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Acrros DO PODER EXECUTIVO. 

1831. ~\ 

DECRETO~ DE ;1 DE ABRIL DE t83t. 

-,onvoca extraordinariamente a Assembléa Geral LegislatiYa para 
reunir-se 1060 que llaja numero lrgal de membros presentes. 

Tendo Ouvido o Meu Conselho de Estado. Hei. por bem 
i~onvocar extraordinariamente a Asscmbléa Geral Le
r:islativa. c or-denar qne se reuna logo que se Yerillque 
n numer·o legal dos seus respectivos membros. 

O Visconde de Goyanna, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
,1ssim entendido, e expeça os despachos necessarios. 
Palacio do Hio de Janeiro em tres de Abril de mil oito· 
··entos trinta e um, decimo da Independencia e do lm· 
qerio. 

Com a rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

Visconde de Goyanna. 

. ' 
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AGTOS hO t&ODER 

DECRETO-DE~· DE ABRIL DE ·t83L 

Perdoa aos cida~~s condemnados ou mesmo pronunciados por 
crimes politicn.J e aos réos militares por crimes de deserção. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, Tendo 
Ouvido o Conselbo de Estado, Decreta : 

t. o São perdoados todos os cidadãos brazileiros, que 
por mo ti v o de crimes politicos se achem condemnados, 
ou mesmo pronunciados. 

2. o São igualmente perdoados todos os réos militares 
por crimes de deserção, voltando immediatamente aos 
seus respectivos corpos os que se acham presos, e os 
outros no prazo de tres mezes contados da data do pre
sente Decreto. 

Palacio do Rio de Janeiro em nove de Abril de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da InLlependencia e do 
Imperio. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRANCISCO DE LIMA. E SILVA. 

Manoel José de Souza França. 

-···. 
CA:RTA lMPERIAL-D.E 20 DE ABRiL DE !831. 

Concede ao Bacharel João Pereira Baptista Vieira Soares, a pro
priedade do indice alphabetico dos artigos da Constituição e 
das Lei"J Extravagantes do Imperio. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, Faz 
saber aos que esta Carta virem, que Attendendo ao que 
representou o Bacharel João Pereira Baptista Vieira 
Soares, depois de ter satisfeito ao que determina a Carta 
de ~ei de 28 ~ Agosto de 1830: Ha por bem, Tendo 
Ouvtdo o Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda 
Nacional, Concéder ao dito Bacharel João Pereira Bap
tista Vieira Soares, por tempo de 10 annos, a proprie
dad~ e o uso exclusivo do repertorio ou indice alpha
betlCO dos artigos da Constituição Politica e das Leis 



~XECU'l'lVO~o 

Extravagantes do Imperio do Brazil, publicadas na Córte 
do Rio de Janeiro desde o anno de i808 até i830 inclu
si-ve; que pretende publicar, ficando no gozo elas garan
tias, e sujeito ás clausulas e condições ex.pressadas na 
mesma Lei. E por firmeza ele tudo que di to é se lhe 
mandou dar esta Carta, assignada pela mesma Regencia., 
e sellada com o sello da8 Armas hnperiaes. Dado no Pa:
lacio do Rio de Janeiro aos vinte de Abril de mil oito
centos trinta e um, decimo da Independencia e do Im
perio. 

MARQtJEZ DE CARA VELLAS •. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRANCISCO DE LUIA E SILVA. 

Visconde de Goya.nna. 

Carta pela qual a Regencia Provisoria., em Nome do Im
perador~ Ha por bem Conceder ao Bacharel João Pereira 
Baptista Vieira Soares, pelo tempo de iO annos, aproprie
tlade e o uso exclusilJo do repertorio ou indice alpkabetico 
tlll&' artigos da Constituição Política e -das Leis Extravagan
tes do Imperio do Brazil, de qu1 é inventor, como neUa 1e 
declara. 

Para Vossa Magestade Imperial. _y~r. 
/ . 

Joaquim José tJóp._,· a fez. 
' 
!: * ,. 
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DECRETO -.DE 2:1 DE ABRIL QE l83t . .. 
·' 

tnausfere a cadeira de rhetorica do Seminario de Olitlda ~-JlaiiL.ü.: ..... ·· 
· Curso Juridico da mesma cidade. 

A Regencia Provisoria, em Nome dn Imperador, To
mando em consideração o proveito que resulta á moci
d,<lde de se transferir a cadeira de rhetorica do Seminario 
de Olinda para o Curso Jurídico da mesma cidade., afim 
de ter alli, entre os demais estudos preparatorios, o con
veniente exercício: Ha por bem que se transfira para o 
referido Cürso Juridfco a mencionada cadeira. canu--

,~\ ;6 I 
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nuando a regel-a, como até agora, o actual profess01·, 
Fr. Miguel do Sacramento Lopes. 

O Visconde de Goyanna, do Conselho de Sua Mages
tade Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios do lmperio, o tenha assim entendido, e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeit·o em vinte e um de Abril de mil oitocentos trinta 
e um, decimo da lndepenrlencia e do lmperio. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS 

NICOLÁO PEREIRA DE ·CAMPOS VERGUElRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Visconde de Goyanna. 

CARTA IMPERIAL- DE 2:1 DE ARRIL DE 1831. 

Concede a Joaquim Theodoro da Rosa a propriedade de um 
systema de engradaiPlento proprio para erigir pontes e grandes 
edificios. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Faz saber aos que 
esta Carta virem, que Attendendo ao que representou 
Joaquim Theodoro da Rosa, depois de ter satisfeito ao 
que determina a Carta de Lei de 28 de Agosto de 1830: 
Ha por bem, Tendo ouvido o Procurador da Coróa, Sobe
rania c Fazenda Nacional, Conceder ao dito Joaquim 
'Theodoro da Rosa pot· tempo de seis annos a propriedade 
'C o uso exclusivo de um systema de engradamenlo pro
prio para erigir pontes e grandes cdificios, de que é in
Yentor; ficando no gozo das garantias, e sujeito ás clau
sulas e condições express_adas na mesma Lei. E por fir
m:eza de tudo que dito é se lhe mandou dar esta 
Caa;a, assignada pela mesma Regencia, e sellada com o 
sell0 ~las At·mas Imperiaes. Dada no Palacio elo Rio de Ja
neiru em vinte e tres de Abril de mil oitocentos trinta e 
um~ cl.ecimo da lndependcncia e do Imperio. 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 

NicoL,\.o PEREIRA n~<~ CAMPos VERGUEmo. 



EXBCU1'1VO. 

Carta de Lei, pela qual a Regencia~ em Nome do Impe
rador, Ha por bem conceder a Joaquim Theodoro da Rosa 
pelo tempo de seis annos a propriedade e o uso exclusivo de 
ttm systema de engradamento proprio para erigir pontes e 
grandes edificios, de que é inventor, como nella se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 

DECRETO- D~ 27 DE ABRIL DE i83L 

Declara sem e.treito o Decreto de 3 do corrente que convocou ex .. 
traordinariamente a Assembléa Geral Leg·islativa. 

Não Sú tendo podido e1Iectul1r a reunião da Assembléa 
Geral Legislativa em sessão extraordinaria, antes do 
tempo destinado panl a sessão ordinaria: A Regencia 
Provisoria em Nome do Imperador, Tendo ouvido o Con
selho de Estado, Declara sem efl'eito o Decreto de 3 do cor
rente mez, que convocou a mesma Assembléa para sessão 
extraordinaria. 

