pcr
rnitt!r o paga111ento do.; direito~ ~m qualquer moeda. 

O Man-ruez de BarlJacena, do Conselho de Sua Magcstade 
o lmperarlor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da FJzenda, c Presidente do Thcsouro i\" acionai. Faço 
saber á Junta tla Fnenda da Província de S. Pedro do 
Hio Grande rlo Sul: que sendo presente a Sua l\Iag-cstade 
o Imperador a sua conta rlc H de 1'\on•mlwo do anno 
proximo passado, em que participa lt'r ycrmittido o 
p~g-amcnto dos direitos nas CtlS.1S Fis~aes, rm qut1lquer 
moeda, com tanto que fosse lf'gal, por haver reprPscntado 
o negoci<mte Luiz Martins as di!liculdadcs de oo::corrcr 
ao p:lg"amento de taes direitos em pratn, visto a escassez 
della nrssa Provinda; Houve o mesmo Augusto Senhor 
por JJem mandar declarai~ <i dita Junt~, que mui inconsi
deradamente prore1il'U neste negocio, infrin,únr\o as leis 
existen tcs, com bn to maior despejo, quanto o Prorurador 
da :Fazenda na sua resposta 1'nl1almente rli~monstr<ira 

a inconYeniencia da medidn, que ali:i.s a prurlcnda 
administrativa aconselh.:rva subordinar <i imperial de
cisão: E por que de modo <~lg-um convenha, qur. os 
direitos se continuem a <~rrccadar Pm cobre, como 
consta n trmrnte sr tr rn feito deJ)lliS daq url h d•· li heraç:lti, 
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rcsulbndo por uma p1rte mui g-rande diminuição 11.1 
renda puiJlira pela di!Tacnça, que vai da mor>da de 
prata (H1Udla dt• col1rc, c por outra a!!~rav:ll\do-se os 
Clllh.1raços do Govano no jJinno do res.!{;Jste de mrwtla 
tão fraca, que emittira por força tlt• imperiJCS tircums
tant'ias. IJetrrmina, que a menrion:u!a Jtmta, logo, e 
logo expcç.a as ordens neu•ss:lJ"Í;JS p:ll\t que os p:1.~amcntos 
tornem a rflectuar-st~ como se praticnva ;mtes da indis
t.:rl'ta permissão da JunL1, CJUL! Jic:t respunsa v e! na I lll pe
rt~l Presença por todos DS emlJil!'~IÇUS de rommt•rcio, e 
cbmorrs, que desta enrra:ica, mas urgcnlt', c s;llnlar 
medida puderem rcsult:1r.Nesl:t mc~m:1 dal:t S1' orden:t ao 
Prcsidcntr: da referida l'rovint-:ta. q1w cirrurnstanei:ll.la
mPnte informe dos mo tiros particu!arrs, que putlcram 
influir no precipitado ar,·<lrllil do~ Dcput:ldos, IJUe ora 
se m:ttHI:I annul!:it'. a !im de que não liqul'lll impunes la!'s 
1\csorJens na administraç:lo, da l";1zenth Nacional, se 
por dl'sgraça se mostr;lr, como i1 primeira vista p:m:re, 
que o intt'rl:ssc p:u·tintlar foi antr•pr1s\o :'t eaus·1 puiJiica. 
U que eumprid. l'e,Jro Atlomo d1~ C:11'\'alho a fez no 
Hio de Janeiro em -l dt' SPtcml•t·u de 18:10.- João Jnsf! 
Hodrig-ucs Yareiru a fl'Z escreYer.-Jlfarque:: de Bar
bacma. 

SuLJre rcncirnentos <los Vicc-P!·esi<.lentes •lc l'rol·in.:in em cxer
cieio. 

O )farqucz Ue Barbacena, do Conselho de Sua l'lfagesla
de o Imperador,Mini.o;tro c Secretario de E~lado dos Ne· 
gocios da Fnr.nda c Presidente do Thesouro Nacional. 
Faço saber :'1 Junta da Fazenda dJ Província d1~ S. Paulo, 
que Sua Magcstadc o lllliJeraJOl' Houvt~ por hem Rcsoh•er 
àccrca do seu ofilcio n.":W de 2~ de Julho U.o corrente 
anno, no fJUnl se tratnvn dos parecere~ oppo~tos na ques
tão do venci meu lo, que segundo a lei tle 'i6 de Setembro 
do a nno passado, compeLe ao V ice-Prcsiden te cb di ta pro
vinda; flUe deve contar-~e (lo dia da sua posse, o que 
est:i marcado pela di la lei; e que emquanto não houvrr 
outra, que mandr. rc~lituir a parte daquellc adiantado, 
que ficar· JlCil' H'llP'r, não p6dL' li' r lu_~;lr o dt•.;t·onro no 
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<mll'n~do tlo Prrsidt'nle. 0 qttc se r~~rticip~ :1 mc~ma 
J uu ta, pa t·a sua in tcll ig:enc ia, e cu• cu r; :i o. J ustin o José de 
Ar:llljo a fez no lUo de Jan<·ito em 9 de SctcmlJro de 
t830. João José Rndl'ig-uc.'i Vareiro a fez cscrevcr.-Jlfar~ 
que.> dr lJarbaalla. 

:-i. l.Gl.-FAZF.X[)A.-Elill DE ~ETEMB!l.O DEi8:\0. 

~ol!rc as [;'lli:ts qu~ dc1·r11J ncomp:lllll:ll' osgrncros proce,lcn\,•3 
d;t l'roYÍI)('i:t <k Mirtas Gerac~. 

O Marquezdc B1r!xwcna, do Consl)lhodc Sua Magc~Ll· 
do o Imperado!', ,,Iinistro l' Secretario de Est~do dos 
Ncgocios da Fazentla c Presidl'ntc tlo ThcsooroN:u:ional. 
FJço saber· ú JunLa da Fncnda da Provinda de Minas 
Gerne~, que convindo a JJctn do commcrt:io, c da Loa 
;IIJlllilllslraç~o dos direitos threm·se guias tle cada um 
dos g-encros c-.; portados da dita província p~ra esta CUr
te, c n:1o urua geral, dos que Lrrmsport~ cada tropetro,ott 
conductor, como tem praticado o AUtninístrador do B.c
gistro de3latlri:IS ilarlJosa; lia Sua Mag:Pstade o Impera
dor por bem Uetennin<~r, que ~.l'or~ em diante sejam tla
tbs as ditas guias para cada um gencro, isto ti, um:1 par:1 
o assucnr, outra p<~ra o arroz, c assim para r a da um do~ 
mab gcneros, com as t!cclaraçüesdoestylo, a !im de que 
tada comprador, quando uão seja um .~o de toda are· 
mcs~a, poss~r pt'!a sua g"Uia obter o.~ despachos preciso~ 
na Aliminigtra~ão de tlircr~a~ renda~: maudando a mt~s
ll1:t J u n t:r, no caso ti e h a \·er j j gra ndt! r rua n tit.l:idc 1k g-u in s 
impt't\~sJs, pdo modo até ngur:1 em pr:l!icn, que eiL1~ se 
aprvreücm, rist·auli•J-~e o,; artigo~ ~ddicionat-', (jlll~ n:io 
tirei'IOlllcll'Pilu; e que linda e,;,;;r pnrçàu, se imprimam no
l·as pn 1·a c;Jtla i\l'llCro de per si. O que ,;e I li r Jlarl ici pa p:1rJ 
su:1 ilrtt•lli:-;-cnci:l, e em coiJformidad!~ fncr expedir :1~ 

t·onvenicnlcs onlen<. Joaqui111 du .\lnu·id<~ S·impaio 'I r....: 
HO Hw de J;JJieiro em li de SI' lembro de 18:!0. JoJo Ju~ú 
Hodri.~w·.c; Y:;n•iru a fct.. CSCl'l'Vt'l', -.lJIH'IJIIC;; de Hnr
!J~I· t'/!11. 



N. !G3.-F..\ZE~DA.-EM 18 DE SETElllllW t>R 1830. 

~!anda admittír a dc~pacho as emharcaçOes que nao trouxerem 
os seus pa!lCi~ legalizados, por falta da Con~ul no porto da 
proccdcncia. 

Em vista do fJUC V . .'>. informou a lO do corrcntl', 
svbre o requerimento de \Vi !liam R. Anten, Mestre do 
herganlim americ:mo Geres vindo de nLiln::>:n, e Ua respos
ta do Procurallor da Corôa, Soberania e Fazenda Nacifl
nal, ilccrca tios motivos de não se apresentarem lt>galí
S:ltlos os tlor.umentos na fúrma das ultimas ordens: 
Determina Su:1 Mazcstadc o lmperarlor IJUC seja adm i tti
do a despacho na Alrandega o ,;arrogamcnto do dito 
bergantim, uma vez impossibililat.lo como se viu ores
pectivo Mestre de trazer JuthenticaLlos os competente.~ 
Jocumentos por falta de Consul naquollc porto, e só
mente promptillcaJos, como en1 pratkn anterior, fican
do V. S. ua intclligencia de assim oUse!'Var-sc rom oulr;ts 
(•mbaJ'cações em CJSO illentiro. 

Deus GuarJea V. S.-Paço, 18 de S.;tembro l\,; 1830. 
-Marque.; de Barbacena.- Sr. Juiz da Alfandcga dt'-~1.1 

COrte. 

Sobre a colJran~a do meio n•al na carne verde c arrecnda~<to dos 
impootos rcsprdi\"05 á policia. 

O Marque"!. de Iht•b:ll:cna, do Con~clllo de S11a ~b~··st;t

de o Il)]pcra\lor, :'.Iini~Lro e s~~cretario dt: g~tado do~ 

Negocios tb Fazend~ c Prcsillent1~ do Thc~onro :\acionai. 
Faço saber õ"1 Junta da Far.0nda 1la Provinci:~do Para: rruc 
tendo rla;gatlo ú Imperial Pt·c~cnça tlc Sua M.1~e~tade o 
lmpcr~Hlor o ~cu oflkio n." 38 de!\ de Fevereiro ult1mo, 
Pll1 qnc ]'Cde dcci~ãn se deve n1:1n1l:n continuar anec;l· 
da1· pelo cxal'tor ,\o::. impo;;t"s ,b l"arnc verde, o tiii'Ío 
real itnpo~to ne~te ::encrP, p:1ra a :lc.:;pcza de quarl1·i~, 
IJIIC autecctlcntenwutc tolJI";l\"a C(Jm o pl"tillitl de W'.lo o 
l'rOCIH~Ilor da C"llllnra ~l1nlicipal, c bct11 :F-sim ~c fir:1 a 
seu 1\tr<;o :1 :1tTI'C:trl11;àn -l0s imrn~!o·; r·r~pr'Ciil·,,, :1 p()li-
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c ia, c qtul a p1ttc tlelles, que ha de ser entregue ã mesma 
t:nmara, na confo1·midade da Lei do L" de Outubro de 
t.828, para a illuminação, e para guarda da policia: Hou
YC Sua Magestade o Imperador por hem Approvar a provJ
delll;ia dada sobre a cobrança do meio real n~ carne 
verde, e quanto ao objecto ((a illuminaçiio, Determina, 
1plll a Junla se ret;ule reJa Lei do Orç;uncnto. O que 
tudo cumpri rã. João Rodrigues da Silv;l n fez no Rio de 
J·1neiro cu1 21 de Setembro de 183!. João Carlos Corrêa 
Lemos J fez escrever.-Marquez de Barbru;ma. 

X. 16:.i.-FAZENOA.-E1f 21 OE SETE11BRO DI'.: !830. 

Sobre a execuçll:O 1la nova pauta das .\ lfanrlegas. 

O Marquez de Barbacena, do Conselho de Sua Magesta
de o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocias da Fazenda e Presidente do Thesout·o Nacional. 
Faço saber á Junta da Fazenda da Provinêi:~ de .••. ~que 
tendo a Junt-J da Fazenda da Provincin de Pernambuco, 
remettido ã Imperial Presença de Sua Magcstade o Impe· 
rador os protestos de alguns Consules estrangeiros con
tra a C.'tecução Ja nova pauta das avaliaçõrs das merca
dorias importadas para este Imperio, para que fossem 
tomados na consideração que merecem; Houve o mesmo 
Augusto Senhot· por bem Mandar responder: Que n sim
plesenviatu!'a dos referidos protestos, sem interposição 
da Junta acerca delles, dà a entender que ella não deu 
exacto cumprimento á JH·ovisão circular de W de Junho 
precedente, portanto, segundo a sua determinação estã 
bem evidente, que a comtnissão de que cll~ [JZ menção a 
exemplo da que foi lnstallada nesta Córtc, sendo desti
nada para avaliar e reformar os preços ti~ pau til segundo 
o Vllior da praça, nenhuma queixa, ou pt·otesto haveria 
se as avaliações fossem justas, como é de esperar de uma 
commissão tão conspícua, ou havendo taes protestos, 
mostraria então a mesma Junta a falsidade da queixa, o 
que não fez; Portanto se a Junta mandou cob!'ar pela 
pauta dest."l Côrte, commctteu grave injustiça, porque 
sendo a base de qualquer avaliação o preço corrente na 
praça, c tendo por isso um mesmo genero differente 
valor em cada uma, segundo a ditTerença do meio cir· 

DEC.!SÕES llR {830. f7 
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cu Jante; ê evidente que a pauta de uma praça não póde 
servir para outra emquanto o meio circulante não f6r 
uniforme, como muito convem, rm todo o Imperio. O 
que se participa â Junta para sua intel\igcncia e f!OVer
no. Feliciano Joaquim rleLaccrda Freire a fez no Hio de 
Janeiro em 21 de Setembro de JS:JO. JoãoC~rlos Corrêa 
Lemos a fez escrevcr.-Marquez- de Barbacena. 

N. 166.- F.\ZEXDA.- E)! ~2 o ~e SETE.\Wnn DE 1830. 

Declara que pe!:t falta ilP p~~anwntn ,],• uma lo>lra, otr pre1taçlo, 
considera-,;r) nnciila Inda a di\"i(]a. 

Em respo~t3 ao ollirirl dP Y. S. de ll tlo currcnlt! 
sobre a duvida qun se lhe otierccc em procr·tlcr l~ontra 
os deverlores rb Fazenda Puli!il'a pela importJtlda dr• 
torla a divida, logo que r!r:ixnm de s:1tisfazer ~o primeiro 
png-amcnto ~ qur~ ~c o!Jrigam por letra, ou prestação, 
cumpre-me dizl'r-lhe, que assim se deve executar, pois 
que julg":Jdo fnllíJo o dcvedbr é ohrigndo ao p:tgamcnto 
do total tln Jivilh. 

Deus Gu:1rde a Y. S.- Jl;tr,,l r·m 22 1k Sctcmbre rlc 
1830 .- Marqru':: d~ Barbacen(;.- Sr. Procur~tlor da 
Fazcwb interino. 

N. !67.-:M:\ll.I:'\H.\.-E.\1 21 DE s~:rnnmo DE ·IS:lO. 

Manda pag;tro3 vencimento< o!o.~ rmprcg;ulos em 1noccla rlc cobre 
e uJctntl" e1u n'otrts. 

Devendo em ronformi1I~1lC d:1s Impcriacs ordens pa
g-ar-se 1\0 1." de Outubro proximo seguinte em diante 
todos os vencimentos tios cmprep;n1\os em moetln de 
cobre, c mctarlc t'tn notas; .1ssim o p:1rtil:ipo a V. Ex. 
para sr~u devido conhe!'imcnto, c governo. 

Deus Guarde a V. S.~ P.1ço, ~'f de Sdcml1ro di' 
{830.- Marque= de Paranagwi.-Sr. Tristifo Pio diJS 

SantfJs. 
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:'i. IG':L- FAZENDA.- E:11 :::s nE ~l·:n:m.!l\0 DE 1830. 

SoLrc a J!f(\\"Í$:-to tlu Conscli!·J SUJ'f•'IIIO )!iliL1f qnc considera 
tserdos tia inscripç<lo no g-rJthk liH<.J 0 3~\IS auxiliares, O' 
soldos tlevillo; ;:;.o3 OJfto:i:\~,; mtlitarcs. 

O J'\larqucz de Barbacena, olo Conselho llc Sua Magcstadc 
o Imperador, 1Iinistro e St'LTet:trio dP Estado tios Nego
dos tia F:1zcnda e Prc~Jdcnte do Thcsouro Nal'ional. 
Faço saber á Junta da F:tZ!'IllLi da l'I'ovineia do Mar:mhão: 
que suhindo ú Imperial Prl'senç:t de Su:t 1\l:tgestade o 
Imperador o seu of1icio n." 2ü do~ {i de 11aio:tntecetlcnlc, 
Pm que olã contJ de h;J\'CI' o Presit\cnk tlessa Junta c 
Província t•mpatado com o seu voto, por ser contraria á 
Provisão de 2i de Jullto ,~~; 18::!\.1, ;1 provisão tlo Conselho 
Supremo J'\Iilittr de 1ü de Fl'vcreiro ullimo, que con
sidera isentos d;t insrripção do granrlc lino, c seus 
:mxiliares os soldos dn'idos nos Olliriacs Militares, 
qrw foram su~pcnsos d•Js <'XI'rricios ele seus postos pelas 
;;Jt1.lioLis gcraJ'S ;rdopt.,I:!S uessa j>!'O\"ÍHCia em 182:3, c 
l'•'intr';.'l"ados pda l'ru\'l~fw do llll'~l!lo Consel!JO do Lo de 
Fo'\"l'J't'Íl"O de uw;; Iluun~ 11 JIH'~iiiO Alli!U~to Senhor por 
LH' 111 A fiprov;tr o pror·o•ol i Jtll'll tn ,],, , ltl11 1-'ro·sirlr•Jtl c, porque 
llCJiiiUma do'Sjll'Za púd,• .~1·r kild .~o~m lLrdclll doThcsuuro, 
•' ;t Junta dt•vo; ('llfliJil"tr as urd('ilS por cllc cxpctlidn,; 
drriv:11L1s 1Li letra da I•• i, rJW~ não JWtlt•m ser modifi
cada~ por intcrprt'Laçiks •lo rcJ'1·ntlo Consdho. O que a 
J nn L! ;1ssi rn terá Pntencl i' lo c I'X:J'ru t:1 r á. Aq1wll in o AI vares 
Dt•l.é:ado r França n Já no Hio dt• JanJ•iJ·o f'JU 28tlc Se· 
tcmliro de 18:30. João C.'ll'los CtJrn'a Lemos ;t fez cs
r·re\·cr .- Marquez dr· Barbacena. 

~. IGJ.-J[_j~JIÇA.-E\1:.:! Ut:OU!UIIl\0 JJE 1830. 

])(•clara que so " Gorcr11o poo!J conceder di3pensa aus Juizes 
eleitos. 