Manoel José de Souza França, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interi
namente 1los do Irnperio, o tt•nha assim entendido e faça 
.as commnnicações convenientes. Palacio do Rio de Ja .. 
neiro em vinte c sete tle Abril de mil ooitocentos tnnta 
e um, dec.imo da lndepcndencia e do Im.perio. 
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DECRETO - DE 29 DE ABRIL DE ~831. 

· Manda fa-zer uma cadêa provisoria na Fortaleza da Ilha das Cobras. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, pr:O
vendo á incompatibilidade da cadêa desta cidade para 
conter os presos que nella actualmen.te se acham, Manda 
que da casa que serviu em outro tempo para guarda de 
pol v ora na Fortaleza da Ilha das Cobras, se faça imme
diatamente uma cadêa provisoria com a segurança neces
saria para re~eber parte dos me:o;mos presos. 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, o tenha assim entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em v in te e nove de Abril de mil 
oitocentos trinta c um, decimo da Independencia e do. 
Imperio. 

MABQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS V ERGUEIRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SIL V·A. 

Man,oel José de Souza França. 

DECRETO-DE 29 DE ABRIL DE 1631. 

Facilita o despacho do- Visto- nas embarcações de cabotagem. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, 
Tendo em vista facilitar, quanto fôr possivel, o expe
diente dos despachos das embarcaçl5es empregadas no 
commercio de cabotagem, para que melhor se preen
cham os beneficos fins da Carta. de Lei de !O de Setembro 
de 1830: Ha por bem, Amplian(lo o art. 2. o das Instrnc
ções, que baixaram annexas ao Decreto de 3 de Dezembro 
do mesmo anno, expedido para execução da citada Carta, 
Determinar que o-Visto-de que trata o dito art. 2. 0 , 

seja assignado pelas competentes autoridades, nos portos 
onde tocarem as referidas embarcações, para que pro
sigam em suas viagens, embora os respectivos passa-
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portes tenham sido expedidos, e assignados por outras 
autoridades. 

O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha, o tenh,a assim entendido, e faça executar 
Gom as ordens, e communicações necessarias. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e nove de Abril.de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia e 
~o Imperio. 

MARQUKZ DE CARAVELLAS. 

NicoLAo PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

José MarnJel de Almeida .. 

DECRETO- DE 4 DE ~IAIO DE f83i. 

Reorganiza as tropas de L 3 linha do Imperio. 

De.vendo-se dar prQmpta execução ao art, 2. o da Lei ele 
24 de Nuvemhro de 1830~ sobre a reducção e reorga
nização da·s tropas de primeira linha do Imperio; Manda 
a Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, que as 
mesmas tropas sejam reduzidas ao pé, que consta do 
mappa demonstrativo, que com este baixa, assignado 
pelo Ministro e :Secretario de Estado dús Negocíos da 
Guerra. O mesmo Ministro e Se~relario de Estado o 
tenha assim entendido, e expeça em eotlsequencia os 
despachos necessarios. Palacio do Governo em quatro 
d~ .Maio d~ mil oitocentos trinta e um, decimo. da In
dependen~ia e do Imperitl. 

MARQU.EZ DE CARA VELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO_, 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

José Manoel de Moraes. 

,. 
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ACTOS DO PODER 

DESIGNAÇlO DAS PAHADAS GEl{AES. 

l I 
I I , I 

ARMAS. BATALHÕES E/1 PARADAS GEUAES. ~~ 
CORPOS. 

I 
I I I 

:I! -,~···/&o!'d1t;;~n~; 1\iode Janeiro.· [ 
,g -:i destacado 

I ,n -~ U5 em ...... Cai~lJOC:. 

I
~ .... 6 ........... S. laulo. 
8 ~ 7 •••.•••••.. Santa Catharina. 

i)~~ i;:~:~~·~~~~~ ;~;;:,~de do Sul. 
f ~ ~ 1.2, 1.3 e 1.4 .. Pernambuco. 
i -~~ H> .......... Maranhão. 
\ q 1.6 .......... Pará. 

f ..••••••••. Minas. 
2, 3 e 4 ..... Rio Grande do Sul. 

i ---------1--------------, 
I 

L .......... lHo de Janeiro. : 
2. . • . . . . . . • . Santa C a tharina. • 
3 ............ Bal1ia. • 
4. . • . . . . . . . . Pernambuco. I 
~ p . 
;) ........... 

1 

ara. 1 

I 
••••.•...•.. i Rio Grande do Sul. I 
--1 1 

Cuyabá. 

OIJSER V AÇÜES. 

O corpo de artilharia 
a cavallo com o L 0 e 2.0 

de posiçüo, podem for
mar a divisão do Sul, e 
bem assim o 3. 0 , 4. 0 e 
i5. 0 de posição a divisão 
do Norte. 

As P I'OV ineias não men
cionadas serão guarne
cidas por destacamen
tos enviados das que 
lhes ficarem mai~ pro
xima~, ou que offerece
rem mais commodida
de. 
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DECRETO- DE 13 DE MARÇO DE 183i. 

)fanda que os Presidentes das Relações possam nomear Ministro 
da casa para assignar os instrumentos das sentenças proferidas 
em gráo de revista. 

Competindo ao Poder Executivo pelo art. 102 da 
Constituição do lmperio expedi I' Decretos, lnstruc
çõeg, e Regulamentos adequados á boa execução das 
Leis, c occorrenclo na causa de revista de Antonio José 
da Silva Braga, contra a Confraria da Ordem Terceira 
de S. Francisco da Penitcncia desta cidade, o embaraço 
de se negarem os Desembargadore~ da Casa da Supplicação' 
á assignar o instrumento da sentença que obtivera em 
gr{w de revista na Relação da Bahia o mesmo Braga 
contra os seus contendores, fic::tudo por este motivo im
pedido de a dar á execução : Manda a Regencia Provi
soria·, em Nome do Imperador, que os Presidentes das 
B.elaçõe~, a que pertencerem as sentenças reformadAs 
em grú.o de revista, possam nomear Ministro da casa 
para assignar os ditos instrumentos ex trahidos do pro• 
cesso. 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em treze de Maio de mil 
oitocentos c trinta um, decimo da lndependencia e do 
lmperio. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOL.ÁO PEREIRA DE CAMPOS VEI\GUEIRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Manoel José de Souza França. 

DECRETO-DE 19 DE MAlO DE IH3L 

Oeroga a legislação que prohibe a sahida da moeda de cobre dó 
Rio de Janeiro e Bahia, e perrnitte a sua franca exportação. 

Reconhecendo a impolitica _ medida tomada pelos De· 
eretos de 3 de Março df 1827, e 29 de Fevereiro de 1828, 
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de probibir a sahida da moeda de cobre das Províncias 
do Rio de Janeiro e Bahia ; accrescendo não terem sido 
taes Decretos approvados pela Assembléa Geral Legis
la ti v a : A Regencia Provisoria do lmperio, em Nome 
do Imperador, Ha por bem Derogal-os; permi ttindo a 
franca ex por tação da sobre di ta moeda. 

José lgnacio Borges, d~ Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional, o tenha 
assim entendido, e faça executar cornos despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Maio 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da Independencia 
e jo Imperio. 

MARQUEZ DE CARA.VELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAl\1POS VERGUEIBO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

José Ignacio Borges. 

----
DECRETO-DE 2õ DE MAIO DE :t.83t. 

Manda que o Procurador da Fazenda seja parte no inventario 
dos bens do casal de João Baptista Villela e promova pelos 
meios legaes a conclusão da partilha. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, Ha 
por bem que o Desembargador Procurador da Fazenda 
seja parte nos autos de inventario e partilha a que se 
procede pelo Juizo dos privilegiados do commercio en
tre os herdeiros do casal de João Baptista Villela, pro
movendo peios meios legaes a conclusão da di ta parti
lha, escandalosamente protelada pelos respectivos in
ventariantes desde o anno de 18!6 com manifesto 
prejuízo da arrecadação da decima da herança que per
tence ao Thesouro, por se não ter observado a ordena
ção do li v. 4-. o tit. 96 ~ !2. 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos NeiocioR 
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da Justiça, o tenha assim entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Maio de 
mil oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia 
e do Imperio. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIR.O. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Manoel José de Souza França 

DECRETO-DE i~ DE JUNHO DE !831. 

Marca o distinctivo de que devem usar os Juizes de Paz e 
seus delegados. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, em 
cumprimento do art. t.4 da Lei de 6 de Junho corren
te, Decreta : 

Art. L o Cada um cios Juizes de Paz, e seus Delegados 
terão á sua porta uma taboleta, na qual estejam pinta
das as Armas do lmperio com esta legenda por baixo
Justica de Paz.-

Ari. 2. o Cada uma das ditas autoridades trará sobre o 
seu vestido o distiuctivo de uma faxa da largura de 
uma mão travessa, listada de verde e amarello, e posta 
á tiracollo do lado direi to para o esquerdo. 

Art. 3, o A faxa dos Juizes de Paz terá tres listas; a 
saber : uma amarella no meio de duas verdes ; a dos De
legados terá duas listas sómente, uma verde e outra 
ama relia. · 

Manoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça execu
tarj com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de Junho de mil oitocentos trin
ta ç· um, decimo da lndependencia e do Imperio. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEJRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILvA. 

Manoel José de Souza França. 
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DECRETO-DE l'f DE JUNHO DE t8:3L 

Crêa em cada distr·icto do paz um corpo de guardas municipaes 
dividido em esquadras. 

A Hegencia Provisoria~ em Norno do Imperador~ c em 
cumpl'imento 1lo art. lO da Carta <ie Lei de 6 do cor
rente mez e armo, Deereta : 

Art. 1. 0 Em cada üm dos tlistrictos dos .Juizes de Paz 
haverá um corpo de guardas municipaes, clivi(liclo em 
esquadras de vinte e einco á cincoenta cidadãos, que 
tenham as qualidades requeridas pela Constituição. do 
lmperio no art. 94, para serem Ele i tor·es. 

Art. 2. o Cada um destes corpos terá o seu Comman
dante geral, ao qual serão subordinados qs Comman
flantes das esquadras. 

Art. 3. 0 O alist;:nnento destes corpos, sua divisão em 
esquadras, nomeação dos Commandantes geraes, e Com·· 
mandantes de esquadras, pertencerá aos respectivos 
Juizes de Paz; os quac~>, eonformando-se com as in
strucções e ordens, que receberem do Governo das res
pectivas Provincias, regularão o seu serviço ordinario. 

Art. ~.o São dispensados do serviço destas guardas 
os impr•ssibilitados por molestia, c os impedidos em 
razão de serviço publico. 

Art. 5. o As duvidas, que oceorrerem a tal respeito, 
serão deddidas pelos Juizes de Paz, com recurso ás Ca
n1aras Municipaes, e destas para o Governo da respec
tiva Provincia. 

Art. 6. o Emquanto pelo Governo se não fornece ar
mamento, e munição a todos os corpos, conforme a 
disposição da Lei, serão obrigados os cidadãos alistados 
a comparecer com as armas proprias que tiverem ; e 
pelo menos com uma lança mcttida em haste de dez pal
mos de comprido. 

Art. 7. o Os ciuadãos, que quizerem prestar o seu servi
ço a cavallo, serão a isso adm i ttidos, formando-se delles 
escjuadras, que poderão ser compostas de menor numero. 

Art. 8.° Cada um dos Com mandantes de esquadras 
terá um livro ou caderno, em que tenha assentados os. 
nomes dos cidadãos a e11as pertencentes, com declaração 
de suas idades, profissões, moradas, e estados: notando 
a cada um delles o armamento,-e munições que se lhes 
fornecer, o serviço que prestar, e :1s faltas que nelJe 
eommetter, cujas observações transmittir;'t em um map
pa no fim de cada semana ao Commandante geral do 
Corpo. 



l7 

Art. 9. o Além df'stc set·viro incumbe-lhe: L a rece
ber do Com mandante geral,· e distribuir aos cidadãos 
da sua esquadra, o al'mamento~ e munições, que pela 
Fnend~ Publica ~o lhe:' ha.]a de forner,rr, cobrando re
cibo de cada um elos nwsmo;; cicladuos: n pas!'ando-o clle 
mesm(J :10 Comm:mdante geral no :tdo das entregas; 
2. o arrecadar o armamento i nu ti! isado, ou sobejo por 
ausencia, fallecimento~ e impedimento ele qualquH dos 
membros da esquadra, )J<lra o fazer rcvet·ter aos seus 
respectivos clepositos publícos por intervenção do Com
mandante geral; :3. 0 vigiar sobre o bom estado, c apres
to do armamento, sej:1 proprio, ou da Fazenda Publica, 
nas occasiões do serviqo; 4. o executar fielmente as 
ordens do Commandante do corpo~ e assim mesmo as 
dos Juizes ele Paz, e mais au !orhlaclcs crirninaes e po
liciaes, qnando por estas lhes für requisitado o emprr
go da fon:a da sua esquadra a hem da ordem e tranquil
lidade publica; 5. 0 participa e immediatamentc ao Com
mandante do corpo todas a3 no..- idades, que occorrerem 
no serviço rla sua esquadra ~ e aqueltas mesmo de que 
tiver noticia por qualquer via, em cujo conhecimento 
interesse a segurança publica ou particular, para em 
tempo se darem ns providencias. 

Art. iO. O Commandantc geral do corpo terá um 
livro de matricula de toclas as guardas nmnicipacs, di
vididas ;1hi segundo a ordem das esquadras a que per
tencerem, as quaes serão numeradas. O r·cgistt·o desta 
matricula será feito pelos mappas das esquadras, que os 
respectivos Com mandantes são obrigados a dar ao Com
mandante geral, pela maneira declarada no artigo 8. o 

Art. !L Alóm deste serviço da matricula geral do 
corpo, incumbe ao respectivo Commanclantc: 1. 0 vigiar 
sobre a conducta dos Commandnn tes elas esquadras, a 
fim de que cumpram fielmente com o~ seus deveres na 
ordem do serviço; 2. 0 cxer,utar~ e fazer executar a~ 
ordens dos Juizes de Paz; :3. o satisfazer as requisições 
que lhe forem immediatamente feitas pelas autoridades 
eriminaes~ ou policiaes, em ordem a empreg;:n· a força das 
guardas municipaes., para m:tnl!'l' a segurança publica~ 
e prender os malfeitores; !1,, 0 fazer os pedidos, e dis
tribuir pelos Commandantes das esquadras o armamen
to, e mun~ções da Fazenda Publica, que fôr neeessario 
ás guardas, dirigindo-se para esse effeito na Côrte e 
Província do Rio de Janeiro, ao Ministro da Guerta, e 
nas outras Províncias aos respectivos Presidentes; pas
sando recibo de tudo nos competentes deposi tos, por 
onde lhe forem entregues; 5. Q arrecadar dos Comman-

PARTE II. 3. 
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dantes das esquadras~ e fazer reverter aos Depositos 
Publicas o mesmo armamento quando se i nu tilisar, ou 
fôr sobejo; f>. o partidpar ao Juiz de Paz do seu uistric
to, todas as novidades do dia, qne respeitarem á segu
rança publica, ou dos particulares, e que vierem ao 
seu conhecimento por qualquer maneira, observando 
todo o recato e segredo na communicação daquellas, que 
por sua natureza o exigirem; 7. o executar e faz.:;r exe
cuta r as ordens do Juiz ele Paz do districto, e sa tisfa
zer as requisições do emprego da força armada do seu 
commando, quando lhe forem feitas por quaesquer au
toridades criminaes ou policiaes, ainda mesmo de outro 
districto nos casos urgentes. 