S1:ntlo present1• a Stn )bgcst;uk o Imperador o offirio 
da Camara Muni1;ipal da \'i!\a 1\e Cantngallo datado de 
ti de Abril dcst1: :mno, perlintlo n approvação da escusa 
11uc :·onr·c·J~rJ a :\fi <rue! Antunes de l'lloraes, Juiz eleito 



~~m Pelouros, por haver elle exposto que s,) al'h:tr.l ira
possilJi!itado d1' servir, em razão de .<:na~ mokstbs: 
i\landa o mesmo Augu~to &mlror· pela Sccrd·•ria de Es
tado dos l\'ep:odcs tla Justiç;t, responder it rl'fnida C:t
mara que não Lem !ug:ar a approvaç;lo Pxic!;id;t, por ser 
illcgal aquclla cgeusa á vista da IPgisl~(io anti::·;J P mu
derna n tJ! rt'spcilo, principalmente quando o clcitoqlw 
neste caso e a p:trte le;;itima e a (}Ul'll1 intcrP~S:l illlJH'
trar a i.~rnçiio, não se ;~prcsenta a solidtal-a, c justifi
car o seu inipl)dimento per;mle o GoHrno, quP (~ .<:ó a 
quem rompelc a faculdade de a roncellcr, JWr cujo mo
tivo se aeha o eleito na predsão de tirar carta de usanr;:t 
c com c\ la tomar posse do lugar tlc Juiz, lo~o qw• n>.<s1~ a 
impossillilill;~dc, que diz ter, na conformid:tde 1b Ord. 
Liv. L" Tit. ü7 §L" ou apresentar dispL·nsa confc'rida 
pelo Governo. 

Palacio 1!0 Rio de Janeiro em 2 1lc Outul1ro ti c IS30. 
- Visconde de Alcantara . 

.Approva Jlto\·i~orinm~ntc o rcr:ui~Iilrlólo interno 1lao ~ui:~,; d·.> 
l:u•·w Jurídico ilc O~índa. 

Sendo presente J Sua )lJgcstade o lmpcr.:Hlor o ofii~io 
rle Ym. de 12 de Maio do mmo p:;ssJdo, em que propiJc 
em srtc arti):OS.'ls medidJs que nJ CongTt'!f:Jção de !l de 
Allril se julg;J ra1u con vcn ien tes para reg-ula mcn to iH terno 
das Julas: Houve por bem o mesmo Senhor approv.1r inte
rinamente os ditos 5ctc artig-os, com a unira cxccpção de 
se contar por dua.-; f.Jlt.1~>:J qtwo cstudnntcfizcr ú S:Jhlia
tina, c nào por tanL3S, quaut;ts forem a~ dos di;ts uh•is 
rla scm;tnoJ, ('O fiO se diz JW ~rt. 2." O que JUI"Licipo a 
Vm. para sua intPllíg-t·nci.-.. c execução, repetindo a rc
cornmcndação, jã Ieita, de se Or!-':alliZ:lrt~m quanto ;1ntcs 
os estatutos, em que devem in1lispensavclnwnte cntr;Jr 
as proviilcnc ÍJS que forem rcLr tívas ú corrccçào dos .1\ um
nos, c mais o!Jjectos da poli-cia do CursD Juriiliro dessa 
cidade, 

Deus Guart!c a Vm ,-Pala cio do Río de Janeiro em 5 
de Outubro de 1830.-.!osé Antonio da Silva Maia.- Sr. 
Lourenço José Ribeiro. 



Arli!Jos n que se rE"f"ere o Avhoo DC'Ima. 

1
.,, 

" 

L • Cont:tr·sc-hn :1 f:dta a todo o esrwl:mte fJUJ', dada a 
hora, t'omp·1recrr um qu.1rto d1·pois, havendo j<i sido 
marcnrlo pelo B~:lul. 

:2." l"allan!IO o rstudantc ii s:ll>h:Jtin~, tontnr-sc•-llle
hão t:lntas faltns, IJUantos os dias uteis da S!'Inan:1, salvo 
as que já rstiVL'rt'lll allon:Hl~~. 

3." Todo o vstudante seni ohi'Ít!:JdO :1 :~prcsrntar no 
fim do mez a diSSI'J'tnção p:IS~;)dn, t' qumdo o n<io possJ 
fazer, o communb::u·:'t ao re~p1;1·tiYo Lentl', que lhe po
derá conreder prorog.1çilo por LJ di:~s. 

4." A falt:t de duas di~St'rl::çüc.; fill·iío preterir o cstu
Uanlc, salvo se apresPntar documentos que justifiquem 
estn falta. 

5, • Não fazendo o csturbnlc disserbção a)gum:1 das 
que lhe foram p.1SS:Idas no deem·so do anuo lertivo, tkar:i 
inha!Ji!itado parn fner :1rto, a qur só poder<"! ser ndmit
tido, requerendo á Congr('j!:lçii:o, c apresentando docu
mentos justificativos dí' m:1 f~lta. 

G. u Oito falt<lS não abonndas farão preterir o estudante 
que nssim as der. 

7, 0 Nenhum documento se rcccbcní par:l alwn:tçiiode 
faltas, ou qu:!lquer outro fim, que não seja reconhecido 
por Ta!Je!lião Pul.Jiico. 

Olinrln, 12 de ;\!::do rle 182n.- Lourenço Jo~r1 Ribeiro. 

N. li i .-li'AZE.'iD.\.- E:~~ ilns onun!w nrd.S:JO. 

Exige da Casa r la ~Joct!a uma rcln~:lo S81n:mn l 1h coJJrc cunliarlo. 

O Escri\·fio da rnz1 da Mo;;d:J desta C(lrl<', que interina
mente SPJ"VO de Provc,[or della tirjue n,J inlclli,::t'llcLI de 
que llG lim de cada semana deYera remdtr·J";:JO Thc,couro 
Nadonal uma relação em que ."1~ mostre a {jUantidJde 
do cobre cun!r:~do no dccurw dulla, com c.~prr·ilicJçiio 

dos dias, a que fMdistri!midJ, e a queJll, e a que fica c xis~ 
tindo. 

Hiu dl' J:1ne1ro em 11 tle Outul•rodc ts:;o.-Josl! An~ 
lottio f.i1bóa. 



:'i . 17:!.- L\ll'EHJIJ. - E.,l 11 DE ut:Tl'l;no Jll> HlJO. 

Do'Cl.1r:l opHl o:; C!llprc:.1dos pulilh·o~. que fon·m C·msellleiros de 
l'rori:lcJ:l, n:lo s:lo is<•n tus J.,Js runco;ú~s dos seus rmprrgos. 

Tendo participado u Sen·ctariu d.'l C;unara dos Depu· 
t.11los 1'm otlkio 1le 7 1\ocorrentr, que a mesma C:tmara 
ddilwrou não ter lugar a approvação tia proposta oiTe· 
r1~rida pelo Const:lho Geral tla Província do Parà em :1.8 
deJ:meiro do presente anno, par;l se isentarem os em
pregados pu\,licos t.:ivig, milibrcs c ecdesiasticos, que 
forem Conselheiros de Província, do <'Xcrddo de suas 
funcçuc~ <.lunntc :1 reunião dos ditos Conselhos: assim 
o mawb. Sun Magest;Jdc o ImpN"<Hlor pela Secretaria de 
Estado dos Nl'f!"Ocios do lmpcrio p:1rtu:ipar ao referido 
Consl'iho Geral para sua intelligencia. 

P;il;tcio do Rio de Jandro em ll t!c Outubro de :1.830. 
-José Antonio da Silr11 .. Maia. 

~- 1i3.-)L\.lU.'\lL\..-E~i IJ ]11·: Ol"Tl"lllW lJE tt):}(}. 

~u·1 :fi:tg"t'~t:tdi) i) Imp•T<~dor, " l)lli'JH fui pre~n1t1~ o 
ulJi,·io d:~ t:>un:1ra ~Iuni,·ipl\ da \i! la dP .\ll.l!T.I dos Hc~~ 
d.1 !Ih~ Unwl1:. d:ttado d•· ;; elo i'Ot"l"l'!lk, inf,rm:mdo 
~ohn: o !"l'lj1H't"illll'll(n, l"lll que Jn:lol ]',•dro tlo• A!mcid:l, 
t'SLilH' li' r ido n:1 Jl)('.~lll."J ~ i lia p.'d I' jll"PV i dí'lll" i:1s. para se 
olist:1r a que Jo~lJ Fr:JJJO"ÍSt"ll 1Li ;-iil\"a t•,]iliqul' nlli, t'Omo 
J•l'ctcndc, na praia do de~emli:lriJill': Jlaw!., pd:1 Serre· 
t:1ria tle Est.1do dos Nq.;-ocios da M·lriu/1:1 Jnrtícipnr ;"1 
dita Camar.1, p:ll":l su:1 inlilli:!l'l\('i:J, e guvcruo, que, 
Ulll"l vo•z qno• o tl•rn·no, l"lll qw· o snppli•·ado prctel\lle 
,·diJi,·,,r (: jii"P]ll"Í:tmt•JJ/1; !!I<Jl"llllia, <"1!11Jf1]"(' n·itar, que 
dle \i>n• :1 eiT,•itu a olor:1, •JHl" tH11'1!l:~, n:io s(J purque 
p:•Lls Lo•i.c: I'XÍSlt'lll••:>, I'~P•••:i:dllll"llli' po·lu lkl't"Cto dt: 
13 d·· Jnlli•l do~ w-::n, Si) ú BI'P IJ"1.il;:"ill d:t Marinll:l 1"0111· 
!"'~~" dJ~jl<'ir de !"Ir~ Ll'lT•'JJl'.~. o"O!IIH jlo>l' s1· :1char ;u·tu;l\. 
llll'llt,• \H'H.ir'lltl' oi:~ ,\,•ci~ãu do Corpo Lr!!iALitivo uma 
]'ropo~h d•l (j,,\.ITtlo a s,•nwlllaJltl~ ro·spo'ito ; t' nrsta 
rouformirl!!de a C:llll:lf:l far;'! il ~~onipdi'lJ[e intimação 
no suliro?tlitoJosé FrJnl:is,·o rb ~il\·;1. 

l'.dnri11 1\o Bio dr Jarwiru em Hi tk Outubro (\P i8:\0 . 
.11•11"';11': r! e I' :J"!/Iill9WJ. 

f •• -



~- li~.-DIPEHW.-EltiH JJS l'un:nrw nt 18:.lo. 

Conce1le duns loteria~ do e~ pita! oJe doze contrs ilr rris par~ as 
obra~ da mn.triz dn.lrrg:u~zin.ilC SJnlo Antonio du TiJUC<l. 

Sua Mag-estadc o Imp1'rador, Attcndcndo ao qUio lhe 
representou a .\lesa da lrmant!at.k du Santissimo ~:~era· 

mento ila freguczia de Santo Antonio do Tijmo solu·e a 
i mpossi h i liii:Hie, em ·que se ar h a di~ 1:0ill in uar com <~S ol1ras 
da sua igreja, pela Ldta absoluta de meios: H a por bem 
Fazer· lhe mercê da extr:1cçlo de duas loterias do ea· 
pibl de t.lozc contos de r0is r:tda uma. para de !las se 
deduzirem doze IJOr rento em hcnclicio da ol1ra d:1 n~
ferida igreja, w1 ronformit.hde do plano qur; fõr por I'! la 
:1pprov:n.lo, ou pl'la c~rn:ll':l Alunicip:d do di~tricto. O f!lh~ 
Manda pela Secretaria dt' Es-tado dos Xcl-\'oclos do lni
pcrio participar á referida l'Hesa para sua intelli~encia 
t) execução. 

Palaclo do Rio 1le Janeiro em 18 de OrJtulJro 1le 1830. 
-Jo1é Antonio da Silva .Maia. 

)i. t 7:; .-L'IIPEHIO. -Eu :20 nE o~.:n·nHo nE Hno. 

Dc~lara fJUr aos Ji!lzc~ ll<'io s:\f) tl~viol.H pr<lpillas, ma~ Stl!n\'Jllc 
apn~cntailurJas. 

Tenrlo·St' levado ao conhi'timento d:1 Camara dos Oc
Imt~dos a rcpn·sentaç;lo da C·llnara illuninpal da cidade 
de Caho Frio datnl;~ de 5 du Maio do aHnu pass;Ido, em 
que pede esd;Jreciuu!ntos sobre o pap-amcnto d:1s apo-en· 
tadorlas c provinas ao Juil di~ Fúr;l daquclla cidade,~~ 
d~ vil! a de i\la!'al1ê: Sua ill:t_!!l~stadc o Imperador Cnn~ 
fonl!-ando-se t:?m a resolução que houve :tquelle respP!lo 
c fot commumcada ao Governo por officio do respectivo 
Secretario de~ de S1'1eml1ro do I'OITI'lllt' anno: .\!anda 
pela Secretarin de Est:lrlo dos NCI-\'tlcios do lmpprju par~ 
ticipar á 1\ila Caman .Municipal, que á vista do art. 7!J, 
da Lct tio L" de Ontu!Jro de 182H se não d,,vcm ;1s pro· 
pmas d1~ IJUC faz menção, e .~ú sim as aposf'nLadurias, 
~s IJUar•s não podem Si' I' dt.·w·gad,1s, PlllifUanto por Lei não 
ld1· esL;Ihrle..:ido o cnnlr:1rio. 

Palacio do Hio dt' Jarwiro l'm 2U de Outubro de 18:10. 
-José Antonio d11 Silw :1/aia, 



I ;\(j 

N. 1/G.-FAZE:'i"D.\.-E~l :20 ))" {)!:Trnt\i! DI: lf·rlQ. 

Ma:ul:l IJUI' 0' 111lidae; 1!.1 '>1<"'.1 d" D'''l"l~lio tllat·ititno tcn:wm 
•:>:e:·,·it:i<• n:1 it<!<Hit:btr;l,;:l" ol:1$ d!YrrA~ !"<'nli<l"'. 

~~·stn <hl"l :1\"i.~.·í ~o Cnn~,·IIH•íro Fí1>•'3! 1l:r i'.Icsa do 
Bcsprcho iUarilínw pw:1 os o:lid;w~ d;l dit1 1\Ies·r p:rs
sarem :1 I'Xt'l"rt•r su:1s fttn<·ç.iks na -:tdntini~tr.1ção rlr di
vprs:r~ J"i'filbS S'ih :r lis·:rli.~·u:fl,l dP \m., ludo l'lll I'Onfor
mid:ulc da C:1rt:1 di' LI' i d1' lO de S~tt•ml1rn ultimo. i~u.11-
mente nundri p ~~-':Ir da dtla J!i·~:t p.1t'J a admmistração 
todos os \lvrns, mo'•ili:1, e mais olijc.-to~. f!UC \[!,; são 
rdativos, :1 fim dt• IJlH' lroje nll·s·no se dt' Jll'ilFipio ao 
dcsp:~cho tLts emllat·,::I(,~Õl'S nn rd,•ri,l:! admi-nistração, 
tjlW dcvr·r:i. rr.'..':ui:II'-SI' para isso pt•las instrul'~.õcs, que 
rt•giam na solJrcdit:t :Ursa, no f]Ut' alterado não estiver 
prla ritada Cart:r de L1•i, t•mqnanto sr não organizam 
lnstrucçlie" mais adt'qu:td:ts i~ r'ir,;umstnmi:rs, cnmmo~ 
ditladr pubtie;~, c intl't'I'Sses do c,ommcrcio, que Sua Ma~ 
gcstatlc o Impcrarlo;· tanto rlt'SCJa promover. 

D1'US Gu~rde a Vm.- Paço, em 20 de Oatubro de -1830, 
José Antonio Lü~oa.- Sr. Atlministrailor Je Di vergas 
Rendas :Xacionaes. 

N. 177.- F.\Zl~.'WA.- E:~~.::.!.! oz lll'i'C:BI\0 m: I::HO. 

So~HO .l c )1\~fll,l ck\'i.].l !!I); n~v~l'<'ll•kl.< Bl~['"'-' dllr<l.nt•) o tempn 
tl:t Se Yaga. 

Jose Antonio Lisboa, do Con~c\ho de St!.1 :Map:c.:;tatlc o 
Imperador, .Ministro c Srcrdario tlc Estado do~ Ncgocios 
da l~azenda e P!'rsidcn te do T!·c~ou r o Na c i o na!. Faço saber 
ft Junta tiJ Província do Maranhão; que sendo prc~ente a 
Sua Magcstade o Imp,~rntlor pela Secretaria de E . .;tado dos 
Nego1:ios tla Justiça n offieio dessa Junta n.• 25 de 6 de 
Maio ct~~~te anno em fJliC pede resoltH;ão :h~ duvid:1~ 11111~ 

se lhe o!Icreccm ~obr·e o pagamento das cnngt·u:rs do Rc~ 
\'crendo Bi~po dc;~a Diocest~, e igualmcntP nm reque
rimento do dilo.Bispo á<~crc:n do mc<rno objer:to; por 
Aviso da ditn Secrctar·i:1 Je E.;;tado de 9Lio corrrcnte me 
foi communicado haver o me~mn Angusto Senhor RP~ 
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solvido que o Bispo só deve rcceller metade rtas con~ 
graas do tempo da Sé vaga, c prla fórma dr'cretada na 
Lei ile i5 de Novembro rle iH27 depois de deduzhlas 
as som mas desrrn.dídas com as respectiva,; BtJllas de con
firmação, e njuda de custo. O rp11; se particrpa :'1 JLJnta 
para que assim o Clllll[Jra. JtJã•) HodriQ;ursda Silva, afez 
no Rio de Janeiro em ::12 de Outubr·o de 1810.- João 
Carlos Corrêa de Lemos a fe1: escrever. -José Antonio 
Lisboa. 

N. 178.- IMPElUQ.- E~1 2:2 DE OUTUBRO DI!: 1830. 

Approva as gratiftcal;lies marcarias pela CamartL Municipal da 
Côrte aos Fiscaes, e aos supplentes dos meS!IlOS em exercicio. 

Fot presente a Sua !!bgestarlc o Imprrador o officio do 
Illustrissimo SrrHHio da C:unara Murririp-ll desta cidade 
na data de 11 do corrente, parlir:ipJn·lo tJUe, em rum~ 
primento do art. 87, Lit. ;s,u dJ Lri do t. "dP Outubro 
tio 1 • ..,28, est:1b(•!rrêra p~ra c»da um do . .; F1scaes a grati~. 
fic~ção an ual de .<reiscrntos mil reis, resolvendo que, 
qunndo por justo impe.limento entrarem o~ ~upplentes 

em efft•ctivo ser v iço, vençam estes mebde da dita !!r a ti w 

fi cação em proporção do tempo que servirem, c os F1srars 
a outra metade, e que quando não occorrer ju<õ!O impe
dimento pertenç:~ aos supplent•·s ap:rnlifkaçào por ln
tPiro do tempo que os Fisc'~~~ d 'Íxarem a e ter rxrrricio: 
E dignando-.<e o mr.smo S1'nho1· Approrar esta dfl b~w 
ração da mencionada Camara Municip:d, as~im o Manda 
Jlela SocretJria de Est:ldo dos Nep;ocivs do 1m peno par
ticipar-lhe para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio rir Janeiro em 22 di' Otlluhro de l830. 
-José Antonio da Sih'a Mayá. 

Dt~W'IIS ~~~ {830. t8 
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N. i 79. - FAZENDA.- EM 25 DE OUTUBRO DE 1830. 

Sobre os empregados das diversas repartições de Fazenda que não 
possuirem Alvará de serventia vitalicia. 