Art. :12. Os differentes corpos destas guardas muni
cipaes são inhibidos de ter correspondencias entre si~ 
seja qual fôr o pretexto: nem menos se poderão reunir 
para fazer representações, ou tomarem deliberações~ 
sob pena de serem considerados os seus ajuntamentos 
como illicitos, e punidos segundo a Lei. As guardas do 
mesmo corpo não poderão tomar as armas senão por 
ordem dos seus Commandantes, que são inhibidos de as 
dar, a menos que não preceda requisição das autorida
des policiaes. 

Art. :13. Cada um dos guardas municipaes prestará 
perante o Commandante de sua esquadrJ, este perante o 
Commandante do corpo, e este pe!·ante o Juiz de Paz do 
seu districto, o seguinte juramento: Juro sustentar a 
Constituição, e as Leis, e ser obediente ás autoridades 
consti tu idas, cumprindo as ordens legaes que me forem 
communicadas para segurança publica e particular, fa
zendo os esforços, que me forem possiveis, para separar 
tumultos, terminar rixas, e prender criminosos em fla
grante; participando, como me incumbe, immediata
mente que chegarem ao meu conhecimento, todos os 
factos cri ruinosos, ou projectos de perpetração de crime. 
~hnoel José de Souza França, do Conselho do mesmo 

Imperador, Ministro e Secretario de Estado elos Nego
cios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de Junho 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da Independencia 
e do lmperio. 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Manoel José de Souza França. · 

-···-
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DECRETO-DE 8 l)E JULHO DE i83t. 

Declara de simples honra as graduações de postos, concedidas 
aos Officiaes do exercito. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Tendo em vista a Resolução de Consulta de 9 
de Outubro de 1822, que declarou serem de simples 
honra as graduações concedidas a alguns Officiaes desta 
Côrte, com as quaes prejudicaram a outros de maior 
antiguidaqe, Manda que semelhalltement"e seja conside
rada a graduação de .Maj-or, concedida_, por Decreto de ~8 
de Março de 1829~ ao Capitão Manoel Marques de Souza, 
que ora se acha ser v indo no 4. o corpo de cavallaria de 
primeira linha, pertencente á Província do Rio Grande 
de S. Pedto do Sul; ficando tal Resolução servindo de 
regra em casos occerridos a semelhante respeito, não 
só naquella Província, mas em qualquer outra do lm
perio. O Conselho Supremo Militar o tenha assim en
tendido, e expeça em consequencia os despachos neces
saries. Palacio do Rio .de Janeiro em oit0 de Julho de 
mil oitocentos ·uinta e um, decimo da lndependencáa 
e do lmperio. 

FRANCiSCO DE LIMA E SILVA • 

JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAuuo Momz. 

José Manoel de Jlot·aes . 

....... _ 

DECRETO- DE 9 DE JULHO DE 4831. 

Marca as épocas das reuniões das Juntas dos Juizes Policiaes e 
dá outras providencias. 

A Regencia, em Nome do Imperador o S~nhor D. 
Pedro li, pela Constituição art. 1.02 § 1.2, e em obser
vancia do art. iO da Carta de Lei de 6 do ntez passado, 
Decreta : · 

Art. t. o As autoridades encarregadas da Policia pela 
mencionada lei, reunir-se-hão nesta Côrte uma vez em 
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cada meZ.; e em todas as cidades, villas e julgados do 
Imperio, uma vez, pelo menos, cada seis mezes, sob a 
presidencia do Intendente Geral da Policia na Córte, e 
nos mais lugares sob a da Autoridade Criminal mais 
graduada dos mesmos. O lugar da reunião será a casa 
do Presidente~ ou alguma outra publica ern que a maioria 
dos membros eoncordar. O mesmo se obsrrvarâ sobre o 
dia e hora da reunião. 

Art. 2." Nestas reuniões conferruciarão, á vista dQs 
factos. e mais circumstnneias, sobre bs meios adequados 

:a manter-se a tranquillidade e segurança publica~ e o 
resultado da conferencia tomado pela maioria ;;;erá logo 
!POsto em execução, quando não seja opposto ás leis e 
ifegulamentos . 

.Art. 3. o O Juiz que pelos mais fôr designado na oc
casião~ lavrará a acta em livro para esse fim submi
nistrado, na Córte pela Repartição da Policia, e fóra 
deU:a pelas Cama r as re.specti vas, assignada por todos, e 

, esta ~er.á levada por cópia, nesta Província ao conheci
':mento tio Governo, e nas outras ao dos Presidentes 
·dellas. 

Art. 4~·0 O Governo e os Presidentes das Provincias 
poderão STtspender quaesquer Resoluções tomadas pelas 

. Juntas dos Juizes Policiaes, quando sejam oppostas ás 
leis e regulamentos, ou contrarias aos fins~ a que se des

·tinarem. 
Art. 5. o Em qualquer occasião, em que o serviço pu· 

Jblico exija, reunir-se-ha extraordinariamente a Junta 
1por ordem do Governo, ou Presidentes das Províncias, 
•.ou p,or convjte dos Presidentes das mesmas Juntas. , 

Art. 6. o Quando os réos forem condemnados por 
t ~rimes policiaes, e interpuzerem appellação, nos termos 
dt "»::art. 73 cL1 Carta de Lei do i. o de Outubro de 1828, a 
Ju. ~lta ~erá presidida pelo Ouvidor ou Corregedor do 
Cri. 1ll·e~ quando a sentença tiver sido dada pelo Juiz Cri· 
mint '' ,df(.o' districto. 

Art.• '7_,· 0 Quando a Junta de Paz tiver de reunir-se 
fóra do dá.g;t.ricto do réo~ no caso do artigo antecedente, 
se este ftfi:tLver preso, srrú conduzido á cadêa do lugar 
da reuni iio, 4.'1 perante a mesma produzirá a sua defesa 
por procu r.ad.or·:- ou envi~rá r~queri n~en !·os~ ~o~umentos, 
e testemut '.Üa-s que officialmente serao mqu tridas, tudo 
a arbitrio ô'o réo., 

Art. 8. o O InLen, dente Geral da Policia, no exercicio 
rlas attl'ibuições pol~iciaes C?nferidas pe.la precitada lei, 
se servirá de~ 4Jl.lnlque.T E!;crJvao, e Offir1a 1, que na orca-
sião designar. 
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Art. 9. o A de~veza t;orn as !aboletas que devem ter 
nas portas os Juizes de Paz, e seu::; Delegados~ será feita 
á custa das Camaras respectivas, servindo de uns para 
os outros quando sejam removidos dos empregos. 

Art. lO. Na Côrte, as autoridades policiaes darão 
diariamente parte circumstanciada de todos os aconte
dmentos, ao Governo, por intermedio do Intendente 
Geral ela Policia, o qual Ol'ganizará de todas uma só,. 
ajuntando-lhe as observações, que julgar a proposito. 
Fóra da Córte serão as partes por cada uma das autori
dades remettidas directamente pelos Correios, nesta Pro
víncia ao Governo, e nas outras aos Presidentes dellas. 
· Diogo Antonio Feijô, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiç.a, o tenha assim entendido, e faça 
flXecutar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Julho 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia 
e do lmperio. 