José Antonio Lisboa, do Conselho de Sua Maf{e~tade o 
Imperador, Min i~rro e Sccrptario de Est<Jdo do~ Negocias 
da Fazenda c PrC'sidente do Tlie,ow·o Nacional. F;tço 
saber á Junta rla Fazenda da Pt·oviucia de .... ;que Sua 
~lagestade o Imperador H.1 por lJCm Determinar, que no 
prazo de um anno todos us empregados das divers.1s Re. 
partições de Fazenda Ues'a Província que não pos
suírem AivJr~ de ~cn·cntia vitalícia, solicitem por este 
Thesuuro Nacional o respectivo decreto para em vir
tude delle, c da Lri de 15 de Outubro de 1827, haverem 
pelo Conselho da Fnentla o cornprtcnte alvarã, ~oh pena 
de p1·rdimento do lugar, e de soiTrtTCm o que di~põe o 
§ 3." do tit. 1. 0 do Alvará de H de Abd! de !GOl; 
menos os Guard.!S da Alfan1lrg~ <~tél 11\terior •leLPnnJ
nação. O que n Junta (''l;:<lttamente cumprirá. Frnn
cisco da Costa Barros da l<'onseca a fez no Rio de Janeiro 
em 25 de Outubro de 1830.- João Carlos Corri!a 
Lemos a fez escrever.- José Antonio Lisboa. 

N. !80.-lMPERlQ,-EM 26 DE OUTUBRO DE {830. 

Permitte que subsista a Sociedade Philantropica. estabelecida na 
cidade de S. Paulo. 

Sua 1\lar;cstade o Imperador, ora mais hem informado 
(como de prindpio o deveria ser) pelo officio do Vice
presidente da Provinda tlo S. Paulo, de 22 1lc Setembro 
proximo pnssado, soiJr\l a qualitlado c circumstnndas 
das pessoas que, como membros internos ou externos, 
com põe a Socied:tdc Pl1 ilantropica cstabeleeitla na cirlatl e 
de S. Paulo: Ha por hem conceder-lhe a permissão 
de subsistir, e Uesempenhar os utcis e iouv<~veis fins a 
que se prnpõc, na conformida!lc d~ pwtitipaç;lo, e 
dos cst:1tutos que r!tcgJram ã Sua lmperi~t presença, 
nssignados pelos Directores della; ficando sem cffcito a 
Portaria de i7 1lc Atrosto tlB corccnte ~nno, na parte em 
que nerrãra cst::~ permissão; e a que sómentc deu causa a 
inform~çâo do mesmo Vice-Presidente no officio de 29 
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de Julho, a qual por menos cxplkita pareceu pouco 
favoravel ao estahdecimL·nto, que por certo não per
miltin prospcnr a r;~rgo de pessoas, que só se indicavam 
por csturlantf's. E assim o ··11anda, pdn Secretaria de 
Estado 1\os Ne.c:ocios do lmpcrio, particip~r ao ''ice
Presir!cnlc, para sua intclli~cncia, c execução; c ao 
mesmo tcmpn udvcrtlr-I!J;~ qu.~ todas as informações que 
diri~ir ao Gnvcrno df~I'C!Il ser sempre tão explicitas, 
clarns, c francn.~, romo·cumprc que sc•jam as de todos os 
cr•1pr1:g:ado~ puh!icos, c 1·omo se precisam para a prompta 
e justa r·xpcdiçãt) Llos ncg-ocios. 

Pabcio 1\0 t\io rl1~ Janeiro em 26 de Outubro de 1830.
Josd Antonio da Silva Afaya. 

N. 181.-GUERl\A.-Ell 26 DE OUTUBRO DE 1830. 

Declara que os Officiacs de 2." Linha e Ordenanças n<lo devem 
entrar no exercido dos seus postos, sem que tenham pago 
os dirritos e emolumentos das Patentes. 

lllm. e Exm. Sr.- Em deelaraç:io ao Aviso de 18 
de Agosto ultimo, sobre o lapso Jc tempo para a confir
mação rlas Patentes dos Orolciaes de 2.a Linha, e Orde
nanças; Dl'tcrmina Sua ~L1gestarlc o Imperador que, 
emquanto se não tomam mcdidns legislativas a seme
lhante respeito, se observe o disposto ua Carta Regia 
de 5 de Outu!Jro de :1807, a qual não fixa prazo para a 
apresentação 1!:~s mrsm:1s Patentes; c OrUcna outrosim 
qtw a respeito rios sobreditos Officiac~, providos por 
Patentes das Autoridades Provinciacs, se ponha em 
stricta obsúrvanrta o lJerTeto 11~ il rlr Novembro de 1822, 
como se pratica com os. dem:'.is da mesma Linhn; não 
devendo por consequenria entrar no exercício dos seus 
Postos, nem usar dos correspondentes distinctivos, sem 
que apresentem um rlocum(·nto authentico de haverem 
satisfeito no Thesour·o Publico os eompctentf's direitos 
e na Secretaria de Estarlo os emolumentos. O que par
ticipo a V. Ex. para sua intelligcncia, c execução pela 
parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa\aeio do Rio de Janeiro 
em 2:6 de Outubro de 1830.- Conde do Rio Pardo.- Sr. 
Presidente da Provincia de ..... 
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N. 182.- JUSTIÇA.- E:u '26 DE OUTUBRO DE :1.830. 

Manda que por escusa legal dos Juizes de Paz e supplcntes sejam 
chamados os que se seguirem na ordem da votação. 

Manda Sua Magestaue o Imperador pela Secretaria de 
Est~do dos Negocias da Ju>tiça partkip:1r á Camara 
Municipal da villa de Nova Fr·ihurg-o que não tem lugar 
a metlirl<l que expõe no scu offido de 13 do corrente mez 
para se procetlrr a nov;1;:; rleiçiit•s de Juiz de Paz para a 
fre.r:nezia tia mesma vill:l, por haverem se est·usado 
legitimamente tanto o proprietario como supplentes, 
devendo a referida Camara eh~mar os que se seguirem, 
segundo o numero de votos até o ultimo. 

Palado do Rio de hmiro em 26 de Outubro de 1830. 
-Visconde de Alcantara. 

N, :l83.- JUSTIÇA.- EM 27 DE OUTUBRO DE !830. 

Sobre a neeessidade de serem o.s presos civis recolhidos nas 
prisões militares da vi!la de. Macab.é e nos corpos de guarda 
do Porto das Caixas e ltaborahy. 

l\lm. e Ex:m. Sr.-Restituindo a V. Ex. os papeis 
que me rcmcttl'u em Aviso de 16 de Março ultimo sobre 
a representação do Coronel Gommantl<lnte do bat 1lhão 
de caçauores n." l7 da 2.' linha do Exercito, âcerca de 
ser desonerado o dito Counnafl(bnte de fazer recolher os 
presos civis na pri~ão milttar ílo l<~orte tlc Macahé, tenho 
a ponderar a V. Ex que, emquanto se não dão ulte
riores providencias, não pOLi e deix~r de continuar-se na 
pratiea adaptada pela urgente lei da necessidade, de 
serem recolhidos os mesmos presos nas prisões milit~res 
daque\la villa, bem como nos corpos de guanl:! tlo Porto 
das Caixas, e do arraial de Itaborahy, não obstante o que 
a este respeito expende o Commandante das Armas 
interino da COrte e Província no officio que V. Ex. me 
transmittiu no Aviso de 26 de Abril prox:imo passado. 

Paço em 27 de Outubro de 1830.- Visconde de Al
c:antara.- Sr. Conde do Rio Pardo. 
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:'i' i84.-MARINHA.-EM 3 DE :-.ovEMBRODEf830. 

Manda organizar Sfmüsfralmt"nte uma conta corrente da des· 
peza feita com córtes dr. madeiras. 

Para que se possa jul::rar Ua convenicneia ou desvan
ta::rem da conservação rios córtrs de m~dcíras por conta 
do Estado; Or1kna Sua .M.IJ.!estade o Imperador que V. S. 
h<Jja de faz<'r organiz·;r c rcnwtta di' seis em seis mezes 
a esta Sccrebria ti c Estado uma conta corrente em que se 
mostre a despeza feita com o costeio tanto dos referidos 
córtes a cargo dessa Intendenda, I'Omo dJs embarcações 
empregadas na condurção das ma1\ciras, c o valor destas 
reg-ulado pelo preço porque se acl1arem no mercado 
nesta Córtc. 

Deus Guarrlc a V. S.-Paço em 3 de Novembro de 1830. 
- Marguez de Paranaguá. -Sr. João Bernardino Gon
zaga. 

N. 185.-MARINHA.- E~ !j, DE NOVEMBRO DE f830. 

D~clara que não podem embuca.r os Officiaes promovidos eom 
clauoulrt sem que as tenham preenchldo. 

Não drvendo os Officiaes que foram promovidos com 
clausulas continuai' a estar em!Jarcados nem embarcar 
nos navios il;J Armada N~cio031 e Imperial sem terem 
prccnl'llido as mesmas clausulas ; Ordena Sua .Magest;1de 
o Imperador, que V. S. expeça as ordens necessarias 
para que hajam de desemb~rrar todos aqudles O!liciaes 
em taes drcumstancias que ainda st~ achem embarcados. 

Deus Guarde a V. S. Paço em 4 d!:! Novembro de 1830. 
- Marquez de Paranaguá.- Sr. Tristão Pio dos Santos. 
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N. J86.-FAZENDA.-EM 5 DE NOVEMBRO DE !830. 

Sohrr as dividas á rxtine!a llulla da Cruzada. 

Antcmio Francisw tiL' Paula c llollantla C1valranti 
de Albuqu;•rquc, do Conselho •lc Su:~ ttlagcstade o Impe
rador, Ministro t' Scct'é'torio ole Esta•lo dos Ne.é'orios da 
Fazenda c Prcsiilcntr tio Thcsouro Nadonal. F<lÇil saber 
â Junta da F;1zenda ~la Província ... ; que scndoprcsr•ntc a 
Sua 1\lam~staüc o lmpcr;ulnr JS contas correntes inclusas 
por copias, authrnticadas pelo Cmtador Geral res
pectivo, dos diversos devedores á extinrta Bulla 1l<1 Cru
zada relativos a essa Província; llouvc o IHCsmo Au
gusto Senhor por lwm ManJar rcmcttcr as ditas tontas a 
essa Junta, para que âccrca tl(}S Jcvcdorcs a semelhante 
resp2ito d0 irnmcdiato cumprimento ao disposto no 
art. (1,," rla Lei tlc 20 de Setembro de 1828. O quo exa
ctamente cumprirâ. João Rodrig-ues da Silva o fez. lho 
de Janeiro em 5 de Novembro de 1830.- João Carlos 
Corr6a Lemos a fez escrever. - Antonio FraMciico de 
Paula e Hollanda Cavalcanti áe Al~uqturque. 

N. i87.-FAZENDA.- EM 6 DE NO\'EMBRO DE !830. 

Sobre a demarcação de limites para a cobrança da decima 
urbana. 

Jllm. e Exm. Sr.- Dependendo a execução da Lei 
de 27 de Agosto ultimo, quo estaheleee novo mcthodo 
p;1ra lançamento e cohran~a da decima dos predios ur
hanostla demarcação de limitrs, que conforme o art. fL 0 

da dita Lei deve ser f!'ita pclns respectivas Camaras I\olu
nicipacs, hem como a designação dos lugares nolaveis 
para esse fim; tenho de rogar n V. Ex. a expedição das 
convenientes ordens ás Camaras :\lunicipaes desta Fro
vincia, que sem perda de tempo proceda na sobredita 
demarcação, e de:;ignação, rcmcttendo a:; cópias ao The
souro Nacional como dispóz o sobredito artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço, 6 de N0vembro de i830. 
- Antonio Francisco de Paula e llollanda Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. José Antonio da Silva Maya. 
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\', -188.- FAZENDA.- EM 9 OE NOVI.MBRO DE i830. 

Sobre a liquida~ão e inscripçào da divida publica no Grande 
Livro e seus Auxiliares. 

Antonio Francisco de P;Jula c Hollallll;J Cavalranti de 
Allmqucrque,do Conselho Je Sua Map-csbdc o lmpt>rador, 
Ministro e Se(-rrtario de E~t~do dos Ne~oeios tia Fazenda 
e Presidente tio Tllesom·o NacionaL Faço saber á Junta 
da Fazentb da Província tk ... ; que havendo sitio prcsen~ 
te a Sua i\lagcstadc o lmpcr:Jdor as dilfcrentc.;; duvidas 
em que hão l'ntrado diversas Juntas de Fazenda sobre a 
liquidação c inscripçfio dn divitl:l puiJ\ica no Grande 
Ltvro, e seus Auxili:1rcs na ('Onformitladc da C·1rta tle 
Lei de 15 de Novem/Jro de J8S!7; Hot.tvr o mesmo Augusto 
Senhor por bem .Mandar partidp:1r que a rt•f(·rida Lei 
não cxcrptuou de semelhante insrripção c liquidação 
quantia alguma, por menor (JUC seJa, não podendo por 
tanto s.;m cstn prccl!drnrin ser paga 1livida al,!!uma ron
trahida ate olim de 18 ti, a excepçiiu das provenientes 
tios depositas, e sequestras tfUC não forem provenientes 
tio divida <letiva da Fazenda Nacional, O que ~c par-. 
ticipa á Junta para suo intelligencin e execução. Fran
cisco da C·Jsta Barros (\;J l<'onseca a fez no Rio de Janeiro 
Pffi 9 de NovcmUro de 1830. João Carlos Corrt!a Lemos, 
a fez escrever.-Antonio Francisco de Paula e Hollanda 
Cav!llcanti de Albuquerque. 

N, 189,- :MARINHA.- E:ll 12 DE mVEliBRo DE i830. 

Detern~ina que emquanto houverem Cllmmissarios e Escrivães 
oJe numero sr. n<lo nomec1n cxtrnnumerarios. 

Sua M;1gest~dc o Imperador Ha por bem Determinar 
que cmquanto houverem Commis~arios, e Escrivães do 
numero da Armada ern circumstanrias de poder em~ 
barca!', se não nomerm Commissarios, e E cri 1·ães ex
tranumerarios: o que parLicipo a V. S. para sua intel~ 
ligcncia, e execução. 

Deus Guarde a V. S.-J>aço rm 12 de Novembro de 
1830.- Marquez de Pamnaguá.- Sr. João Bernardino 
Gonzaga, 
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N. 190.-FAZENDA.- EM 13 DE NOVEMBRO DE 1830. 

Determina que a moeda rr!Ctallica rcmettida para o Th~souro,além 
da declaraçã» do seu valor '-3 cspecie, d~ve ter a tio peso. 

Antonio Francisco de Paula c I-IoHan1la Cavnlcanti de 
Alhuquerque, do Consdho 1\1' Sua Mag-est~dc o lmpl'rador, 
Ministro c Secretario de Est.1do dos NC!!Otiosda Fazenda 
e Presidente do TJ1esouro :'\acionai. Filço sahrr á Junta 
da Fazenda da Provinda 1!e •.. ; que Sua Magcstade o Im
perador determina que, nas remcssJs que a dita Junta 
fizer de moeda metallica para o mesmo Thcsouro, alem 
da declaração do seu valor, e csper·ie, venha mais a do 
peso; e isto a :im de evitar-se as faltas que frequentes 
vezes se tem ad1ado nas rerness:~s de co!Jre dest~ Cdrte 
para as Provindas, e virc.vcrsa. O que assim rumprirá. 
Joaquim de Almeida Samp-lio a fez no I'lio d(l J:meiro 
em 13 de NovcmJ,ro JL• 1830. João José l{mlri-zucs 
Vareiro a ft>z. escn•ver .-Antonio Francisco de Paula e 
Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. 

N. 191.- IMPEIUO.- EM 13 DE NOVE:UBRO DE !830. 

Sobre o !ormulario que se Ueve ob>ervar na posse dos Presidentes 
Uc Provincia. 

Sendo presente a Sua Map:estade o Imperador a rrpre~ 
sent~ção da Camara ~luniripal da capit'll ria Província 
do P;1rú, pcd indo illustração soiJre o formular i o que rleve 
ol1scrvar nos neto~ de dar posse aos Presidentes da Pro~ 

v in tia : Manda o mesmo Au ·!usto Senhor p 'rti,·ip,<r-lhe 
pelrt SrcreL1ria ,]c Estado tlos Ne(!ocios rio lmperio, que 
tanto nas scssõrs ordinarias romo nas extraonlinarias 
todas as funeçõrs municip~es devem st••· drsempenharlas 
pela Caman lr~t~lmcntc reunida na casa para is-.o des~ 
tinada, observando-se exactamcntc todas as forma\irlades 
prcsn'iptas no tit. 2.0 da Lei do -1." de Outul11'o (!c f.828; 
mas que será. mu1t0 de seu Imprrial agrado que se con
serve na Provinri<l o louvavc.l estylo, se o houver, de se 
cantar o Te·Deum, na Igreja Matriz, depois do neto daquella 
posse, com tanto que, manifestando-se o respeito e de\'oção 
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com r[lh~ ~ Bens se d1•vem 1Lar ct'l\"lS, se evitem tlesprzas 
t!e fan~toso apptrato, qlli) só ~errt'il\ p.u·n .';atisfnzt•r v:li~ 
dadt'5 em prejuízo tb util :tppl j,·:u~:ln dns n;ndas puh\il:ns. 
E qtl:lnto ao P:dado, hast~ :Lttl'ndl'l' á l''i:pn•ssa disposição 
do ar L. 7 1~ da cil'lda Lei, p:u·a a rdl'rida Cam:n·a se con
Vl'lltCI' 1\c qur; nclo póde ter lu'-\':Lr :l(jtl!'lla tkspcz·1. 

Palat:io do H in 1l~~ J:nwiro o•m 1:1 dt; NovcmiJro de 
1830.-- .To.1é A!llonio d1! Silva .lfa.':a. 

\. Hli.-FAZE\D.-\ -- E.11 J:j n~: \OH:\!Bl\0 H: 1K30. 

SohJ\' <l .11•nsiva pratic.~ tle s.' .w.•i!.l:'<'lll Y,llk< pu1· Jno"d:i, adop
l·IJ:I [kll' :t16Uili.\S .I \I li las ,;,• l',1Z•:·IId~. 

Autonio Fnnei~co tlc P:tnl:l r Holl.tnda C.tV:!I,·:lnli dt• 
.UIJtliJW'l'tjllt.' .. do Crms:•liltl d c :-;u:\ !\h~l'~t·a!L· o ln1 ]ICI':IIlnr, 
Jiinistru o' Se1Td:1ri0 du EsL·1do do~ Nl'~m·ios d.1 l•'newl:1 
e Prcsi1leutr. :lo Thc<ouro ~:u·i •n-11, F:1t:u <.ilwr ú JuHL-1 
dil Fazenda 1\:i l'rrJVin:·i.t dl' ...... ; qÜ.,· dw,,·,lwln :1;1 
t:unher·imL'nto d1• Stt:l .\hé!'i'Sl'l,l·.· n lmpl't':tdor.qth~ Pm 
alguma~ Junt:ts dt• Faz;eu·la St.' t;;m iutl'Otluzido a i! legal, 
e nhu~iv:t pratin de se :wl'it·tn'.ll vallt·~ pnr mo:•,b, <'lll 
detrimeatu do,.; illkre~ . .;c.'> 1Li F.,zcllda Xal"iOHal. ~~ ri~:·o 

da pultlka I'Oli!Ltnp: !I 1 o m~·smo ,\ue>:u.-:tu Sc•níwr por 
IJem Onlt•n:u·, quu immcdi:1tamt·nt'~ ss f:11_;am mdiz;u os 
valks t"\Ístcnt,•s n:tljtt!'llas Juntas, L]lW :1.~sim o tL•n!Jam 
jll":l!ie:u\o, aiiSli'W\0-.~f' da t'OillÍliWI~:ào OU Íll\!'01\Ui'(ãiJ 
daqul'lk :iJ,usu, di'IJ:IÍ\:o d:1 m:1is strirta rl'sponsa!Jilitlado 
dt: -~I'US lltl' lJiill'O~ ; j Jl f Ol'Jll:lll I] O, \lU [J"OSÍ 111, l{il<U'S f'ol':l !ll OS 
(jl\1' Se· !JI'uHUlll"l:lt·:ttll]ll'h :lllüpt;ào de,.;t:t llli'dilL1. U que 
Sll particip.t :1 Juuta Jl:Lra qu:; . .;t~lll durida, ou mniJ:u·.1çO 
algum, :tssim o ü:>.f't·ute pel:t p.trto! que lhe toca . .João 
Horlt·ip:uL'S da ::iílva, a fez no Hio tln .latwiro rm I:i de 
Novemln·o 1lt; IH3U. João C:~rlo~ Corrl•:1 Lf'mos a ft•z f'S
ancr.- Antonio Frandsto de Paula e Hollrtnda Cat'al~ 
canti de Albuquerque. 

·---
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N. l9:L- F AZEN'DA.- EM 15 m: :-;on::uRRO DE 1830 

Da providencias ~obre a remessa da moeda de cohre 1is Pro· 
''incías. 

Sendo mui frequentes as faltas, que se têm acha!lo d€ 
moeda de cobre nas remess.1s que se tem feito ás ProM 
vincias do Impcrio sem que se possa vel'ificar d'ondc 
provenha, pois quo os Com mandantes d.'ls cmbarr:ações 
no~ recibos que p1ss.'lm, se limitam a respon,ler pelo 
numero dos volumes prelext.'lndo ignorar o conteudo 
r!clles; cumpre pa1·a remover este inconveniente, que o 
Provedor da CasJ da Moeda desta Cúrle na occasiâo em 
que tacs remessJS se houverem de fncr mantlc pesar 
primeiro n quantidade de moeda para conjunc!amcntc 
com o seu peso dcd1ratMsr: a cspceie, c valor rlella, e o 
numero dos volumes, em que se contem, a fim de que 
com estas tled~rações, que deverão ser enviadas ao 
Thesouro pJrase Lransmittirem a autoridade, a quem a 
remessa f0r feit~, pilssn por ellas conhecer-se qual o 
volume, em que se achar falta, e mais facilmente 
obviar-se o ex:travio. O que assim cumprirá. 

lho tle Janeiro, 15 de Novembro tle 1830.- Antonio 
Fr11nci.\CO de Paula e Jlollanda Cavalconti de Albiiquerque. 

N. 19i.-Il\IPERIO.-E" 16 DE :-;ovEllBRO DE 1830. 

Sobre a execução da Lei do 1..~ de Outubro de 1828 quanto a 
conservação das servidü~s e camlnlios publicos. 

Sendo presente a Sua ~lageslade o lmperndor a repre
sentação da Camara Municipal da vil la de Macnhédatada 
de 2Gde Junho do corrente anno, em que solicita esclaM 
recimentos sobre a maneira de executar o ar L. til da Lei 
de 1 tle Outubro de 1828: Manda o mesmo Augusto Senhor 
pela Secretaria de Estado dos Negocias do lmperio, parM 
ticipar-lhe em solução ás duvidas alli ponderadas, que 
no restricto caso,·dc que trata o citado artigo, llllS palaM 
v r as •C farão repór no antigo estado as servidões e cami
nhos publicos, não consentindo de maneira ~lguma que os 
propric!arios dos pred i os usurpem, ta peru, estreitem, ou 
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mudem a seu a-rbitrio as estradas~ deverá a dita Cama~ 
ra desempenhar esta allt'ibuiçiio, ou pela execução das 
Posturas respectivas que houver, promovida pelo Pro
curador, oh pelo que e !la dcl iberar e accordar, preceden
do todas as neccssarias informações c exames, e ficando 
livre aos que se sentirem aggrav:~dos o recurso que lhes 
faculta o art. 73 da referida Lei. 

Palacio do Ui o de Janeit•o em lü de Novembro de 1830. 
-José Autonio da. Sirva .~fr~ya. 

N. H.l:S.-MAR!i\'HA.-E)l lü DE NOVE~IDRO DE 1830. 

Sohl'e os vencimentos dos olficiacs da. Armada que tendo llcado 
por doentes fóra desta CUrte, a ella ~e reco!bem. 

lllm. c Exrn. Sr.- Havendo Sua Magestade o Impe
rador, por Sua immelliata e hn pai a! Resolução de 8 tio 
concnte, tomada sobre consulta do Conselho Supremo 
Militar determinado que ácerca dos vencimentos ílos 
officiaes que tendo ficado por doentes fóra desta córte a 
ella se recolhem, ou ms mesmas emLarcaçUes, a que 
pertenciam, uu em outras, quér de passagem, quél' de 
guarnição, se atloptc a pratica que se segue, e consta 
Lias in!'ormaçUes juntas, daLlas pl'io Intendente da l\la
rinlla, c pelo ofiicial que serve de cont:Hior da Marinha; 
assim o participo a \'. Ex. para sua intclligencia c 
governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
Jü de NovcmlJro de ts:Jo.- Marquez de Paranagwí.-
Sr. Prcsilicntc da Província de ..... . 

Inrornu.>.ç<Jc8 a •Juc $e r•ef'cr·c u eonsuUn oeln1a. 

Illm, e Exm. Sr.-EmA1·iso de ~..!o mcz findo ordenou·mc 
Sua l11:lge3ladc o IIuperador que cu informe, com que ''enci· 
mentos se tem até a~ora contemplado nos ajustes de contas os 
Olliciaes, que tendo l!catlo por doentes fóra desta COrte, a ella 
sr. recolllrlll li c pois, ou nas mesmas embarcações, a que pcrten· 
ciam, ou em outras, quer de passagem, qnér de guarnição. Te· 
nho a honra de levar ápre:;ew;a. de V. Ex. a i o formação do :1. 0 

Escripturario !la Contartoria (la Marinha, •JUA mostra, quando 
eJJ,•s se re~olhem por 1!orntes no hospital fóra dcstaCôrtc, perdem 
sc\m.mt~ no; l'01lll'dormo; do lrlll(IO, que ali\ exisll'fll dorntes, e 
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pas~am a perceber todos o~ oeus vencimentos, quando se re
colhem para os n!!Yiosde sua pra1;a, ou parC~. ou!r<J ae gul'l'ra, que 
façam sen·iço, c tenham praçt ; e ,·mdo cJn outro qual'.juer 
na rio de pa~sC~.;tem para esta cürtc, uJo fnendo ser~·iço, "rHn~nte 
se lhes abona o ~r.u soldo de terra, !lo dJa que sahm do ho>pll!ll, 
e as eorucdoriC~.S de srus tran~portes. L! o !I ia que enJ!Jarcam a te o 
que c!Jl'gll.nJ a esta córte. E' o que posso informar a V. Ex., tliiC 
mandara o que fOr Sei"I'id,J. 

Deus Gn:.n!e a Y. Ex.- !li o tle Jan1• 1ro, :13 ile Ou tu!Jro de :1830.
I!lm. e J:;xm. Sr. Mar(ju<'z de i'aranagna.-Uii:; da Omlm ;lj~

f"ein(. 

lllm. Sr. Inlí'r.dentc.- 05officiaes de patcntr, cus •\UC ~-~-H

cem conwrlori:1s, e<tantlo rntlmrcados, e qnc \":\O por doentes 
para o ho;cpit~l f(ll"a de~ la rln_-tc, perd€1!1 sómen\e as uJmcdonas 
do tempo quP cst.'\ü no hoslHtal, c passam a penwb~J- lodo, os 
seus vcllcimcntos, quan!lo sc recolhem par.< o navio, il~ sua 
pra~·a, ou para outro de gucr!"a, em que façam .<I'J"I"i(o, r trnhaJP 
pra~a; r l"l!lllo em outro qual<lHer nano (\C pa!--sa~cm p:1r.1 rgla 
cbrte, 1lào faz~nrlo srni~o. sótnctJie se lhe-; abona l' _.,~u soldo de 
terra, do di~ que óahiu do hospital, r: as I'OIIll't!orias tios ~cus 

transportes, I) o dia c lu qnc Clltb~t-ean:, ak no Clll <tttr l"iwgalll a 
esta ("Ôl"(e: >en,lo i-;to o •tne ~e okerya no.> ~ju>tcs 1lc contas, 
(jUC ~e f:tzem p0l" esta Contadoria a tnrs otlkinl'S; visto que a 
inlmc!liata 1\l'sotuç<lo de eoll',ulla (],• 3 de Jam~ilü de :18111 ôO· 
mente dr•tcnu:na, 'lU C os ollid:\\'~ tlc patente, e que tem ~orne· 
dorias. emprP_2"nilos na .E>quaJr:J, 11uando l'xi-lin•m HOS lJOSJII· 
taes de )htrinlla, lhes ~I'SHI'nt as mrsm~s eom~<!or-i:o,, '~ vrnplll 
SÓllll'n\e o sol<ln de em!Jarcn!to, n:-10 pro\ i<ll'lli"Íando n1ais cou~a 
alguma a rc~Jl~ilo de taes Hlltinoc::tos. E" lJ uant<' posw raforlllar 
a V. S., em cumprin1cnto ao a1·isu tlc 2.1 et:l portaria !le 27 J!,• 
S~trrn)Jro pl"OXiiJIIIJiassado. Cont:Hlana t;a ~rarir11ia, 8 de Outui.ru 
dc!83il-Ilim. ~r. I,uiz daCuuha Moreira.- ;>;o :mpedin•entu 
do contador, JuWJiúm de !luJn·,:a. 

-----

So!rrr a illljHJf:a,~;:,-, i"bl'c!:·.!tn,1 1l0 (ul!:~ c1n Yart::-, P,01Í"1'a~ 
,1;, :oiorte. 

Antouio FrJncisco de Paula c H ,jJJ:ttb Cll-:tk.Jnli de 
Alhuqt~er:'rue, do Con.opJho Jc Sua ~la_crr.-l;Hil' o lmpera
,Jor, l\IJllL-;tro c SrrTt't.l!"iO de E«tailo d1•~ :'ii'C:d:ios da 
}<'azL'lldJ c I'n'sidewlc do Tlli'SI!lll"O i\acio:;.-1. F.:1Cil ~:.dw:· 

it Junta tb Fazl'IHl:i d:t Prorinl"ia de ... · qu:~ d~scjaltdü 
Sua ~l.Jp;cstade o lm]wradOI", prnenir lb'd_;n11nos ,;l:lt'r
gl'll!l'sd;J ::bundancia tb lnol'da de cobre iJLll' cl::r:df'~:i

namenlc s(: importa em Jlgun::.ts Pro1inci:1s do l\'vr\1: 
de~! c l•l!peril' li:J pur !.Jc'nl f1zcr nkn;i,·:l ·t !i,ó~ as 
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referidas Províncias a proYisão da cópia inclusa datada 
em t8 de Fevereiro deste anno, authenticada pelo Conta
dor Geral respectivo, que foi expedida ás Juntas da Bahia 
e Alagóas. O qne a Junta rcstrictamente cumprira. Ale
xandre José Ferreira Bt·aga a fez no Rio de Janeiro em 
{i de Novembro de t8:JO. João Carlos CorrCa Lemos a 
fez escrever.-Antonio Francisco de Paula e J!ollanrfa Ca
taleanti de Albu,]nerque. 

N. 197 .-FAZENDA.-E,\1 li IJE !'\OVE:\IBRO DE 18aO. 

Sohrn a rclaç:\o semestral Ua mnlhtcb c frcrJucncia dos CJHJll'••
g:ulos. 

Antonio Francisco de P<IUI<l c Hollanda Cav!llc.111ti de 
Albuqucr,JUl', do Con.:;elho d0 Sua )bgt·stadt• o Impera
dor, trlinistt·o c Secrel.~rio de E~tado dos N"<".'Orio~ da 
Fazenda e Pre,;irkntc t!n Thc-St1Ul'Cf :'\acionai; F<11;o ~aher 

á Junta Ua Fncn,Ja da ProYÍIH\Í:l de ... ; rJI!I' Sua fll:ige~
tade o Imperad0r, Houve por b~m Odermin;11' que a 
Junt:t, todos os scmcstr·es, rcme!t:t :1 esta repartição um:1 
relação Ue tod0s os em[H'e2·ado;:, c nas n'p.Hliçõrs que 
lhe são subnl!ernas, com dcr·Lnação da cont!ticta, presti
mo, idade, e nnnos de s~~-~'iço de enrl3 um. O que a 
Junta assim cumprirú. LuiT. AnLo•liO de ,\h'IH'ZL'.~ a fez 
no Rio de hnciro em 17 de Novembro Ue JS:JO. Jo;lo C nr
los Corrêa Lchws :1 fr·z \'Sr;rcrer .-Antonio Francisco rlc 
Paula e llollanda Cavalcanti de A.lllw1ucr•JIU'. 

N. 198.- FAZENDA.- E.u 1 i DI·: :xon;Jrnno DE 1830. 

Sobre a demarcttçâo de limite~ pua cobran.:;a ela rkcima url.mn~ 
c proposta para Collcdores e E~cri\ ii:~s. 

Manda Su:1 :\ln.gcstade o Imperarlor, pela Secret3ri1 
d~l Estado dos Negocio~ da Fazenda, qtu~ ~ Camara i\luni
ctpalih• ..... rroredendo a demarraç,:lo dt• limite>, c di
~ignaçiTo llos luga rrs no!~ n·i~ p·1 r.:t se '--''la )1.-•lcl'l'l' o I'Oller-
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ta da .decima dos predios na fórma tlo art. 1.. • ela C~ r ta 
deLeHie 27 tleAgosto ultimo, remetta as copias ao The~ 
souro ~acionai, bem como as propostas para collectores, 
e Es~rtvães em listas triplices nos termos do art. 3. 0 

da d1t<~. lei a fim de se lhe dat' inteiro cumprimento. 
Paço i7 de Novembro de t830.- Antonio Francisco de 

Paula e l/ollaw!a Cat,alcanti de Allmquerque, 

N. HlU.- UIPEIU0.-1::)1 19 !)L "OVDIBRO DE 18::10. 

Sobre a compctencia Uas Camaras !tlunicipaes para tomar jura· 
menlo e dar posse ao l:ommauUante das Armas. 

Sendo presente a Sua Ma.L':estadc o Imperador o officio 
da C1mJ.ra Municipal da cidatle do Natal em data de -11. 
do po~ssatlo, rept·esentando sobro a repugnancia do Vice~ 
Presidente da Provincia clll prestar os esclarecimentos 
por olle solicitados para inleir~t·-se da legitimidade do 
titulo com que o Tenente Coronel Pedro Jose da Costa 
Pacheco e'<erce o commando d<o~s armas da rcferitla Pro
víncia. o mesmo Augusto s~nhor, louvant.lo á.quel!a Ca
mar;t o z1;lo com que cJ\a procura desempenhar as suas 
atlribuições; Iü por bem mandar dcclarar·lhe que pela 
expressa t.li$posição tio a1·t. til da Lei do l. o de Outubro 
de 1828 lhe pertence reconhecer o titulo daquclle Com~ 
mandante, como 1lc um dos emprcgat.los que não têm su~ 
pcrior no lugar, fazêl-o registrar, tom~r~lhe juramento, 
e publicar por editacs a sua posse ; mas que, pat'a dar 
cumprimento á lli>posiç5"o do mencionado artigo, em vez 
de dirigir-se ao Yice-Presilicntc a pedir esclarecimentos, 
que aliás este lhe não devia neg~r, mais legalmente 
teria procet.lido se exigisse do proprio Commandante o 
titulo em (]uestão para o dito reconhecimento, c lhe de~ 
signassc tlepois o tlia c hora para o juramento. O que 
pela Secretaria Ue EstaU'l do Negocios do Imperio se par
ticipa á dita C1mara, par.1 proceder nesta conformi
dat.lc tanto com ;lquelle commandante, como com o~ que 
se seguirem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19tleNovembrotle 1830. 
- Jos11 Antonio r/a Silt>H Jfnya. 
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N. 200.- DIPERIO.- E\1 20 DE 'iO\"EMBRO DE 1830. 

Sobre a nomea-:ao de um EscrivJo do Juizo de Paz. 

Sendo presente a Sua .Mageslaile o lmpcratlor o officio 
tla Cnmara Municipal da Vi \la Non tlc S. José d"El-llei 
datado de 13 de "farço do corr('!Jtc :mno, em que pede 
esclarecimentos sobre a vet·dadcira intel\igencia do 
art. f\. 0 tla Lei tlc Hi d1; Outub!'O de 1827, por jul.~ar 
envolver exce5so de juristlicção o proce~imcnto da Cn
mara Municipal tln Yi\la de Santo AntoniO de Sá em no
mear para Escri\·ão do Juizo de Paz da fl•cguezia de 
'l';unbi a Tristão José do Carmo, que, se bem seja ne\la 
morador, pertence com tudo ao termo da sobredita Ca
mara de Vi \la ;\'o v a: Manda o mcsml.l Augusto Senhor 
pela Secretaria de E~tado tlos Negocias do Impcrio par
ticipar-lhe não haver o supposto excesso de jurisdicçâo 
no procedimento de iJUe se ijucixa, porquanto, tendo 
sido aquel\a Camara, a que deu pJsse c titulo ao Juiz, 
por pertencer ao seu termo a parte principal da fre
guezia, como se v C da sua informação sobre este oh.iocto, 
era de neee.o,saria consequencia competir·· lhe tambem o 
nomear c juramentar o Escrivão, o qual, sendo sti de
pois da nomeação obrigado a residir dentro do tlis
tricto do respectivo Juizo para o exercício de suas 
funcçõe$, Ilóde ser "escolhido sem restricção de limites 
territoriaes, visto a Lei o não obstar, uma vez quo seja 
cidadão brazileiro hallilitado p~ra exerce!' semelhante 
emprego. 

Palacio do!Rio de Janeiro em 20 tlc Novembro de 1830. 
- José Antonio da Silva Maya. 

N. 201.- JUSTIÇA.- EM 22 IJE :-õ0VE11BRO DE 1830, 

Sobre a nolllraç;Io de Sacerdotes rstrangeiros para empregos 
Pcctesiaslicos. 

lllm. c Rvm. Sr.-Constamlo na Augusta Prcsenç;1 de 
Sua Magestadc o Imperador que em dilferentcs dioceses 
Llo Brnil têm sido nomcadrJs Sacerdotes estrangeiros 
p~r:1 rmprf'Q"OS f'rrll'~iastiros. íjllf' s(J rlt'\·l'm Sf'f rXi'ITidos 
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por cidadãos bt\IZilciro~, c em Jlleno ~ozo dos !li rei to~ 
po\iticos: Ha o .mesmo Augusto Senhor po!' bem rrue 
V. Ex. não nomeie p.1ra tacs empr·egos estrang-eiro al
gum, fazewlo remover o~ que por vcntut·a tenlwm sido 
nomeados e :~inda s:; achem no exerci cio dellcs; não se 
cntentlentlo porem coarcta1la a f;ll:uldadc outorgada por 
tlirc~ito de lhes podt'l' V. Ex. pennittír o uso de suas or
dens, como ministro da s:~nt~ religiilo lJUf~ profcss~mos. 

Deus Guar,lc a V, Ex.-PaJa.~io do I\ i o d1• Janeiro em 
22 de Novembro Ue 1830.- l'isconde de Alcuntara.
Sr. Bispo da Diocese de ••... 