FRANCISCO DE LtMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULlO MoNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO-DE H DE JULHO DE 1831. 

Organiza a Administraç.ão do Correio da capital do Pará. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem, na 
conformidade do Decreto de 5 de l\larço de 182U, Orga-. 
nizar a Administração do Correio da cidade do Pará com 
os empregos mencionados na relação, que com este 
baixa nssignada por l\lanoel José de Souza França, do 
Conselho do mesmo Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Neg-ocios do Impel'io, que assim o tenha 
entendido, e faça executar com os despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Julho de 
mil oitocentos trinta e um, decimo ua Indeoendencia 
e do Imperio. • 

FRANCISCO DE LUtA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULto MoNIZ. 

Manoel José de Souza França. 
I 
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Relação dos emprego~!!! da Adminili!ltração do 
Correio da capit.al do Pará., a que se ref"ere o 
Decreto acima. 

Um Administrador que servirá tambem de Theso u
reiro, com a gratificação annua] de 4006000. 

lJm Ajudante que servirá tambem de Contador, com 
a gratificação annual de 300~000. 

Um Praticante, que servirá de Porteiro, com a gra
tificação annual de 200SOOO. 

Um Correio para a entrega dos oflicios e cartas, ven
cendo 400 réis dia rios. 

Palacio do Rio de Janeiro em :ti de Julho de 1831. 
Manoel Jo3é de Smlza Jt""rança. 

DECRETO- DE i 7 DE JULHO DE i8:H . 

Dá instrucções pelas quaes se deverá reger o Commanclante geral 
das guardas municipaes da cidade do Rio de Janeiro e seu 
termo. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Nomêa a Sebas
tião do Rego Barros, Commandante geral das guardas 
municipaes desta cidade e seu termo, para servir em
quanto se não mandar o contrario, e debaixo das In
strucções da data deste, assignadas por Diogo Antonio 
Feijó, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, que assim o tenha entendido, c faça excutar 
com os despachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro 
em dezasete de Julho de mil oitocentos trinta e um, de
cimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA • 

JQSÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNiz. 

J)~qgo Anto-Mo F'ei.jó. 
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Instrucções peJas quae~S se deverá re~er o Com• 
mandante geral das guardas 1nunicipa.es desta 
cidade e seu tei"lllO. 

Art. i." Ao Commandan te geral das guardas munici
paes desta cidade e seu termo, fica incumbida a inspec
ção das ditas guardas, e a fiscalisação das obrigações 
dellas. 

Art. 2. o Os Commandantes geraes dos districtos, não 
poderão applicar as forças do mesmo districto em soc
~orro de outro, sem ordem do Commandan te geral das 
guardas municipaes, f'alvo em urgente necessidade que 
não ~1dmitta demora. 

Art. 3. o O commandan i<' p·era lllas gua rd~s munici
paes poderú suspender do excrcicío ele suas a ttribuições 
qualqurr Command:mte de corpo municiptJ.l qpc julgar 
convenienle, e nomeará immediatamente outro, até 
que coinpetentrmen!1~ sr·ja substituido, ou restituído o 
Command;mt.c suspenso. 

Art. ~.o Todas as funccões a canw das Camaras Mu .. 
nicipaes e Juizes c:e Paz, pelo Dccre:to de 14 de Junho 
passado, exigem audiencia do Commandante geral das 
sobreditas guardas, p0r escripto, ou de viva voz, segun
do pennittircm DS circumstanc1as. 

Art. ;}, o O Comrn~ndante geral das guardas munici- , 
paes poderá cl1amar ao serviço geral da cidade todos os 
cid;;dãos de qua lqucr districto de !Ia que forem necessa
rios, communicantlo nos rcspeclivos Juizes de Paz e 
Commandantcs dos eorpos nspectivos para seu conhe- -
cimento. 

Art. G.o O Comm:mdantl~ geral das guardas m.nnici
paes prestarú o juramento determinado no art. i3 do 
Decreto tle H~ de Jnniw, perante a Camara Municipal, 
na primeira se:~são desta, entrando já em exercicio. 

Art. 7. o O mesmo Comm~ndante geral se communi .. 
(~ará directamentn com o Ministro e Secretario de Esta
do dos Negocias da Justiça, sobre toJos os negociôS ten
dentes á conservação da segurança e Lranquillidade do 
município, e disciplina geral das guardas municipaes. 

Palacio do Rio de Janeiro em i 7 ele Julho de l83t. 
Diogo Antooi9 Feijó. 
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DECRETO- DE 2::2 DE JULHO DE l83i. 

Crêa uma conunissão encarregada de examinar o foral das Al
fandegas. 

Urgindo prever a boa arreeadação das rendas publica:; 
nas Alf<l.nde!!:as do ImpPrio, a Regencia, em Norne do 
Imperador-, Ha por hem Crr:1r urna commis.;;ão composta 
dos membros (~onst:mtcs da í·cla0ão. qtlf' com ('sle baixa, 
para que observ:mdo o que actnal mente se pratica ua 
Alfandeg·a desta Côrte por hem do Fora!, c ord~ns pos
teriores, e inldrando-se dos aunsos llltl'oduzidos, (; 
daquelles a qu(~ podem uar lugar ordens c praticas 
actuaes, proponha quanto antes os meios, que entender 
conducentes ;1 tão importante tim. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Sucre
tario de Estado dos Neg·odos da Fazenda, n Presidente 
do Thesouro Naeional, o tenha ~1ssím tmtendido, c faça 
exeeutar. Palado do Rio dt• Janeiro em vinte n dous 
de Julho dt• mi I oitocentos trint:l n um, deeimo da In~ 
dependencia e do lmperio. 

FRA'\CJscu DE LutA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHo • 

.JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pere-ira de Vasconceilos. 

Relação da~ pe~S!!ura~ de lJUe se cotDl-•l)e a conl
JDissãn creada t>clo Decr•eto achna, 

Antonio Ge1·aldu Curado Lle 1\lerwze;.;. 
Domingos Carralllo de SL 
loão José Dias Cama1·gu. 
José Ferrei r a do:-; Santo:-;. 
Ricardo Pires Fel'reira. 

Secretaria de Estado dos Nl'-Q'Ot;ios da Fazenda em ~2 
de Julho de 18~1.- Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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DECHETO- DE 2 DE AGOSTO DE 1831. 

Organiza a administração do Correio da capital de Sergipe. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem~ 
conf'ol'midacle do Oec.rcto de 5 de Mal'çu ele !829, orga
nizar a Acl ministracão do Cor-reio da cidade de S. Chrís
tovão na Provinda de Sergipe, com os empregos 
mencionados na relnção, que com este baixa assi'.;11:1d;t 
por José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo lm pe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgoews do 
lrnperio, queassim o tenha entendido, e faça execuL1r 
com os despachos neeessat'ios. Palacio do Hio de Janeiro 
em dous de Agosto de mil oitocentos trinta eu~~~, d·~
cimo· da Independencia e do lruperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

Josi~ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Jose· Lino Coutitdto. 

Relação dos empregos da Administração do 
Correio da cidade de 8. Christovão da l:"~~ro
vlncia de 8ergi()e, a que se rerere o Dect"et.o 
acima. 

Um Administrador com a gratilicaçiT11 aunual ;i,, 
200h000. 

Um Ajudante com a gratilii.~Jção anaual de iOO:i.OiiO. 
Palacio do Rio de Janeiro tHn ~de A~·o~Lo de ts·; t .. --·.· 

José Lino Coutinho. 

DECRETO-· DE 4 DE AGOSTO DE t83t. 

Revoga a legislação que exige certidão de juramento da Consti
tuição para consulta de empregos publicos, e manda proceder 
ao encerramento e entrega dos livros dos respectivos termos. 

Tendo chegado ao conhecimento da Reg·encia o abuso, 
que se ha praticado nas differentes Municipalidade.~ 

PARTE U. 4.. 
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sobre o juramento da Constituição do Imperio, con
sentindo-se cegamente qnc estrangeiros, vindos ba 
pouco de Portugal, o vão prestar por interesses par
tículares. colHO se um actu sc~melhantc. a não ser aos 
olhos de' autoridades menos escrupulosas, os consti
tuissc cidadãos brazíleiros: E sell(10 certo qae os nas
r~ídos no Beazil., ('os ailoptivo~. n:Yo necessitam claquclla 
fonnaliclad(~ JXll'a :·;ercm cidadãos brazileiros, pois que 
:1 Constitnir:ão no titulo ~~. 0 ~ art. 6. 0

, ·~~~ 1.0, 2. 0
, 3. 0 , 

4.
0 

e 0.
0

, declara cxpre..;samnnte as condições precís:t~. 
para uns c outt·os serem coillO taes considerados; 11ilo 
devendo por is.':o crmtinllill'-.''-ü mais na hnrl:l do um acLo 
lã o sagrado~ a que e~c:mdalos<nnen te se têm v:·uposl (J 

aquelles, ;l quem ;1 dita Crm.;;;!itniç~\o não : Ha 
pn1· hern :1 mc~m:l . ('ill I\ioPw do Imperador. 
Ordt~U;Jr r:uu, lit:an,;u dero:;ada a di:;pusição do A'> i :co 
Cir.:utar du ti de M;~io lle c qu~~e~:quer outi·a:..:, elli 
que se ('Xigil! cn!idão do ,inr:lllH·nto (Ja C~ ·lstiluú·fio 
pura consulta de lu:r;!I'C:~ e prego.;, se al! u:J-· 
e c na mc~n to c ::1 fór ;;:a ::os l; ,.,.o~ do 
I' que destes livros scj:1m logo eilLl'ep;ues á :St~cret<~ria 
de Estado dos Ncgocios do IHqH'l'ÍO os que estiverem a 
1':1r~!'() 1Í)'; CanDras Munici!Ui'.-: rh C!l: [!J (' Prn\rincia do 
Rio tle Janeiro: fncndo :1; Ca:naras déL'; outras Pmvin
cias ig·ual entrega ás >~ecrdarias dos re.;;pedivos Go
verr:os. 

José Lino Coul1::ll,, elo Cm~:~elld du mesuw Impe
rador, Ministl'O e s('Cret:ll'ÍO do K:~;;clr, dos Ncgo;:ios elo 
ImperioJ o tenha a~~sim en!Pnclido. r f<u;a execut:lr :·o;n 
os desp:1chos neces:;:ll't():'. Pal:~cio tlo Rio ele J:me;m eHt 
1;uatro Lk .r\go:-;to dr mil oilo~'en!.os lri;JI:~ e ;1m, tlecimo 
da indt•pcndcnc!a c do [rnprrin. 

~1,HANCISGO lJE LBIA c SILVA. 

J('SI~ D.\ CcST\ CA !\V.'" UH'. 

Jo:\o BR:\ULIO Mo:qz . 

.José Lino Coutinho. 



EXECUTIVO. 

DECRETO- DE 6 DE AGOSTO DE 1.831. 

Divide a cidade do Rio de Janeiro, em quatro bairros com seus 
respectivos Juizes Criminaes. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11_, em execução do artigo 16 da Carta de Lei 
de 6 de Junho do corrente anno, Decreta : 

A cidade do Rio de Janeiro é dividida em quatro 
bairros com seus respectivos JuizeR Criminaes, que 
terão por d istrictos : 

O L o As freguezias de Santa Rita, e Candelaria. 
O 2. o As freguezias ele S. José, e S. João Baptista 

da Lagôa de Rodrigo de Freitas. 
O :l. o A freguezia do Sacramento sómente. 
O ~.o As freguezias de Santa Anna, e Engenho Velho. 
Diogo Antonio Feijó, Ministro e "Secretario de Estado 

dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido~ e 
fa1,;a executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de 
Agosto de mil oitocentos trinta e um~ decimo da lnde
pendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SlLVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

Jo.Xo BRAULIO MoNiz. 

Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO -DE 16 DE AGOSTO DE 1831. 

Altera provisorjamente os dias das conferencias do Supremo 
Tribunal de Justiça. 

A Rr,gencia, em Nome do Imperador, Ha por bem 
que as conferencias do Supremo Tribunal de Justiça, 
que, em conformidade do Decreto de 2 de Janeiro de 
1829, se fazia r/i nas terças- feiras, tenham lugar no dia 
segunda-feira ou quarta""feira, quando aquelle seja im
pedido, emqnanto durarem as sessões da Camara dos 
Senadores, que d'ora em diante deverão fazer-se na 
casa das conferencias do mesmo Tribunal, pelo estado 
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de ruina em que se acha o edificío proprio da referida 
Camara. 

Diogo Antonio Feijú, Ministt·o e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça~ o tenha assim entendido, c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezaseis de 
Agosto de mil oitocentos trinta e um, decimo da Incte .. 
pendencia e do Imperio. 

FHANC!SCO DE Lil\IA E SILVA. 

JosÉ IH CosTA CARVALHO. 

JoÃo BaAuLio MoNiz. 

Diogo Antonio Fe'(jó. 

DECRETO -DE 17 m: MiOSTO JJE 183L 

Organiza a Atlministt'aÇ<lo do CorTeio da Província do Rio Gt·andc 
de S. Pedro do Sul. 

A Regencia, em Nome do lmperailor, Ha por bem~ na 
eonformidade do Decreto de ti de Março de i829, Orga
nizar a Administração do Correio da cidade de Porto 
Alegre, capital da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, eom os empregos mencionados na relação, que 
eom e~te baixa assigncl(la por José Lino Coutinho, do 
Conselho do mesmo Imperador, Ministro e Secretario 
de ~};tado dos Negoeios do Imperio, que assim o tenha 
Pnlendido, e faça executar com os despachos nrcessarios. 

Palaeio do lHo de Janeiro em dezasete de Agosto de 
mil oitoeentos trinta c um, decimo da Independencia c 
do hnperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Jose Lino Coutinho. 
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Relação dos empi .. egos da Admlnistrnção do 
Correio da cidade de Porto Alegre, caplt;al da 
provlncla de ~. Pedro do Rio Grande do Sul., 
a que se- rerere o decre-to acin1a. 

Um .~dministr<ldor, que servirá tambem de Theson
rl'iro, com a gratificação annual de (ifJ06000. 

Um Ajudante, que ~ervirá tambem de Contador, com 
a gra titicação annna l de 400~000. 

Um Esr:ripturario, com a gratificação annual de 
300~000. 

Um Correio, que servil':'! tamhrm de Porteiro, com a 
gratificação annual de 200S000. 