N. 202.- L\IPERIO- E\123 or; ~ovtnwno tlc 1830. 

Sobre a cone~ssão pelas Ca111ara5 ~lunicipae$ d0 n!vani. de Jicen<;:a 
para o exercido de industJ·ia, e autoridade das IQ..esmas para 
conhecimento de crimes de injuria. 

Sua i\la~esta,Je o Imp~rarlur, em solução ás duvidas que 
a Camara Muni~ip:tl Ua vi lia Uo Pnulo, em sua represen
tação de 22 de Março deste anno, pondera terem-lhe oc
corrido n respeito de m:mrlar pa~sar Alvarás tle Ucença 
para lojas de porta al.Jerta, p~ra novos terrenos tle lavotH·a 
de mnndiocn, e outrJs plantas. para cstJIJeledmcntos de 
fa!Jricas, !Jem romo tle ronheeer das injurias verbat>s: 
Thhnda pela Scnctaria de E:>ta1lo tios Nego~;ios r lo Imprrio, 
p:u·t.it;ip~r-lltc que, sendo os primeiros ol1jecto~ relativos 
ao commcrcio, agricultun, e in1lustrin, deve a refcrit.ln 
Camara prover por suas Postut·as n:t conformitlatlc da 
Lei do L" de Outubro Lle 1828, uo art. 66 §§ 9, 10, e 11, 
e no Jrt. 72; e quanto ao ultimo. são termin:mte" as 
disposições dos art~. 2'~ c '90 tia citada Lei, que inhibem 
as Camar:1s de exenerem todo e qualrruer atto de juris
rlicção contenciosa, pnra destruirem a duvida em que 
se :1rha a respeito Ueile. 

Palacio do Hio de Janeiro em 23 ti e Novembro de 1830. 
-José Antonio da Silm Maya. 
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:'i. ::20').- !.\lPEUJO.-En2:~ DE :-iOYE1lDRO DE H:\30. 

Vedara n:-w tui!Jpclir ;~t, r.owrnu o recurso Lias ncsoluçõc-; t!os 
C<Jll5°]IJOS CraJes. 

Sendo pn::>.~ente a Sua ~bgestar!e o lrnp~·ra(!oc o oflicio 
1b Camara .Munidpal1la , ül~de das .Alap:óa~ dntado <le 2 
Ue Julho 1lo rorr(·ntc amw, repre~cntandu sol1re o pt'O
rr'tli men to d (J Consdho G1'ral da Pro r in c i.1, em lhe glosa r 
:1s t!Pspr·z:Js cnnsbnlrs dn r1•soluçào do mesmo Consdho, 
lJUC ajunt:t pnt• ~·(,pia, 1: pcJim!o a Imperial detcr
minaç.:Io para !lu~ levar em ronte1 ns referidas tlespezas á 
vis L! da;; r;lzi:t•s por e\ la allt'~:!:atbs: .\Iamb o mc;;mo 
Augusto S ·n!tor jl!'l;l Sl'ITrtari:l de Estadu dos !'íep·ocios 
do illl\Wrio, Jl'lrtirip.lr i1 dita C;1mar:1, lJW' não tcudo 
lugar· o rlll'llrso, parJ o Govnno. das dcliber;tçíít·~ to
lll<llln pclü;; Cunselhos Gt•r;H'S• por uão l1aver lei que o 
autorize, se remctta o mcncion:Hlo ollilio á .\sscmlJ!l'a 
G"ral Legi~btiva, p:ll\1 resolwr solm• o seu olijeclo como 
julgar justo. 

Pal;1cio J!O Riod1: J:meiro nrn 23 tle Novcml,ro de i.S30. 
-Josd Antonio da Sih•a llfn,lja. 

X. 20L- F.\ZEN/l.-\ -E'>! 2 i, DE :-~ovE.I!lll\0 UE l8:l0. 

Dcs;~pproY:t :H ll~~pcns f,•ilao com a >olenmh\nr\o do nnnivcr· 
~~rio nata\i('in de ~ua Magrstn1!C a IHlprratrJz, ua Provinci:~. 
d.1sAJag(•as. 

Antonio Franeis:-o 1le Paula e Hollanda Cavalranli de 
.\lhuqucrque, do Conselho de Sua i\laQ"cStililC o lmperatlor, 
.\linistro e Secretario rlc Esta ti o tios Negocias da Fazenda 
e Presidente tlo Thesouro Nacional. Faço saher ft Junta 
da Fncnda da Provinda das Alagôas, que sendo presente 
a Sua Map:cstade o ImpPrMior Jlrb Secreta ri<~ tle Estado 
1\os Ncgorios do Impe·rio o ofllrio rlrssa Junta n." 60 
datado <:m ll de Setl'mhro ultimo, t'm que rl:i conta d1~ 
haver solrmnisado o annivers1rio do n~talirio de Sua 
Maitcstnrle a hnprr;ltriz á cw>Ll dos cofr1'i\ da nação, 
JW!o o não poder fazer .1 Cama1·a ~funieipnl dessa 1'idaJc; 
llonvn o mesmo Aug-usto Senhor por hem não approvnr 
a <l1•spr?.l fjllP IPV1: lwr:1r pnr '>l'mr•lliaHir ll)ntir" fl'ita 

I·~U'<<>~"-' 111'" !l'tiU. :~1 
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pelos ditos cofres, !kando portanto os mern!Jrosda Junt~ 
rPsponsaveis n.os meneionarlos cofres prL1 quantia a rste 
respeito despi'lld iila corno mr foi eornm un i1':1d o por A viso 
da llli'Sllla SPCI"!'L1ria de Estado de n do ('f)!'ff'li!C. o que 
se p:1rtlcipa ú Junta p:~ra w:1 inldli!fCHci:,, e prompt·1 
execuçà1l. Luiz Antums de :i\Irnrzcs a fez no l\io dn 
.hneiro em 2't. de Novembro de ts:JO, Joào C·u·!os Corr1~<1 
temos a frz esnevrr .-Antonio Francisco de Paula e 
Hollaiulrt L"ncalcnnli i/g .-\l!mrywrq,'lr. 

~. 2:01l.- GUEHIL\ .- E~I 26 DE 1"0\'fDil\HO DE {830. 

S 1hr'! "' Yenrimentos dos Officiae~ da A rmad.1 IJ1JJ1l<l<l 1!e~enJ bar
cai! os por cloentl:l>. 

Dom Pct.lro, por Graç:1 dr: Drus, e Unanimc Ardamação 
dos Povos, Impl'rarlnr Consliturional, e DefPnsor Per
petuo do Braz i\: Faço sa!JPr a vós, PresirlPntc ria 
Provinda tio )lar<1nl1ào, qiH' suhindo á ,\linll'l Aug-usta 
Presença uma ronsulta do Consl'iho Suwemo i\Iilítnr, a 
que mnndci procNlr'r, sobre a voss·1 t'!·prrsenbção, em 
que pediris c~d~rrcimcntos sollre os vrnrimcntos que 
dt'nm tPr, durante o tempo qw; rstâo no hospit."d, os 
Offic iars tJ uc llcsem b:1 rc:mdo por rloen tes n l1 i sr recolhem ; 
r bPm :1ssim quars os que se devem p"g.1r aos que sahem 
do hospitJl, depois de terem partido as l'lllha!'C:lÇões a 
que pertenciam, até rep:rrssnrt•m aos ·u dl'part:mll'nto; 
c Conformamlo-mc intcirnmPntc cnrn o parerer do Con
selho: HC'i por l1rm, por Minhn Immcdbta r Imperial 
Hesolução tlc 8 do presente mez, .Mandar rlrdarJr que 
ús Ofiiri~rs que desembarcam por doentes para o hos
pital perdem súmente as comcdoriJs, tlur:mte o tempo 
IJUC a !li existem doentes; c passam :1 percciJer todos os 
~Bus vcnrimentos, quan1lo se recolhem Jl::ll'n os navios 
dt~ stu praça, ou pJra out1·o de gu!'rr.•, em que J"açam 
~o'niço, e vin1lo em outro qunlqun uwifL de passJgem 
Jl.:ra o;sl"l CD!'to', Itâo fazendo serviço, súmrntc .<:e lhes 
:ilmn:u·a o ~~·tt soldo rk terra, oln dia em que s;thir;lm do 
lw~pit"ll ; c as o:om•;oloria~ de seus transporte~. do dia 
etu IJUC cmhar(·;,retn ate o em qw~ I"IH:.'-'al"l'lll a est:1 
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Côrk. Cu1nprí-n assi1n. Sua _\l:l.t;"CSbde o Imperador o 
mandou p·•los membros do Cunsclho Supremo .\lilitar 
alJ:1ÍXO assi'"·nados. João Jarquc~ da Silva Lisllo:t a fez 
nesta Córk e r·i·lade •lo Hio 1k Janeiro aos 20dias do mez 
de Novrlllhro do ~nno 1lo ~ast'itiH'Illo de Nosso Senl1or 
Je~us Christo de llHO. Jorro \'alPnlim dr.: Faria Souza 
LoJJalo n. kz c~n't'H'l' I) suliSI'rn i.- Barl.io do Passeio 
PuMico.- Jlli:tuel José de Olú:âra Pinto. 

N. 206.-FAZENDA.- E~! 29 DE NOVEllBRO DE lt\30. 

Dà rl~~tino ao> ~:uprc;:1t<loq t.l:rCtsa d,l ~lüf\tlct r!:l Ila.hia. 

Antonio Fl"cllll;isco de PauLt c Holland..1 Carak1.nli de 
Albuquerque. do Couselho de Stta 1\b,qestade o lmpcra
!lor, Ministro c S()cretario de E~talio dos Ne!:;ocios Ua 
Fazenda c Preside!J te do Thesouro Nacional. Faço saiJer 
á Junta da FJzetHla Ja l-'rovint·i~ da B~hia, que sendo 
prcsent.; a Su~ M:E.;e.-;tadt: o Imperador o seu officio n." 
~()de 21 de 1\laio ultimo, crn que fez chc;.rar ao sctl impc· 
rbl conhcritnellto a rc\.1ção tpw lltn t!irigiu o Pro\·edor 
interino da Casa tia Moeda d~ssn eidadc lio numero total 
(\:1~ chapinhas de eobt·c compradas para cunltar-se, e o 
que protluzír:1mesta,;; rujo f~brico jâ se ma miou sobres· 
tar; o me'lmo Aup-u.>to Senhor, inteirado tio contendo 
no predito ollicio, Mand,t ordenar á Junt:t !JUe expcs.~a 

as precisas ordcn~ it sttpr:Flila CasJ da i\loeda para serem 
despedidos todos os c:npre~:Hlos 1lella, I[UC não tiverem 
serventia Yit:-~liria c que sej~m c,;tes aproveitados no 
serviço que fôr COU\'euicntc; tlando a mesma Junta r! c 
tudo isto conta a este Thesouro Publico. O que se lhe 
participa para a sua intclligcncia e cumprimento sem 
duvida ou embaraço alg-um. Alexandre José Ferreira 
Brnga a fez no Hio de Janc1ro em 29 de Novt)mhro de 
1830.João C:1rlos Corrê~ Lemos a fez escrever.-Anto
nio Franci,co de Pr~n/f! e Ilo/landa C'twlccmti d~ Al~u

'J!lerrpte. 
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i\'. ::Wí .-IMPEHJO.- Eé\1 2\:l DE :-;orntnllo DE l8:l0. 

1\ccommenr!~ ~os Presidente~ de Província que por lodoo o:; r:or
rriu,; parlici~rlll o~ teu1 ou uão haviLlo nella alguma novidade. 

111m. c Exm. Sr.- Su:~ )fawstade o ImpCI'nrlot·, Ht 
<por·locm f[lle Y. Ex. por torlos os cor-r,~io~, qtH' o;aliir,•m 
dc~~a !'rovinci~t pnr:1 c.~Ll Cúi'Lc, pnrticipe illlprcu•rivcl
mcnle .-;e tem ou não ru;outecido nPII:I <tlguma norirl:iliP, 
pois aind;1 iJnando ~ niio lwja, Sf'llljJrC St' cowk•guc, como 
comem, o lic~l!· ~ciente lia sua tranrjlli!lidade o u;esmo 
,\ntfnsto SenlJOr. 

O,:us Guanlr~ a Y. Ex.- Pvlacio rlo Rio de Jmeiro em 
2Ddc Norembro de ts:m.- José Antonio da Silva .llaya. 
--Sr. Pt·esidrntc da Prortnci:~ de .... 

N. 20d.-Dil'EtHO.-E.1t a ut l)li:/.tDwRo I·E 1s:.w. 

Sobre a ingerentia do; Pr-'&i<lcnte& de Provinda nas Faculdades 
ile Direito. 

Ulm. e Exm. Sr.-Sua Maqestat.le o Imperallor, a Quem 
foi presen!c o o!licio tle V. Ex. de 3 de Ahri! do cort·en te 
anno, em 1:uja 1." parte r. Ex. informa sobre o requeri
mento de Antonio Joaquim Fencil'~, que pretendeo lu
gar de Beliel ou Correio do Curso Jnridieo de~sa ciJade,e 
0:1 2." pondera~ rcpug-n:lllcia do Vi1~e-Dircr:tor daiJUelle 
estnhelecimeuto em dJr informaçõe~, IJWI!ldo exi2'idas 
pelo Pn'sidentc da Província sem preceder onlen1 po~i
tiva Uo mesmo Aup:ustoSenhor: ~bJHh parlieipar a V. 
1~:.:. rp1anlo ao 1. 0 dos mcncionadosobjecto5, que achan
do-se jã nomcarlo5 os empregados nccessarlos para aque!
le Curso Jurídico, niio tem lugar a prctcnçào do men
cionado supplicJntc; e quanto no 2.', que não deve o 
Presidente ingerir-se, directCt nem indirectamentc, no 
que fór relativo á diJ·ecção e boa Drlicm do~ estudos do 
referido Cu!'so Juridico, <i execução e obscrvancia dos 
seus E~Latutos, á idoneid<!de e serviço dos ~cus empre
gados, ou a qualquer das attrilmições privativamente 
1iadas ao Direetor, nem a respeito de algumas lieli<ls expc
rlirordens a este, ou a oult'O dos ditos empregados, visto 
que todos os negocios relativos a tal estabelecimento, e 
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que hourercm Ut'ser reprc-~cu\:lllo-~ ao Gol'··rno para ~I· 
gum3 prcci~a prodtlelu:Í;t, ou tlcci~ão, 1krcm rcm!'t.
ter-::c pelo Oirector ao conhecimento de Su:t M:~gt•slal.k 
lmpt•t·i:J[ por me:o dP~la Soy.-etaria d:• E~tndo. t·orno 
est{t d1'!enninado no~ soiH·edit1:s E'll.J!Ut0s; ma~ rJ1:c :, 
)Jl'S<tr di, to o Dirt•clnt· não tic:t de~uht~i.~.ado lle s:_tLi~f.t· 
zt·rao qno prlo Presidente Ih<) fUr C\l~ttlo em \lrtude 
lia e•:prc~s:t df'ten;,inação do mcs:no Au_!m~~o S•:ulw! 
lll'lll de rcronht•ccl· no Pn·sidentr; a pnlnClt·a nuton
dnde d:t Prorinci.l. par~ ter t'Olll cllc toda a cotbirkr:t
ção dcr:da ao seu r~rgo, e ut>es~~ria vnra u lllanulJHÇ5o 
da ord,•m J!Ublica. 

Ueu." GLwr,[c :tY. E\.- P.tl:lGiotiol~io d<~ Janeiro em 
3 Jc D• 7.t•mbi'O de 18:l0.- Jose Antonio da Silm Jfaya.--~ 

Sr. JoMJUim Jo~t: Pinlwiro de Ya~roH.:cllos. 

\. ~!1\J.-:\L\HINHA.-Eu ;3 llE llEZE11lliW u;; t8:JO. 

Para cxecu(ão tl:l Cart:t de L·~ i de lO ok Sl'lt)Jll]Jro ul~ 
limo, na p;n·tc que rbpcila ;i HepHlii;5o Ja 3Iarinlw, 
H·l su~t l\Ltgü~!ade o Imperador por liCIJI dct.l'l'ffiliJ;If o 
~e.:ruinle : 1." Os passaportes quo tl.'or:l t'!!l diante ~e 

derem ;is emb3rraçõcs rmpn·g-adas na n:negação Jc 
cabotag-em serão confol'lm>:; ao formula rio junto letra ''-• 
c tirados em pergaminho tle uma chapa que p;1ra esse 
fim se manrlára abrir. 2. 0-0 Visto-, a rp1e, l!a con~ 

formidadc da citada lei, esLão sujeitos semelhantes pag~ 
saportrs em cada uma das vi<Lt:ens que fizerem as rcs~ 
pt•ctivas cmharcoçõc~, sct•á escripro no pas~aporte, 
.~egundo o formul;1rio tarnbem letra D, c o a.<signará a 
mesma autoridade que assignar o passaporte. :3. • 
numerar~sc-h:To lacs passaportes c serão registrados em 
livro especiaL r~e.

0 o pergaminho em que se estamparem 
será fornecido á custa das partes a que os mesmos 
pertencerem. 5." coniinuar~sc-hilo a remettcr por esta 
Secrebria de Estado para todas as Provindas do Im
pcrio o.~ exemplares de passaportt:~, rlo mesmo modo 
1f1; :ltJUÍ praticJdo, tleYcudo pon;m :Jco:npanhar uma 



conla da ímportancia Uo pergaminho em que forem 
cstarnp:~dos os que se tlestinam aos navios Je cabotagem, 
para que, e'Li~indo-se das partes o pag-amento tia sua 
import:mcia, ;i proporç:lo qur se forem 1~mittinrlo, seja 
a mesma importancia rcmettida p:~r<l o cofre tlesla Se· 
crctaria de E~tatlo, por onde se tem :Hiiantado seme
lhante tlcspcza. 6. 0 os Uocumentos, em virtutle dos 
quaes siio expedidos os pa.~.'iaporles de calJowg-em, de· 
veriio conter todas ns dcclarnl;fics quo mencionam, Jl. 
cando as aatot•idades a quem compete :1 organização Otl 
fiscalisação dos ditos llo.-:umcntos l'espons:rvci~ por 
qualrjucr aiJuso a tal respci to. O que participo .1 Y, S. 
l1ara su:~ intcl!igencia c cxecu~Jo na pane que lhe 
toca. 

D1!US Guarde a V. S. -Paço em ;~ üc Dezemtro 
Uc 1830.- .1farqne.: de PamrW[Jitá.-Sr. Joaquim Ft·~n
cisco l,cal. 

N. 210.-BIPERiO.- Eu :1 DE DEZE~lllllú DE -w:JO. 

Orden.1 que h~ja a bonlo dos pa1ptotes un1 exemplar do re:;ula-
11\cnto dos Concios, c instruc~úcs geracs p:tra os re>pr.di\'OS 
Com mandantes. 

Sendo indi~pensHcl h:tver n !Jordo de ca1Ll um llos 
paquetes um exemplar do regulamento da Administra~ 
ção Ger:~l dos Corrcio5, e das ittstrucçües gcr:~es para os 
Comrnanrlantcs tios mesmos pnquetcs,:~lirn de que pos~am 
os ditos Commandautt•s e quacsqtJcr· outros empregados 
consullal-os em caso de duvida, evitando-se a,sim mui
tos erros, faltas c contcstaçrJes; ~!anUa Sl!a ~Iagcst3de o 
Imperador, !JCia SccreLn'ia de E.~tado dos ~cgodus do 
lmperio, que o Admini~trador que serve de Dircctor 
Geral dos Correios, faça p()r conta da Administração a 
compra Jos exemplares precisos c os dislrihu:~ m fórmr.. 
indicada. 

PJ]ncio do Rio de Janeiro em 3 de Dezembro de i830. 
-José Antonio da Si/r a Jloya. 



N. ~{1.-l.'.lPE[UU.- E.11 Ü DE DEZEliBRO DE 1830. 

Sobre a d~~ignat:1o de um Lenk Pstnng~iro para presi!lir á~ 
C0n~r,..ga~Ü"S 'l:t falta t!J l'~$prdivo Dircc.tor. 

lllm. c E'\.m. Sr,-S,•n,Jo picsente a Sua Ua.2:estnde o 
lmperatlor, o olfkio de V. Exw. na tia la do l." de Julho :lo 
corrente anno, t'ill qt:e participa tPrem o~ Lentf's Brazi
lci r os do Curso J uritl i co dcs'-~ CiLLu\c concei t nado injus
ta a escolha, quc Y. E:c fe-z, do Dr. Brotero para nas 
suas Lt l Las presidi r ás Cong rc!t;J çõc;;, por ser estrangeiro, 
apezat· Ur: ser mais autiza ;1 sua JJOm,~atão: o mesmo Se
nhor, tom:~ndo r:m consideração este o!Jjccto, Ha por 
J't'm declarar~ V. E1:., IJUC é r:-.zoatb a fJ)Ipo.oição dos 
ditos Lentes p:tr:I o referido Dt·. firDtcro subqituir n 
fall:t de V. Ex. na prrsitlf'ucia d:1~ CongrPgaçõcs; por 
que devendo ser subqtituir!J esta falta. conforme a des
posiç<io do art. ~.'' cap. H. dos rderidos Est.1tutos, 
JWlo Lrnte mais grnduaJo, tal se nii0 póJc l'l'[lUlar o so
bl'cd i to Brotrro, em roncurrenci~1 com os outros, que solo 
eidJd;io;; brazilciros, no pL'rfeito ,0:01.0 de direitos poli· 
tico5 c civi~, sPntlo t·!lt• um estrang-eiro, :l 'JUrm taes 
direitos já mais podem compelir, não obstante ;1 anti
guitbdc tb su:t nomeação, c o contt''i:lO Jo contraclo, 
que celebrou; por isso que sú púdc attcndcr-.~c âquell~, 
1: interprclar-sn este 1\c uma m~ncira nt:cordc com a 
Constituição rlo Impf'rio. 

Dens Gu~rtle a V, Ex:. -Palacio tio Rio de Janeiro em 
ii de Dezrmbro tle IH30.-José Antonio da Silva Maya. 
-Sr. Director do Curso Jnridiro tlr S. Paulo. 

N. 212.- GUERIU.- E31 G JlE DEZE)[BRO DE 1830. 

So!Jrc a compra tlc arn1nlllrnto r rq11ipamcnto nas l'ro\"incias. 

111m. ·c E'\.ni. Sr.-::iua :\la!fCstatlc o Imperador Ha por 
l11<m Onknar qur nessa Provinci<l se não faça compra 
alguma de armamento ou equipamento p.w:l a tropn, 
sem ordem di'Ha Secretar i:\ ~!e Estndo, à qual V. Ex. 
deverá renwttcr qualquer rrl)uisição, que se lhe faça de 
taes genrros; a fim de se providenciar como fôr justo. 

Deus Gu~trde C\ \'. Ex.- Palacin tlo Rio de Janeiro em 
(i rlc D,•zemhro de t830.-Condc do Rio Pardo.-Sr. Pr.."
sidentr dn i'rovinri:l de .... 

~f'.J'J',FJ' 



N. ~1:1.- FAZE:-;-D.\.- E~l 7 DE DEZE:IliH\0 DI' 1830. 

MaL!tb que· no~ h:ll;uweles lliCll><ae~ so façam obsrrv,l~tu:>s jerrc~ 
r! a diYi!la funrlarla, flurtuante c ,1cli1·a rl:t na~;lo. 

Antouio Fr.1nrísco de Paula r· Hol!anda C:lV:Jlranli de 
Albuquerque tloCCJJFelho rle Sua 11aQ"cstaLll' o Imperador, 
.!\Iinistro c Sc··rct1rio de Est<~do Jo~ Nr'gocios r la .F.-tzcwla 
r: Presidente 1lo Thcsouro Nacionnl. F3ço s.liwr á Jnnl:1 
da F<lzenda d:1 Provinci;-~ rlc .•. ; r pie Sua )Jagestnrlt• o Im
pcr:Hlor determinn, que com o haLlncetr: nwn~nl rle sua 
J·ereita c despez:1, que remettc ao 'f!wsouro na fórma das 
unlcns, envie o orçamento (L\ rcr·eita c dc~prza !lo lll\'Z 
subsrquente, par:1 que sr~ po~sa n·r·onhccer se os saldos 
d.-1 Caixa ~ão venLuii'Ír:lmcnte rlisponivris, ou Pstào 
sujeitos ::w pa;!,"amenlo da di viria pas~iva, rujo csbrlo 
deve t1mbcm ser presente .10 Tltc,;rmro !orlos os llli'Ze.~; 
indicando-se :1 l'l'sprito 1la fundada a sua i.lenominaçârl, 
orir:;cm, títulos muittidos, c mai.~ circumst:mri.E ex
prcss:Ls no IJlnllro rL1 1\i\·id:r interna apresentado i1 C'i
Jn;l:·a dos Deputado~ ua sessão deste anno, ao qual deYcrá 
acrr.''"Clltar as oiJscrvaçGes, c rst"brcrimcntos comlu
ccntes a !":wilitar a intdlig-cmia desta impot·tantc pil'lL) 
tla ndnlinistr:,1;ão il:1 Fazr•ndn. E ]Wlo que respeita i1 
divida lluctunntc, c ncli,·a da i\'acão. Sua .\Jagesta1k o 
ImpcratlOl' )!anda' rcwmmcwl:lr á Junta que i~tinlmr.ntr. 
rcmctt:t to1los os me7.es nm:1 1:xposiçiio lie\ do seu cstntln 
JlOS termos do~ ti." rlo tiL. ~L" do Alvará rlc 28 de 
.Junho de 1808. Sua )b:tl'sl:Hlc csprrn que a Junt~ rum
prir;l sem dclJloJ",1 :1s disposições consignadas nesta or
dem, p:tr:t que tenl1a muito qutl louvar-lhe. A\cx~nclre 

José Fert'CÍl\l Bra~a n frz no Rio dn .l;lneiro L'lll 7 de 
Dezcm!Jro dt' IS:10.- João Carlos Corr,\~ Lemos a f0z 
PS("t'f:\·er. Antonio Frrmcí1ro de Pan.'a ,, 1/ollmuh Cr'rrd
canti de Albuquerque. 

:\1 21'!.- ~L\U[:\IJA.- Ell 7 rn; DICZ!BlllRO DE 1830. 

Determina para f[\W s~ n:lo rnatricul~m estrangeiros. conro 
mestre> de cmbarc:v;ücs nacionaes. 

Constando a Sua ?!fagest1.lc o Imperador, que nlllitos 
estr:mgr.ir<Js se têm matriculado como mc~tres 1le em
bal"caçõ,•s lLII"ion;H'~. o IJUC ó prohihit!o prl1s Lris e 
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ordens existentes; Determina o mesmo Augusto Senhor 
que V. S. dt• as providencias nec:cssarias, para que 
ncss:1 Bcpartição haja a tal respeito a maís CSLTupulosa 
vigilanr.:ia a J1em (iC evitar-se a continuação de seme
lllantes abusos. 

Drus Guarde a V. S.- Paço em 7 de Dezembr·o. do 
1830.- J.l!arquez de Paranaguâ.- Sr. João Bernan!mQ 
Gonzaga. 

N. 215.·--lUARINHA.- E~1 9 m: nr:zElmo DE 1830. 

Sobre as juslificaçocs qu~ devem prestar os Offieiaes da Armada 
para prova de nacionalidade. 

Em conformidade do que propuzera o Dcscmharfpdor 
Auditor Geral da Marinha , em g,:m officio de 5 do cor
rente, fique V. S. na j(]lelligcntia de que <ls jus!ili
cações que nessa Estação tenham apresentado, ou h<lJalll 
de apresentar os OJiiciaes da Arm~da Nar.:iona! c Impe
rial, nasddos em Portug'~l par~ provar que são r.:id~dãos 
Brazilciros, n~ fórma da Con~tituição, só devem ser 
val10S1s ~s qtlC tenham sido feitas no Juizo d.:~ Auditoria 
rla Marinha, c com ~udienr.:i.:~ tlo Proc:urador da Coró~, 
~LJ!JerJnia, e Fazenda Nacional. 

Deus Guardo a V. S.- Paço em 9 tle Dezembro de 
!830.- Marquez de Paranaguá.- Sr. João Bernardino 
Gonzaga. 

:'f, 216.-JUARJNBA.-EM 9 DE OEZE~lBRO DF 1830, 

Sobre a expedição de passaport3s lias cmbarcaçiJes de cabotagem· 

Illm. e Exm. Sr·.- Sua 1\bg-estade o Imperador, a 
Quem foi presente o offir:io, junto por cópia, que a esta 
Secretaria de Estado dirigir-a o Capitão do li:Iar c Guerra, 
,;ncarregado da Intendenci<l da ,\farinha do porto de 
Santos, acompanhado da rcpresentaçã_o, tambl\llt junta, 
do Secretario e E;;crivão das Matriculas da mesma 
i!ltendencia ; Manda significar a V. Ex., para o fazer 
constar áquelle Capitão de l\Iar e Guerra, e assilll se 

Dlll.'l!SeB!I »R 1830. N 
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executar, que, posto devam cont i nuM' ~ ter I up-ar as ma
triculas, e m:lis diligencias, fJUC. precetlcm ;'t expedição 

11os passaportes das cmlnrc~çijes <'mprrgada~ na na,'e
,tpçâo tle cabotagem, St•mpre que t;JPS embarca(Ur:s 
tenham de dcspaciWl'-.'c par:1 noras ving-cn.o, connudo 
por c\las S() não !C\'Dr:i rbs partes cmnlumcnto 
algum naqurll:. lkp:trtição, e na conformirhdc do art. ~)~ 0 
da Lei de 10 de Setembro ultimo, que al1oliu a ~lesa tlo 
Des]Jacho Marítimo, e deu outras providrncias em hc
nelido do commercio costeiro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa!Jcio do Rio fleJaneiroem 
9 de Dezembro de 1830.- Marqur:.: de Parmwg1tá.- Sr, 
Presidente de S. Paulo. 

N. 217.-I~IPERIO.- EM 9 DE DF.7.1nmno nE 1830. 

Sobre a o!Jscl'vancia dns inslrucç0es gcraes, e regulamento dos 
Correios pelos Commanduntes dos paquetes. 

1\hn. e Exm. Sr.-Tendo o primeiro 'l'!•nenteFrau
cisco José de Mello, Comman~an!.C do correio -Paquete 
da Bahia-, largado deste porlo pu:~ os r] o Norte, no dia 
:!ti de No vem hro prox imo pa;;.~ado, sem a nPcrss:~l'ia ordem 
do Dircctor Gera I dos Corre i os, S('Jn ~rr fei 1 o a cs L1; as con
venientes particip~ções, n~ conformidaUc do qucd.-tcr
minam os ~~i." e W das I!!Slrucçõ•:~ 8Craes de Jll de 
!tlaio de 182\J; orrlnwu-mc ~ua Magesl:1dc o Imperador 
que o communica~se a V. Ex.., para se rrconunendar a este 
Commandantc, e a todos os mais dos paquetes, a inteira 
obscrvancia das referid~s insteuc(.ões, e do rcgulamt:nto 
da Administr<lÇiio Ger~l dos Correios na parte, fJUC lhe 
diz respeito. E (omo o dito Commaudantr of11ri;:dmenle 
declarou rJUC s~hia po!' trr para isso reeebillo ordem do 
Inspector do Arsenal da r.lijrinha: Ha por bem o mesmo 
Augusto Sl'nhor que aqueUc Inspector seja atlvertitlo tle 
que lhe não toca indic:\1' o dia 1b sahüla do3 paquete~. 
pois pelo citado* 1." das instrucçG1~S gerat;s, compele 
pr~ v a ti vamcn te e~sa iuJicaçào ao Di ree to r Gera I dos Cor
rews. 

Deus Guarde a V. Ex. Pato em U de Dezembro de 
l830.- José Antonio da Silra · .Maya.- Sr. Marquez de 
Paranaguá. 
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N, 218.- FAZENDA. -E~1 9 Jlf.! DEZimBRO DE :1830. 

Declara que os )i~lanccl<'> mca,;:w,, ,<cj~m ncomJlanhailos dos or
çamcntLJs da rcc,~i\:1 c dc.'JW?:a do JJl~Z subsequente. 

Antonio Franc:~ro de Paula Hollanda Cavalcanti de 
Albuqw~rque, do Con~clllo d\) Sua 3Ltcçc~ladc o Impe~ 
nd0r, )lini:<IJ"<} !' s,•ne!ario do Estar]•) tlos Negorios 
da Fat.cnda f' Prrsidentc do Thc~ouro X acionai. Faço 
saber :'t Ji!llb da F:1zcnda da l'rovincia lk .... ; que 
Sua l\lagcstalil' o lmpcr:1dor drlcrmina, que com o 
Lalanrcl.c nwn~nl de ~ua rcr·1•ila f' dcspcza, que remctte 
no Thc~ouro, n:1 f(,rm:r da~ ordens, l'llVir• o orç.amcnto 
tla receita c dc~reza do mez subst>quentr, para que se 
po,;sn reronhccr·t' sr o~ saldos 1la cal\:a siio •·crd~deira
mento disponinis, ou r·&l:1o sujt;ito~ ao pag-amento da 
divid.l p:1s;;iv:1, cujo rst:1do deve t:II!illl!lll ser JH'Csente 
no The~ouro torJos os mt~ZI'S, Jndica11tlo S1~ :1 t·I~>p.~tto da 
fumLtda a su:1 denomin:t(i•l. id'i'!<~l!l, li tu lo~ <'luitwlos, 
e mais circumst'tnei:1S l'\prr~~·1da;; no quadro da dJ\'ida 
interna, aJlrC~<'Illado it C:tiiJ<tt·a do> JJr·puLtdl•s na ;;ess~o 
1le~Lc)anno, ao qunl deY1'J'it :ICJ';•s:·citlat· :1s úb."et·vaçUcs, 
ecsc\aretimenlos con.luc,•ttll'~ a C11"ilitar a inlrlligenda 
tlc~ta importauw parl'' d:• a :miJti,tr,IÇ:Io da Fazenda. 
E pelo qne re . .;pcil·l á 1II1'i~la illli:ltJ:IIltc, 1' :tdiva Ja 
Na<;ão; Sua ~la.-cc~l:tdc o Impcrrtt!<>r )btuh rccommcnl.lar 
;'1 Junta qu1~ i!;wd;urmte l'l'llWt1·1 t"rlo~ o< mcze~ urna ex~ 
posi1::lD li e! dD ~1'\I ('Statln, rw . .; i<'l"lll<l~ do ~ :1. • tit. 5." 
do AiV:tl'á tlc 28 dcJuui1P de 18:.-::. Sua .1\b!.:·J~stade espera 
que :1 Junta cumjwirá ~:;•u oh'HJOra as disposiçõe~ con~ 

signada.-; ne;;ta ordem p:1:·.1 !Jiil~ um h~ muito que lou~ 

v~r·lhe.-Joiio Hodrigucs tla S:l,a :1 fer. no Rio de Ja
neiro em LI de f),•z,•ntl:ro d.: 18.30.-João C.1r!os Corrêa 
Lemos ~ fez {'SI'I'P'. e r.- Antonio Francisco de PaulrJ e 
Hollamla Cavalcanti !lu Al&T1qrurque. 

N. 210.-FAZENDA.-E:O.! !I DE DEZI,~Illll.ü Dld.830. 

~!anda qur as retHr.;,;as di! SM{II•'.'l para l.ondt·cs sejam realizadas 
c1u cal!1biaes 011 em al~ol!Jo. 

Antonio Fr8nci,co tle Paula e IIollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, Li o Conselho de Sua ,\bgc.;tadc o Imperador, 
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:Ministro e Srcrctario de Estado dos Nrf;oc.\o<; da Fa
zenda c Prc~id~mtc tio Tlw~ouro i\' aciona·!. F::to ~:ilwr 
à Jnnta da F,~zcndll_ da Pro\·incia de.,,.: 'lne ·s~n ~la
gest:,dc o Imwr~dor •kkrmin~. que tlr'puis •lt: catis
fcitns Lodc:s ;,s nws di'~i'!•z:ls leg:w.", t' :-J.i·l•1 tl~s;,n

niHI tle seu~ tofr,·~ r:npr,·g·un Pm letras d,, c:1whio 
pnssadas, c endo>c;arla' por pessoa' úr re,·tlllilf'cido cre
dito, e rcmet\<1 parn Londres ao~ cnntractadot·es dos 
cmpr.•stimos bt·azileiro~, na pruporço!o in,\ifaJnna Pro
visão,(]UC nc:;La daln .oe I lu~ t:\]Wde a n'S]Wilo da _quota, 
que d'ora em diante 1L)1·er:'1 dir:•,·t:tmcntc rcml'ltt~r 

;los ditos t·onlr:ICladorP~·., em erm-:er{ucnría t\:1 novis
sim:~ Carta de LC'i d1: !1 do em-rente, qne ~~xting-tuu a 
Caixa d~ Lega~âo tlc Londres, Na falta das dita.~ cam
biacs,ou quando esta cxtraorrlinaria compt·a possa influir 
no cam!Jio dl'.'iVantajo~nmenle para a Proviuci:t. Onlena 
Sua Magestadt• o lmper:~dot· qne o ref,~rido ~aldtJ se em
pregue em algodJo da printL'tra qualidade; e r•nvie para 
Liverpocl em naYios da pr<l~a de !Jom ~onceito, c na 
mesma razão das letras de cambio, it consignnção dos 
sobreditos contractadores, quedc,•er:\o ser previamente 
avisaclos para proeetlerem ao~> competentes ~eguros; 

cumprindo (jl!C a Junta, na primcit'a opportonhhHlc, dê 
conta ao Thesouro Nacional de quanto praticJr, acom
panhando por cópia as factura~ das remessas, que tive
rem lugar eom todos os documentos neces~arios, para 
que, â ·vista das contas de venda que se rccel.J(~rem, pG5sa 
haver perfeito conhecimo:r.to da nnl.agcttl (\esta oprr~ç,[io 
conr1ucente a animar a :~:;rirult.ut'a por uma parte, e a 
desenvolver por outra o commercio aetivo tl:t Provin
cia: Sua ~lagcst<Hlc Imperial confia do zelo da Junta a 
pontual e prompta execU<;ão tle quanto pores ta .~e tlcl.cr
mina; mas releva signi!icar-lhe que tleve providenciar 
este negocio de sorte, que até fins de Jancíro sub~equon
te, estejam em via para Inglatrrra as rcme.,~as ati111a 
designadas. O que a mencionada Jnut:1 tl'r<i <mtentlido, c 
cumprirá. João Rodrigurs da Silv;t :1 ft'Z no llio de Janeiro 
em 9 de Dezembro de 1830. João Carlos Corrb Lemos 
a fez escrever.- Antonio Francisco d.; Paula e Hollanda 
Cavalcanti de Albuquerque. 
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N. 220.- F AZEi>lDA.- EM 9 N: Dl:.:zlmBM DE 1830. 

:Manda que a~ remessas p~ra pagamento da dh·ida externa ~e 
f:lça aos contractadores dos empresUmos brazileiros. 

Antonio Francisco r!c Paula e Hollanda Cavalcanti de 
AJJ,tUJllCl'(j uc, do CmL~e!bo de 8na 1fa,(!"cs ta de o Imperador, 
.illinbtro I' Secrel.wio Ut• K~tado dos Negocias da l<'azenda 
c he-:id('nl.c tlo Thesouro N.1cion~l. Faço saber á Junta 
tia Fawnd<t da Provinti<t de ..... ; que Sua Magcstadc o 
Imperadur, dr.l\'rmin:t que :1s rt·me~s:ts que até agcra 
fazia par;t Lcndres ~o nossc encancga1lü naquella Córtc 
para JXIgamento da nessa di r ida cxterna,dJrectamcnte 
.'D Ltl;:tTit ao~ conlra~·t:tdor·~~ do-: cmpre~timos braziiDiros 
!'í;ttliat! .Mnver, Rothesehi!J I' Dnctt, FariJUnhar, Cra.<S· 
ford {..._C.·', FIT·Ioser,Aicxantlc & C." Thomaz Wilson & C.\ 
rm cons1·rrueJJcia Ua Carta de Lei de 4 do corrente que 
nting-niu a C:lix~ darpwll~ Legação, cumprindo que as 
dita~ I'CIIH'~sas ~c Lwam na propon.:ão quD tomaram os 
r\ i tos conlracl,ulo:·cs ncs sobrf'ditos emprestimos; isto é, 
dons taço5 a primeira r:asa, c um terço a segunda. O 
qne a Junta cumprirá .. \ntonin rk MellPZCs a fez no 
Hio de J:uwiro em !J Dezembro U1• Hf!O. Jo~o Carlos 
Corn~ 1 L,•;:ltl:'. a fez 1'sCr1•vrr -Antonio Francisco de 
Paula e l!ollandn Cavalcanti de Albuquerque. 

~. :.!21.- FAZESDA.·- Ell 10 m:zr.unno DI:: 1830. 

Da modelo parJ. a tlel!lonstra•;ão do saldo HOS balanços mens:ws 
!la~ Juntas t!c F:tzenda. 

Antonio Fr;mr.:isr.:o Jr Paula D Hollanda Cwalcanti de 
AllmqtHTIJUr, tlc Conselho de Sua )Jag·~~st:lde o Impc· 
rador, }!inistro e ~ecrct:1rio tle E~!:tdo dos N<•e:or.:ios <ia 
F;IZ('JH]a, c Pre~idenle do Thesouro N:u~icnal. F'úco saha 
ã Junt1 dt Fnenda 1\:t l'ruyinr:ia •I ...•.... ; r(uc não 
podendo tonher.:t:l'-St~ dos seus IT:d<lllt'etc~ mcnsaes o <!UC 
ha dtsponivcl por falla de ~~xprcssa dodara~:~o do:> Ycn
cimento~ das letras r·. l1illtC'tcs comprdwndidos no r.·s· 
pcrtiYo saldo; lia Sua J\IagcstaTle o Imperallor por bem 
ilelcrminar rjucse fa~;~ couforme- o modelo incluso, o 
que cumprira. Luiz dD Almeida Cunha ~ fez no Rio de 
Janeiro em 10 de DczcmUro de 1830. João José Rodri· 
gues Vareiro a fez escrever.- Antonio Francisco de 
P4ula e Hollanda Cat:alcanti de Albuquerque. 
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Modelo n que se ref'tlre a ortlem aCiJna. 

Saldo no fim do mrz de. 
No cofre da Tlwsouraria Grral da 1nnta 
A saber: 

Prata ...................... . 
Cobre .............. . 

Dilhetes ria AHandc~a a vcucrr: 
Em Janeiro de i83t. .•..................... 
I;m Fevereiro .................. . ~ 
Em Mar~,;o •.•.•......•......... .. . . ...... ~ 

-'--
Letras a vencrr: 

Em Janeiro 1!0 1831 ..... . 
Em l•'everciro..... .. . . ........ . 

No r:ofre do Tllr,ourrirn r]o,; orclrnar!os. 
da Thrsouraria l;~r<ll das Tropas .. 
do Almoxarifado. d~ ...... . 

!leis. 

S. Paulo tantos de tal mcz c anuo. 
N. B. Como pór!f\ li:lnl' billlül••s r, letra~ a Yrncer, além 1!0 

a uno corrente, srgu ir-sr-11a a iJJ~aip1;:10 d1•llrs u:t fnmw acin1a 
sem in terrup•;:lo d r ~il!lllll:\ q1w f'-r1·:i uma nnir:1 PILI cada elnssr, do 
lrtras e !iilltl'\f'S. llf' to rios os cofr~s d~-; J"Ppat·titJ•rs S\llmltcrnas 
1i Junta tlc Fazclltla. ~c fnra !IWn~;w do rc~pcdiYo ~aldo. 

N. 222.- IMPERIO.- Eu :1.0 DE DEZE)tBRo DE !830. 

Declara quo os menores de 25 annos não podem ser nomeados 
professores de primeiras !r.t1·as. 

Ilhn. e Exm. Sr.-Sendo presente a Sua l\Iap;estade o 
Imperador o offir;io de V, Ex. d.e 6 de Novcmhro pas~ 
sado, pedindo~se-ltte f]Ue de dare se devem ser providos 
nas cadei!'as de primeiras letras os cnndidatos que, posto 
satisfaçam aos requisitos marr;1dos n;t Lei de W de Ou
tuhro de 1827, não contam com tudo a idade de 2?i annos: 
!landa o mPsmo Augusto Senhor declarar a V. Ex. que 
a combinação da expressa disposição do art. 8." da citada 
1.-ei coma dos arts. 9! ~ L 0

, e 9l§ i.", e93 da Consti-
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tuição dissolve a úuvi1la ponderada, excluindo da oppo· 
siÇâ0 c ex~ me os cidadãos !Jrazileiros menores rl.1quella 
idade, por não PSlal'crn no gozo perfeito !le seus direitos 
politicos. 

Deus Gu:mh' a V. Ex. -P:ll:JCio do Rio de Janeiro em 
10 do D~zembro l\r IS:lO.- José Antonio da Silva Jllaya. 
-Sr. Yiseontlc da Prcüa Grande. 

N. 223.- DIPERIO.- E~l H DE DEZE)IBRO DE 1830. 

l)ed"-ra qu0 <U Cillll~ms ~ILmicipaes não s:lo obrig:1das a registrar 
sen:lCl as leis que I li e diz~m respeito. 

Sendo presente a Sua M~~estàde o lmperarlor a rcprc
~rntaçi'ío rl o Ouvidor d:l rom:u·ea 1\e hrana!!uú o Cor i lih.1, 
J<ttarl:l t!c tl rl(• A,0;osto do corrente anno, nors:mtlo soi!l'C 
.1 Camara tlcsta ultima vil h c outr-1sda referida comarca 
nãrJ ter rcgistl'ailo toda~ as leis que se lhe remettem: 
.:\landa. o mesmo Au4"usto Senhor pela Sccrctarin tlc Es
l.:tdo dos i\'e!rocios do Imperio p·1rtit:ipar ao dito Ouvidor 
ljUC, suwoslo a~ C-llll'Jl\1~ !ilunírip:ws sejam da que lias 
l'I'P'Irlil:('íe~ em que ;1s I<' i~ Sl' df'\I)Jn puiJliccu·, na eonfol'
milhdc do ;n·L. '/0 d;1 Constil.uir;:lo, não são com tudo 
:ohrig·adas a hzer registrar senélo aqw'lias qun lhe dizem 
respeito,scg:undo o di.,posto no art. ~iü da Lei do 1." de 
Outubro ti~ 1828, fiean,Jo rcsponsavris pela omissão, da 
qu:d todavia não loca aós correge:.toreso tomarem conta, 

Pa!aeio do Rio de J~neiaocm U de DPzcm!Jro de iSao. 
-José Antonio dn Silm Maya. 

N. 221,.-IMPERIO.--E~t Il DE DF.Zt~mRo DE 1~. 

Sobre o exercício no Conselho Geral ou do Governo de l'ro\·Jnda 
de um Deputado que não toll!OU assento na Canwra. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o officio (lc V. Ex. de 15 do mcz passado, 
acompanhando o que lhe tlirigira em 6 do mesmo, 
Floriano Vieira da Costa Delgado Perdigão, Deputado 
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eleito a Assem hléa Geral LeQ·islativa por rssa Provinda, 
m1~mbro do Consr\lw geral r!c\13, c supplentr do Con
srlho Administrativo; o qual nào tcnrlo sido rham~do 
11ara e~te n:1 falta de um 1los seus m.-·mhros, r·om o fun
d:IHlCHIO dr se :•1:1l·1r reunida a dita Asscml!lé:t; n não 
ron~t;m;m os mottvus (jlh' o obrigaram a não vir tomar 
;;SSI~Hto na rcsJwctiva C:unara, foi cmntwlo depois eon
vor·ado par-t rntr:1r Clll ex:creir~io HO dito Consr•lho geral, 
do qu<tl se escusou. E tomando o mrsmo Augusto Senhor 
mn consir!rração o que se acha cxpcwlido nos citados of
fidos, ,M;1nrb {ldfticipar a V. Ex., que as razões de csru~a 
offcrccitlas pl'lo dito Perdigão na qualidade tle membros 
do Conselho p:r•ral, devem srr suhmettülas :i ddiber:1ção 
desta, para resolver como julg<lr conveniente; c que na 
qunlidade de supplente do Conselho do GovPrJJo, devo 
para olle ser convocndo nas sessões orilinnri~s e cxtraor
dinarias, todas as vezes, que fór ncl'rssario, e se achnr na 
Província, sem que :1 isto possa obstar o não ter vindo 
tomar :~sst•nto nn Cam,ua Le,.trislativa para que foi eleito, 
pois que só mente a esta, c não ao Presidente da Provin
da, nem ao seu Conselho, compete tomar conhecimento 
de semc\han tr falta. 

Deus Gu~nlc a V. Ex.- Palacio do Rio rlc Jani'iro em 
H tle Dezembro Uc !830.- José Antonio da Silva Maya. 
-Sr. Visconde da Praia Grande. 

N'· 225.-JUSTIÇA.-EM ti DE DEZEMBRO DF 1830. 

Sobre abusos de liberdade de imprensa, 

Tendo appa recido nos Jornaes puhlic-1dos nesta cidade 
notaveis abusos do direito f]Uü a Constituição gamute 
a cada um ciUadão de poder communicar os seus pcn
s~mentos pela imprensa, sem que o Promotor do Jury, 
nté o presente tenha chamado ao Jury, como cumpria, 
em desempenho dos devcre3 1lo lugar para que fOra 
eleito, os rcsponsaveis que, .animados pela impunidade 
nascida da sua omissão, têm avanç~do ao excesso de 
jà atacnrem os princípios fundamcntaes da Constituição, 
emittindo doutrinas subversivas das bases do systema 
jurado; provocando .a anarchia e excitando rebellião 
contra a Sagrada Pessoa de Sua Magestade o Imperador 
e seus direitos ao Throno: Manda o mesmo Augusto 
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:~cnhor que Y. S. rept·esentr, ao Promotor do Jury a 
;Jeccssitladc dn taes acru~ac.ões, e, no caso dellc se 
recu>at', proccd.1 a rP-qnercr contra ellc nn conformidade 
do nrt. ~~ d:l Lei de '10 de SP!t'mhro do corrente anno. 

D1!U~ Gu:11·d:! a Y. S.-Pa(O em 11 de lkzr>mbro rlc 
1830.- l"iscondede A/cantara.- Sr. Jos6 Paulo Figueirõa 
:-.falm·:o Ara11jo. 

N. 22G.- FAZE;\"DA.- .Eu 13 DE DEZEMDI\0 m: 1830. 

Sobre a execução da p,mla das avaliações do.! gcncros de 
importaçáo. 

Antonio Fr:mcisco de Paula c Hollanrh Cwalcanti de 
Aliluqucr'J!ll', do Con~el!to de Sua Map:csl.ndc o Im
q;rallor, J.\Iiniqt·o c Secretario de Estado dos Negocios da 

?azentla e Presidente do Thcsouro :;facional .. Faço saber 
,·, Jurtt;J da Fazenda de .. ; que Stta !fagcstade o Imperador 
fia por bem ordeJl.'ll' que a Junta faça cstrictamente 
··xerutar as disposiçlii:s do Dt'creto de ~ de ~larço do 
:1nno pas.<.ado, iH.:cJ·c~l da huta das avaliações dos gcueros 
de importaçiio, a Jimde tJUC uma vez terminem as recla
lllaçõcs r:las partes que se queixam das referidas ava
liações: o que se pat·tieipa 5 Junta pn1·a (jUe assim o 
ntmpra. Fr<lncisco d~ Cosia Barros da Fonseca a fez. 
lU o de Janeiro em f3 de Dezembro de !830. -João 
Carlos Corrê~ Lemos a fez es~rcver.-Antonio Fran
cisco de Pmtlu e Jlo/landa Cavalcanti de Albuq~terque • 

. i\'. 227'- FAZENDA.- E~t !3 DE DEZEliBRO DE !830 . 

. ">bre a cobrança das rendas destmadas á dotação da Caixa da 
Amortização. 

Antonio Francisco de Paula e llol\anda Cavalcanti de 
Albuqurrque, do Conselho de Sua Alagcstadc o Impe
r:Jdor, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da 
i"azenda e Presidente do Thesouro Nacional. Faço saber 

DI!.CJSÕES DE !830. :!:íl 
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á Junb1 Ua Fazrnc\a r\:1 Provinda Ue .•... : rp;:r Sua :\l<1p;es~ 
tade o Impr~rarlor, I-la por hl~milct.erminnr, qne se faça 
eiTt'etiva a :ll"l'r'r:,ll!n(io r\e toda~ JS l"l!ll,i.i~ rlc~tin,'lil:t.~ ú 
tiOLI(/~0 tla C·tix~ da .\morliz:u;iio ]leia c~rrla l]o) Lei de Hi 
de l\ovembrotlt: {h2i; e que a Junta immediat;nnentcd!i 
tonta d;1 cxrwç:1o dP~ta orrlem. O q11e a'~im cumprirá. 
Joiio l,'.\'ll:lr'ÍO ,\ll1ernn a f;•z no l1.io de .b!wiro em1a 
dr· Dtl}embru 1H30.-João Carlo~ C<WlÚI Lemos a frz 
csnro,·cr.- Antonio Ftancisco de Paula e Jfollmula Caval
canti de AlbWJUI'/'Ijtte. 

N. 2:!8.- )L\lH~IL\.- EJl l:l !JE DF.Zl-:~1!'.1\H DE 1830. 

Prohibr o in;:<rc~so de pessoa' cslrauhas nas oJlir·innsdosAr~enars. 

Constando:; Sn:~ i\I;lp:e.sta,Jc o Imper:HJ.Jr, rp1c nri.·1;; 
pessoa~, n::-;im mdil<nz•s, como p;oiznuo~, se njuntant 
(\íariamentc n:'s-':e Ar5L'wil, e tplc alti s.~ demoram em 
conYersadírs Il.'l~ din·r~a' officina". telht:iro~, c outras 
e.;t:Jções Uu me~tJlO At·~en:ll, o 1}\lC •1ii<1 púrlc dr·ixar de 
disl1':1hir o~ r''-')Wo.:LinJs empregados d11.< s,•us deveres, 
rum detrilll1~111n do ~~·rriw: Orrlcaa o nH·o;mo ,\n;:n~to 
Sculwr, qtw Y. S. L1ça ;-cs;:ar o a~m~u (),• Llc.~njuuLI
meulo~, c co11 1 er~:lÇil••s. lã-o prl'judicia··~ ú •list·iplin~, c 
:i boa ot·r\clit nos tr:tiJ,Lliw~ I] e ~Cnü:lllanlt)~ estabeleci
mento", pondo em sn:1 deviJa oh,;et·nnria o •111e deter
mina o All'arú de l~ rle Agosto de 17\17, no~ -1 t, não 
permitlintlo o ingresso nellas, ~cn~:o ao~ seus cmprc
gatlo~, e ao~ Olliciacs, íjllC ahi tenhnm rle tratar de 
objecto-; •lo s·:·rviço, 011 .Lqtwllc;; im!idoluos, que a e\ las 
fot·t•Jll chamado~, 011 hu.<o(jUCOl a dcci<in de suas prc
tunções, ou dCJWlulcncias, não dcn:ntlo demorar-se 
mais tempo llo que o preciso para a obterem, c cum
prindo que os militares se :lprcsentem com os rompe~ 
tcnt1~S uniformes, ourlist.inctivos, como jâ frlr~ orden<~do 
em Porl<lria de tO de FcYereiro lle i82:i a re~peito dos 
que se ach.1m em efi'cc:tiYo St•rviço. 

Oeus Gu~~·~Jc a Y. S.- Paçt) em 13 de Dezembro de 
!8.10.- .Uarque:: de Pllrann.rtud.- Sr. Trist~o Pio dos 
Santos. 
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N. 229.-lMPERJO.- EM l(j, DE DEZE!IBRO DE !830. 

Declara o sentido do art. uado HcguJamento do Correio Geral. 

Tendo o Administrarlor, que serve de Dir·ector Geral 
dos Correios, representado em 10 do corrente a duvida 
.~m que entra sob te a execução do art. 53 do Regula
•nonto, por estar tkclararlo por uma ordem do fallecido 
Director Geral de 18 de MaiO {]e 1829 : Manda Sua 1\la
g-cstade o Imperador, pelil Secretaria de Estado dos Ne
gocias do Impet'io, participar-lhe que, achando-se dis
posto no artigo que qualquer casa de commercio, ou 
pessoa estJbeltdtla nesta cidade, pague de dez até vinte 
mil réis por anno, quando queira convencionar-se pal'a 
receber em casa as stt:ls cartas, c determinando-se pela 
dtadaordcm que os caixeiros ou pessoas pertencentes a 
tasas convencionadas paguem sómente dezeseis tostões 
11ão púde subsistit' semelhante ordem prejudicial á Fa
_,cnda Publica, pois súrncntosc devem entender por car
las rle bes ca::.ns ;HJUC]Ia» iJUe !licdmcm dlf1g'trlas com 
'!S nome~ dos tlonm, chefes, ou represcn lantes de lias, ou 
rom a lirma por que forem conhecidas na Praça; preci
"ando portanto os seus caixeiros, ou quaesqucr outras 
pessoas que lhe pertençam de convenções separada~, que 
Lodada se ÍQri\o pelo preço mais commodo que fór possí
vel, attcnta a ('ircumstancia de ~crrm para uma ras;1. 

Palacio do Rio de Janeiro em H de Dezembro de 
•J830. -José Antonio da Silva Jfaya. -Sr. Caetano Luiz 
llü Araujo. 

N- 230.-IMPERIO.-E»: 1~ DE DEZI!:MBRO DE !830. 

Sobre a obrigaçao das Camaras !lfunicip~es de darem esclareci· 
rncntos aos Presidentes de Províncias. 

Tendo subido ã Aup:usta Presença de Sua .Magestade o 
Imperador a representaçiio da Camara ?.ltmicipalda ci
dade da Victoria, datalla de !9 do mcz passado, com a 
correspondencia que tivera lugar entre ella c o Vice· 
Presidente da Província sobre a relação por este exigida, 
das povoações do districto da mesma Camara,.çom a de
daração de numero de fogos de cada uma : Manda o 
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me~mo Aug-tEio Srnhor, pela Secreta da de Estado rlos 
.1'\cC>:ocios do !mpcrio, partir:ipar it men1:i•lll::d 1 C:1mara 
q111; n:io honv•· por hem approrar a sua infuwlanwntada 
ll<'·:<llio ;"rqw·ll;l reqrtisi<)io: j111rfJll:lnto, ~nHio d;t pri· 
J:d·ir:1 nc:··~,::d:uk, Jlar;< o inteiro c util dr·.,emr,r·rdwtlél 
maior r·: fi•: ,]a~ :1: trii,UÍI;Ües de laCS C.,mat·a~. i' p:lfiÍCII· 
ht'tnt;ll[l) tb~ n:prl'S3,:d;l,; liOS ,1J"L'i . . W, 0:1. Ü(j C 71d:t 
L:> i do ; . "de Outubro dt: 18~8, o havt:r· nella~ to.hs as 
notit:i:JS r•statisticas dos seu~ districto', ba~!'~ rs,cn~ 

r:iar:~ do govnnw econontico u poliria! fJU<: ihrs ê encar
rr•cado, n:lo é licito nt:~;lr· a cotnmunica(<TO :lei la~ ao rri
ll:t·irn Admi11istrador da Proviw:i;l, ao 'lual (: subor1IÍ· 
HnLLl; e Ort.lerta qu1: a soiJr,~dita Camara ~ntisf'n1;a com· 
plr.tamentr á mr:ndoncu.l;l rerplisil}io, pondo em pralica 
totla~ as di I ig·cnci~s ncce~sarias para esse llm, pelos meio:. 
fJUe cstclo ao seu alcance. 

Palacio dü Rio dP Janeiro em H de Dezembro de :1.830. 
-Jose Antonio da Silva .Maya. 

N. 231.-JUSTIÇA. -E>1H D~<: DEZE!IIHIO DE 1830. 

Declara que ao Governo uào compete intervir nas sentenças 
proferidas pela Cütnmi~sào mixta brazileira e ingl\'za. 

111m. c Exm. Sr. Hetmvio n V. Ex. a traducçiio da 
nota que V. Ex. me remettcu em Aviso de{!) do mez 
antecedente do Encan·cgado do., NegociM de Snn Ma
gestade Br·itannica sobre a sentença proferida pela Com· 
mi~.-;âo mixL> brazileira e ingleza, relativamente no car· 
!'l'~!lml'llto de f•srravos do naYio jwrtugue7. Africano 
Oriental, por me nJo competir intervir na~ sentença,; 
proferillas pela sohrcdit~ Commissão, rstaboleeida em 
execução de tratado.'\, o terem su~s deci~ões forçn de 
julgado, na conformidade do Direito convencionadG nos 
mesmos Trat~dos. 

Deus Guarrlc ~ V. Ex. Paço em H de Dezembro de 
i830.-Visconde de Alcantara.-Sr. Francisco Carneiro 
de Campos. 
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N'. 232. -JUSTIÇA.-E~ ió DE DEZE,IllRO DF 183\). 

Doc\~r~ quo ao~ Procnrnclor,~s das C:unaras ~lnnicipacs compele> 
requ,rer cuuir:t '" I rnn~crrssorcs d;ts Pv~t,tra;, e !10-' Juir.c,; dé 
Paz defrrit· I'Oillu fOr lk 1llr~Lb. 

Em rcsolnçJ:o ás rlnvida~ propnstas por Vm. l'ill seu 
ofílr.:iode J:.J de Julho do r·otTet•le ;Jnno, .~e o~ Prccura
ilO!'t•s dcvPm ~t.nprc requer<·r contr;t ;1:; prssoas imli~ 
cad;•S pelos F:seaes COlHO tr:Hlsgrr .. <SOI'CS •,bs PoslUt':ts 
l\Iun i~ i I''' :~, I' p;; Ju ize~ tlo• Paz obr igarlos a cond('m na l~as; 
~Ianda St.a M::gt·stade o imtwrador declarar :1 Vm .. que 
aos Fisr.:ae,. c Proc:nranoN·~ das C1maras :llnn1cq•:H~S 
GllllllJT"C J'l'l:ut•:·era i:tiposil:<lo das penas m.1rca•!as nas 
~)nstur:1s d;!.~ nH·.~m;1s Camnras nos infrnctore.~ dclJa~, aos 
Juizes 1\e Paz 1:orCm pertence deferir, se•jtmtlo as prm\t~, 
direito, e justiça. 

Deus Gnanle a Vm.-f'abcio tlo l\io 1lc Janeiro em 
:W tle DczemimJ de 1830.- Visconde de Alca-ntara. -Sr. 
lu ir. de Par. da vi \la da Praia Grande. 

N. 233. -MARTNHA.-EMJüDED!CZEMDRO DE 1830. 

Sobre a remessa no mE>l': de Janeiro de cada :~nno de um mappl 
rlemcrnstrati\·o do esta tio o neccssid:utes das d ivero:ts n.cpar\i· 
ções de M:~.rinha. 

Devendo le\'ar-se ao conhecimento da As~cmblCa 

Geral infonnor;óes ('xac.t<~s :itere<~ dos o!ojectos c.onst.1n~ 
te~ da not1 jnnta; Ordena su~t l\la!:~estade o lmpeJ·adnr 
nu c todo.; o,, <1nnos .1 romcr:u· do qac v:·m, J>aja Y. S. 
tle fazer s11bir ;; Sua lrnpf'rial Pn·senç:1, o mnis tardar 
nlê o fim o lo mez de Jaueiro, ri'LlÇUe~ ou mappa,; d:li]Hi'l~ 
Jcs tlosmcnctonallos obj1•cto~ qtw competirem á Ht·par
tiçiloá ~eu 1\lr~o,c qtte se tem jit ·~xigitlopor ordens ante
riores; dPv•·ndt! acomp~nl1ar tacs m;lppas, não só uma 
exposição eireum.~tnneiada do estalio da mesma Hepar~ 
tição, assim no pessoal como no ll1<1tcrial dcllél, propon· 
do-se todas ns reformas e melhoramentos 1/UC convenha 
faze1·~sc, e tkclarawlo-sc qual fo,;sc a ,Jc.~JH'Za do anno 
!Jl'ecedentc, ''qual a diviGa existente, mas tambem o 
;Jrçamento das despezas para o anno fitwnceiro seguinte 
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a que dcYc H r nnitla, seguwlo o costume, uma tabella 
dcmons!raliYa nrganizatLI com o maior cscrnpulo, e 
cxactidào po,sive!. O que parlicipo n V. S. para sua in~ 
tcl!i~cnria c ponlual c>:rruç,ão. 

Deus Guarde a Y. S.~Paço em Ui 1.h~ De1.rmhro de 1830. 
- ,lfal'qtwz de l'amnagwí.-Sr. Jo;:to Bernardino Gon
zaga. 

N. 23.1,.-M:\RINHA. -E li ::!0 DE Df.ZE)!B!l.O DE 1830. 

Sobre u anccaUaçào do prollucto 1las barcas d'agna c outras, 
pclt~ intendenc!a de ~laritlila. 

Sua 1\hgcslndc o Impcratlor, H;l por hl'm, f(UC a arrc~ 
catbç:lo do producto tb.s barcas d'agua, b:trca~ de canl
los, crenas e pedreira~ da 1\h~ das Cobras; bem como 
asdespezas, para que !a\ producto fUra applicado, SB 
façam pela fnlcndencia dn Mar·inlw, na confonltida1e da 
Lei; obsen:mdo-s,) o mesmo qtw ~,.. pra lir::1 com todas 
as outras dcspcz:IS das obras, que s,) <~chatll a rarp;o do 
Arscn~l da ~Ln·inlta, licandl) 1k nenhum e:feilo o dispos~ 
to Wl ari~o de n di: -'i"oVI'tllllt"O de IS2H. j) I]UC participo 
a V. S. par<~ sua inlclligeiwia CCXI'tução. 

Deus Guarde a V. S.~l'~li"O Plll :!0 de llCZI<mbro r.le 
18:)(). -Jlarquez de ParmwgÚá.- Sr. Jo:1o Rcmard in o 
Gonzaga. 

N. 235.-F.\.ZE~D,\.-Ell 20 DE DEZEliREIG UE U!3ú. 

Sobre a falta de se!los em documentos !tlclusos a requerimentos. 

Antonio Fram:isco de Paula c !Iolbnila Cwalcanti de 
Albuquerque, do Conselho tle Sua .Magc,Latk o Impera
dor, ?!liníslro e Secr1"lario de Estado dos Nr'gocios da 
Fa1.enda e Presidente do Thr·~o1u·o Nacional. Faço sab1'r 
ã Junta da Pazcnda da l'ro>·incia de .. ~ IJIW tendo-se por 
muitas vezes encontrado eom fa!tCJ. JrJ scl!o alguns tlos 
documentos insr-rtos nõs rcqucrilw:ntos que essa Junta 
costuma informar eremcttcr a este Thesouro, o que niio 
só é em prejuízo das partes recorrentes, que não Wm 
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nesta COrte procuradores para satisfazert'lll o rrsprctivo 
sello, como aos intet·esses nacionae~, pela d('JI\Ura da 
percepção de semelhante direito; Ha Stn ~lag1'S\adr o 
Imperador por bemordPnar, iJUI\ a Junt.a t~:nha d'ura em 
!liante o de rido cnitlatlo para que se n~o r.~pita t3l abu
so, que lhe cumpre cvit:lr em obscrvancia du ~ :1'' do 
Alvará de 17 de Junho tJ,) :lSOH. O q11r a Jnnla fielmente 
cumpriri1. João Rodrigues da Si!q a fez no Hlo de Janeiro 
em 20 de Dewmbro rln IR.'m. Juilo C,wlos Corrêa Lemos 
a fez escrcvet·. ~Antonio Frmwisco de Paula e Ilollanda 
Cavalcanti de Albuquerque. 

N. 23G.-FAZENDA.-E11 2'1 DE DEZ!Dmlio DE 1830. 

Sobre os ba!nnootes J,lensaes d<' rrccita c d,-..,peza d;~s ,Juntas 
t!c Fazcnd~. 

Antonio Fr:n1cisco t1c Paula c Hnllanda Cava!l:anti de 
Albuquerque, do Conselho de Su;1 lUagGq~dc o 1m peru
dor, Ministro c SocretaricJ de Estadn do~ N!':-çocios da 
Fazenda c Pt\)~i,Jcnt,~ do Tlw-ouro 7\ariounl. Fnço saber 
á Junta rb FazendJ d;1 ProYindadc .. ; fJUt Sua ilhé>:eSt;nlc 
lmpcratlor,ordena que o Balancete da reerJta, e despez:t 
mensal, que tlr~VJ' rdnctler ao Thrsouro, na fórma tias 
ot·dens, a começar do Janeiro proximo, ctunpre IJUe seja 
organizC~dO de motlo ljue St! coHiwça não só ns rendimen
tos que ~o <trrccatlaram; ma~ tam!Jcm <t pesso:~, que os 
entrcg;ou, c por(jue Leis, ou Ordens; com decbraçâo das 
csprcics em que SP clfectuou a cr~trada, cuja guia llevc
rão as parte~ fazer em duplicata, a fit:t 1k que uma 
del\as acompanhe o mesmo balamete para sua dcmons~ 
tração. E pelo que pertence á despeza, qnc totla~ as 
portarias da Junta, todas ns folhas, todos os peditlos 
emfim, em conscrJtH~ncia dos qu;le . .; !10uver 1lc man1Lll' 
fazer png~mentos, sejnm rrmf'ttido~ por cú!lia, em or~ 
dem a que não sú che~Tur ao conhecimento do mc,;mo 
Augusto Srnhor, a.;; di'spcz;;_, que se fazem nessa Pruvin
cia, com individuaçiio dr,,; i\Iinistl·rios, e Onlc!IS que ~~s 

autorizam; mas Lambem, a.~ PI'S.<oas intt:re~;;:ldas em todos 
esses pa~amcntos, c <t maneiJ·a por que cl\c.; se e!Tec~ 

tuam. No Rc!atorio 1b l•'azwda aprc~cntado á Camat·a 
dos Deput:~dos no anuo corrente, achará a Juntu, o meio 
por que o Thesouro 1\emomtrou a reeeita c dt'spcza do 
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1\iini:'trl'io d:t Fazenda, e no orçamento d:~ de~p.;za do 
me.-;nJO i'llinistot·io, como comprovára a maior p:1rtr• dos 
at'tl'-'o~ n,•Jle ÍIJ>eridos, GLljos mo:le!os a Junl.l den•rá 
~cguir, I' nmpli.u se fôr preciso, cstenili•ndo.sc a ~l'tt 

Esc: ri\';\;) lkpal:Jdo, a q;JCm mais JJJ.r!iculnrnJPilli' in· 
cu miJe a on:::nizar:ao tlcslo tralJallw, com a Conladoria 
G:)ral du 'flit).souro rcsrectiva, ~IJ!Jre as duvidns que 
pos~alll otcorret' :u:()rca dest~s dispostç<JLS, p:u'a IJUe 
sejanl logo removidas, c opportun:tmenttJ .'c consi)!am 
os fins a que esta Imperial OnJem se t!cstin:t. Jofio 
Rodrigues da Silva :l fez no Rio de Janeiro em:!'> rle 
Dezc1Hbro (](' 1830. Candido Caldcit·n de Souza, no imrw~ 
dimcnlo do Contador G;•tal a fez esct·cvor.- Antonio 
Francisco de Paula e Hollanda Caralmuti de Albu'Juerque. 

N. 237.- }L\RINHA.- E•,J '2i DE .!JEEllllRO o;:: 18.10. 

Declara que os Escri1·:1cs dos Pagndoresdevem ficar com uma tla 
chaves dos respccti ro3 cofres. 

A' vista do tfllC V. S. rerl'esenbra em seu olllcio de 
!6 do corrente, :icerca da pratica fJtlC se :tch:~L1 ncss<~ 
Repartição, de não tcr·em os E~crivâes dus Pa,gador,·s 
chaves dos cofres, conforme tletcrmin1 ~ Lei. ron:Jc. 
r ando V. S. que isto :lcont~co talvez. JlOI'iJIIe o Dcn·eto 
Uc9 de Ft)vereiro ele 182ü, que crcou os lug·arr~dc Thc· 
som·eiro Ger~l e de L" e 2." Pagadores da :\Iarinha; or· 
dcnn fJUC o cofre t!aquelk tenha 3 chaves, não decla
rando outro tanto so!Jre o destes; !ilanda Su~ l\bge~tade 
o Imperador s'Igrüflcar a V. 5., em resposta ao seu dito 
officio que uma tal pratica é abusiva, pois rJue a Ldta da 
indicHda deçlaraçfio no citado Decreto jámai~ a poderia 
autorizar,nfiosó por existir Lei expressa a tal resp::ilo, 
mas tnm!Jem por terem h:n-ido sempre duas chav::-;; no 
cofre dos anti;.::os Almoxarife~ Pagadores, e :~tü do P.\
gador José de.Souza Neto, as quaes estavam entregues 
uma a estes, c outra aos respectivos Escrivães, como 
consta do outro officio de V. S., data:lo de 20 dest1: mez; 
cumprindo portanto que V. S. dê as providencin~ 

necess:~rias para fazer cessar a continuação de tão il~ 

legal procedimenro. 
Deus Guarde a V. S .. - Paço em 2i de Dezenibl'O de 

!830.- Marquez de Paranaguá.- Sr. João Bernardino 
Gonzaga. 
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N. 'l3-q.-JUSTIÇA.-E~124 DE DEZFMBRO DE i830. 

~"\'r",) Ú·'!SO de se não proceder contra réos pronunciados, por 
serem ofiieiaes militares. 

!~!111. c Exm. Sr.- Representando o Juiz de Paz da 
Lcdue.'iJ de S. Romão da comarca do Paracatú, o es
c:,;-.Jall_, , deleixo que U!m havido em não se proceder 
Ulfllr::~ .k\u Pereira da Costa, por ser Capitão de Cavai
la! 1<1 ,J .. 2. a Linha estacionado naquelle arraial, pro
nuu:i3J,., em uma devassa, a que procedeu o Ouvidor da 
di o.~ o::,mu:lrca, ordena Sua llfagestade o Imperador que 
V. Ex. •'!peça as convenientes ordens, a fim não só de 
]J~''Jví,lcnciar o presente caso, c;omo de acautelar para o 
f li 1 ,;r o J repetição do um tal abuso, remettendo, para 
:l:dhor esclarecimento de V. Ex., o officio incluso do 
rdcr:J<J .fuiz de Paz. 

Detn Guarde a V. Ex.- Paço em 24 de Oezembro de 
tR::I['·.- Viscondl de Alcantara.- Sr. Conde do Rio Pardo. 

~l. 23n --FAZENDA.- EM 30 DE DEZEUBIIO DE 1830. 

\l<.<;.<h •JU" as arrematações não excedam ao tempo da Lei do 
Orçamento. 

J\ntvw,) Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Al_buq:Jr'·que~ do Conselho de Sua Magestade o lmper;J~ 
.1·Jr, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da 
.li'1Zehü<t, <)Presidente do Thcsouro Nacional. Faço saber 
:t J:Jnta tia Fazenda da Província de .... ; que Sua ;\la
gc;LcldC 'l Imperador, Ha por bem Determinar, que a 
:r;esma Junta fique na intclligencia de que nenhuma 
:lfrer~wl .. ,;ão deverã fazer que exceda o tempo da Lei do 
orç:~mcnt.'l. O que assim cumprirá. Aquellino Alvares 
Deif!·t,lc França a fez no Rio de Janeiro em 30 de Dezem~ 
'To d.: H;::lO.-João Carlos Corrêa de Lemos, a fez escre
.-er.- Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
,!'J A!~uqalirque. 
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r·. 2AO.-FAZE:'>I"DA.-E~f 30 DE m:zutBRO DE 1830. 

Manda crear na Provincia da nahia ll Caix:t fiHàl dl' amortização 
na fórma da Lei d~ J5 de \"ovem!Jro de 1827. 

Antonio Francisco 1\e Paula e Hol!and:1 Cayalcanti de 
Albuquerque, do Conselho de Sua l\lagestatle o Irope· 
radar, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Fazenda, e Presidente do Thesouro Nacional. Faço 
saber à Junta da Fazenda da Pro\·incia da Bahia; que Sua 
.MagestadP. o Imperador Ordena que sem perda de tempo 
se crêe nessa Prorincia a Caixa filial de amortização, 
na fórma da Carta da Lei rle Hi de Novembro de 1827, 
para que se pos~a fazer effectivo o art. 3." da Resolução 
da Assembléa Geral Legislativa de 7 do corrente, sobre 
a venda dos metaes existentes ilo Banco, c suas Caixas 
Fi\iacs. O flUe a Junta assim cumprirá, Joiio Rodrigues 
da Silva a fez no Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 
18:.!0.- João Carlos Corrêa Lemos, a fez escrever.
Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cava-lcanti de AIR 
lmquerque. 

. . " ·· .. \ 
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