Palacio do Rio dr Jant>i r o em l7 de Agosto de t831. 
José Lino Coutinho. -

CARTA IMPERIAL- DE 47 DE AHOSTO DE t83L 

Eleva o prazo do privilegio concedido a Joaquim Theodoro da 
Roza., por carta Imperial de 23 de Abril deste anno. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, Faz saber aos que esta Carta virem, que A ttendendo 
ao que rcpresen tou Joaquim Theodoro da Roza: Ha por 
bem Augmentar por mais !O annos, sobre o tempo que 
lhe fôr concedido por Carta de privilegio datada em 23 
de Abril deste anno, a propriedade e o uso exclusivo de 
um systema de cngradamen to proprio para erigir pontes 
e grandes edificios, de que é inventor, ficando no gozo 
das garantias, e sujei to ás ela usulas e condições ex pres
sadas na Lei de 28 de Agosto de 1830. E por firmeza de 
tudo que dito é lhe mandou dar esta Carta [tssignada pela 
mesma Regencia, e sellada com o sello das Armas lmpe
riaes. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos dezasete de 
Agosto de mil oitocentos trinta e um, decimo da lnde
pendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNtz. 

José Lirw Coutinlw. 
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Carta pelà qual Vossa Mrt.gestade Imperial Ha por bem 
Conceder a Joaquim Theod,wo da R'Jza a propriedade e o 
uso exclusivo de um systema de engradamento proprio 
para erigir pontes e grandes edifícios, de que é inventor, 
por mais dez annos sobre o tempo que lhe foi concedido por 
Carta de privilegio de 23 de Abril deste anno, como nella 
se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 

DECRETO - DE :17 DE AGOSTO DE 1.83:1. 

Organiza as companhias de Artífices do Trem de Artilharia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, Ha por bem, na conformidade do § õ. o do 
art. Lo da Carta de Lei de 2~ de Novembro de :1830 da 
fixação das forças de terra, que se formem as duas Com
panhias de artífices do Trem de artilharia, e sejam or
ganizadas, e distribuidas, segundo o rnappa que com 
este baixa, assignado por Manoel da Fonseca Lima e 
Silva, do Conselho ele Sua Magestade Imperial, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios ela Guerra. O Con
selho Supremo Militar o tenha assim entendido~ e 
faça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio ele Janeiro em dezasete de Agosto de mil oitocento::. 
trinta c um, decimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO l>E LIMA E SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Manool da Fonseca Lima e Silva. 
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I; lUappa da orga.r-liz:aç:i';it.; --~ dis_ t~"'ibuição d_ as / 
i companhias de ardúices do ~rretn de A'Pts· 
: lharia creao1las pela Lei de~~ de Nnvetn• 
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:~---------:c-----------

1

1 ~ ,.; I O FI<'! C IAES ~-\ • 
::: ~1 ~ 
~ >=l ~ \INFEniOl\ES 
,._ --4 \ E C.\llOô. 
o """ 

I ~-~ 

I PROVINCIAS 
EM QUE DEVEM SER I EMPREGAllAS, 

I 

C) 

!.:: 
c. 

"' ::...;! 

, 
§ 
§ 

E-; 

o 

"' 
;:;:; 

·n "' , o .8 
~ § § 

8 ~ 
r::. c 

ro ;;; 
E-; :/) 'lJ 

-r. o o o 
; ;.... 'tj 

Q = 
::l .§ :::l 
:;s:;. ~ , 

0: if1 :r; 

,;m,nAnos. 

I L" ~~mpaul~ia ou Di- j ) 
vt:-:ao tio Snl....... 1 f 2 i 8 1 i8 l7 i7 17 4 4 4 :LOO 

i 2."- (!ita dita do Norte. l 1 Si 1 4 i ffl J:8 U 17 17 4 4 4 !00 

I ~owm,l .............. ~ ~ ~ ~2 ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 200 

~~ • r Rio de~~~~~ 1 -= _: ~ -~ ~ _21_2 _2 _:1 _: ~ ~~ 
~ c::: ~ S. Pedro tlo Hio j I 
~8~} Grar~~ Sul~__:~ _ ~ ~~ __2,~ }_ _!_,_2 _2 _:

1 
__: __: 35 

:? ~uyab~~~ ~ ::_ _: ~ _: ::_ --=1~ ~ j~ ~ ~ -~ _!_ ~~ 
~~~~=::.~ __: __: _: __: __: _!_ j_!: ~ ~~~ ~ _: _:_ _: 100 

~~.~\Pará.:..:..:_:..:..:..:_:~_::...__·~__:~_:~~ _2 ~ ~ ~ _: _: _: ~ 
c . l B h' l I C) " " " ~ :l i i 27 

1

'-.:..<:::: a 1a........... . . . . . . 1 . . .- • • .) .) .) .> . 

~ã~p;;:;~:;;~- -1 ~ 1 ~ 3~ ü 0 6 6111
1

32 
jso-;;~~~~ i 121· !,. 1811:8 i717 li 4 4 4 1oO 

Observacóes. -As cidades do Rw de Janeiro, o Belém do Pará serão re
putadas tp:i'artcls principaos tlas companhias de :trLifices : e os Olllciacs, Oil1-
ciaes Inferiores, Cabos de l<~squadr~t c S'Jlllallos, que residirem nas outras 
Províncias, considerar-se-hão como destacados ; c os CommandanLes dos des
tacamentos devem participar mensalmente aos seus Capitães as novidades 
que nelles acontecerem. 

Para a recepçfw, administraç;Io, e fiscalisação dos objectos de contabili
dade, assim como para a conservação da disciplina militar, tanto as prar;as 
que residirem nos quarteis principaes, como as que se acharem destacadas 
em outras Províncias, estarão addidas aos corpos de artilharia de posição, ou 
montada, que nellas houverem. 

Os Commandantes das companhias, e destacamentos serão subordinados 
aos Inspectores, ou Directores dos trens permanentes, ou de campanha, no 
que respeita aos trabalhos : c o., Officiaes inferiores das companhias serão 
escolhidos com preferencia entre o~ artificcs mais babeis, :;e reunirem outras 
circumstancias, que os façam dignos da promoção a estes e mais postos. As 
praças de soldados artifices, que nos trens respectivos não forem necessa
rias para os trabalhos, serão licenciadas por detalhe. 

Palacio do Governo, i7 de Agosto de i831. .Manoel da Fonseca Lima 
c Silva. , .. 

p \ ··t 
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DECH ETt)·- {)E I 8 DE At:O~'f() DE IS:H . 

Sohre a colmm~a e:·~enlliva !la divir1a ;H·tiva da Fazt>nda 
Narional. 

A Rcp;encia., Clll ~~ome do [mperador~, p:1ra conciliar os 
interf'sse.-; da Fazenda Nacio11alna prompl:t arrecadação 
de suas di v idas com a observane i:1 do :n·t. HH da 
Constituil;ão do lmpcrio. e m:~i~ Leis em Yigor, Decrela: 

Art. '1." Contra os den~d(}l'C~ 11:! Faund:1 Nacional 
:~c eontinuaril a proceder executivauH'nk :'t penhora~ 
on sequestro nos easos, em que qnalqul'r destes proce
·dimentos tenha Ju.2:ar Wl conformid:HJP das Leis ainda 
não revo$!ada~. antes de sr' intentar a eoneiliacãu. 

Art. 2. o Logo t(UC se ti verem r~·nhor:Hio. ()u seques
trado beus dos devedores, que bastem para seg-nrança do 
pagamento da Fazenda Nacional, pôr-sc-ha o auto no 
{'artorio do respeetivo Escrivão:. c n<1da nl teriormente 
sr procederá, Hem por parte dos Fiscaes, nem por parte 
dos devedores pen hMados, on sequestrados, nem por 
parte de terceiros, e nem ex-oHicio elo .Juiz ou Escri\'ão, 
sem se h<lver intentado. e ultiméldo o mrio de con
tiliaeão. 

Ar"t. :1. (• Entre o a cio tb pnnhora. ou snquestro, r o 
da conciliação perante o respectivo .Juiz de Paz, inter
virá sómente aquelle espaço, que f6r indispensavelmente 
necessario para o chamamento, e comparencia do de
vedor; fitando responsaveis pela demora os que nella 
tiverem culpa. 

Art. 4. 0 O Procurador da Fazenda Nacional confor
mando-se com as instrucções ger:H·s, ou particulares, 
que lhe forem dadas pelo Thesouro, ou pelas Juntas da 
Fazenda nas Provincias, poderá, no acto da conciliação, 
rstipular com os devedores da Fazenda Nacional prazos 
razoaveis para o pag<nnen!o, t!cando desde logo appare
lhada a execução do termo~ que desta estipulação se 
larrar, para se proseguirem os da penhora, on sequestro 
quando faltar alg·um pagamento; e não só pelo vencido~ 
mas tambern pelos outros aiHda pendentes. que nessr 
caso se haverão por i;:rualmnnte vencidos. 

Art. ~).o O Procurador da Fnl'nda Nacional, tanto 
da C6rte, como das capilaes das Provineias, poderá 
delegar a faculdade ti(' fazer as conciliações dentro das 
cidades, em que residir~ no Solicitador da Fazenda Na
eional, e fóra clellas em um Advogado uo respectivo 
Auditorio, ou em qualquer r.idadão idonPo morador no 
lugar; dando a estes Delegados instrucções partirulares 
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em conformidade com as que tirer du Thesonro, ou das 
Juntas de Fncncla . 

.Art. 6." Quando o Procurauor da Fazenda Nacional 
não tiver conhecimento do Advogado~ ou cidadão idfmeo 
de fúra da cidade para esta dc;lcgação., uoclerú encarregar 
;l nomeação ao Juiz territorial, remdtendo-lhe as iu
sLruc,ções para serem dadas ao nomeado. 

Art. 7. o As despezas~ que se fizerem com os emolu
ment.:1s (~ sala dos ao Juiz, Escrivão, e Official para as 
c·onci1iações quando estas se não effectuarem, serão 
pagas pelo Thesouro, e pelas Juntas da Fazenda~ ú vista 
das contas feitas pelo Escrivão do Juiz de Paz, assignadas 
pelo Juiz, e approvadas pelo Procurador da Fnzenda ~ e 
estas contas eom a quitação se ajuntarão aos autos das 
~·espectivas execuções, para accrescer a sua im_p?rtancia 
aquellas por que conercm. Quando as conciliações se 
effectuarem, serão pagas as despezas pelos devedores. 

Bernardo Pereira de Vaseoncellos, Ministro e Secre
tario de Estado elos Negocios da Fazenda, c Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos nccessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em dezoito de Agosto ele mil oitocentos 
trinta e um~ decimo da lndcpr-ndeneia c do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA. 

Jost: DA CosTA CARVALHO • 

.JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 18 DE AGOSTo Dg !831. 

Providencia sobre cidadãos partuguezes que indevldamen 
raram a Constituição do Imperio. 

Sendo notorio que muitos portuguezes~ aliás inimi .. 
gos do Brazil~ por se haverem opposto :'t sua Independen
eia, chegando mesmo ao ponto de empunharem as 
armas contra uma causa tão sagrada, têm sido até agora 
escandalosamente considerados como cidadãos brazi
!eiros, pelo Governo transacto~ só pelo mo ti v o de con
tinuarem a ·permanecer no Brazil depois daquella 
época, e isto contra o genuíno sentido da Constituição 
no titulo 2. o art 4,. o~ .R sendo tambem constante que 
outros muitos chegados a. este Imperio depois da época 

PARTE U. ' 5. 
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da lndependencia~ só pelo simples facto de haverem 
jurado a Constituição, se acham gozando dos direitos 
e fóros de cidadão, com manifesto prejuízo da nacio
nalidade brazileira: e cumprindo a todas as autorida
des constituídas o velar na guarda da Lei fundamental, 
defendendo os interesses e garantias dos cidadãos bra
zileiros : A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por 
bem Ordenar o seguinte : 

t. o Que os Chefes de cada uma das Repartições Civis, 
Militares, e Ecclesiasticas onde houverem empregados 
de nascimento portuguez, escrupulosamente examinem 
se elles são de facto cidadãos bràzileiros adoptivos ou 
naturalizados, na fórma da Constituição titulo 2. 0 , 

art. 4. o, e por Decreto da Assembléa Geral Legislativa; 
e quando tal legitimidade se torne duvidosa a respeito 
de alguns dos primeiros farão que elles justifiquem pe
rante os Juizes territoriaes as condições determinadas 
no citado titulo 2. o, art. 4. 0 da Constituição do lmperio; 
dando-se de tudo conta ao Governo para sua completa 
intelligencia. 

2. o Que toda a autoridade perante a qual se apresente 
qualquer individuo, que não seja nascido no Brazil, 
para usar de algum direito ou regalia, pertencente a 
cidadão brazileiro; não consinta que assim use, se ella 
não estiver perfeitamente certificada de que tal indi
viduo é cidadão adoptivo, ou naturalizado, segundo o 
direito ou regalia, de que pretenda aproveitar-se na 
fórma da Constituição. 

3. o· Que por via dos Consules Portuguezes, residen
tes neste lmperio, se remettam, na Côrte, á Secre
taria de Estado dos Negocias Estrangeiros, e nas Pro
víncias, ás Secretarias dos respectivos Governos, listas 
exactas de todos os individuas da sua nação, ora exis
tentes no Brazil, e que não são cidadãos brazileiros; 
bem como de todos os outros, que forem chegando, 
com intenção de residirem no paiz. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impera
dor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar 
com os despachos necessarios. Pala cio do Rio de Ja
neiro em dezoito de Agosto de mil oitocentos trinta e, 
um, decimo da lndependencia e do Imperio. 

11'RANCISCO DE LIMA E SlL v A. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
~~ 
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DECRETO-DE 20 DE AGOSTO DÊ i 831 . 

Organiza a Administração do Correio da Província do Rio 
Grande do Norte. 

A; Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem, na 
conformidade do Decreto de õ de Março de !829, Orga
nízar a Administração do Correio da cidade do Natal, 
capital da Província do Rio Grande do Norte, com os 
empregos mencionados na relação, que com este baixa 
ass1gnada por José Lino Coutinho, do Conselho do 
mesmo Imperador, Ministro' e Secretario de Estado dos 
Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido, e 
faça executar com os depachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Ag-Jsto de mil 
oitocentos trinta e um, decimo da Independencia e do 
Imperio. 

~RANCISCO DE LUlA E Sll.VA. 
JosÉ DA CosTA CAI.jtVALHo. 
JoÃo BR.AULIO MoNIZ. 

!Qsé Lino Coutinho . 

Relação dos empregos cl.._ .. ~ ... nl'tt.r•ç•9' <J.q 
Correio da eapttal 4~ ~lf:.Q.y~~"ª 4«:. ~i,a ~ .. ., ... ~ 
de do Norte, a que .se ref"'ere o 'Oecreto acima. 

Um Administrador, com a gratificação annuat de 200h. 
Um Ajudante~ tendo a seu cargo a entrega das cartas 

e officios, com a gratificação annual de !008000. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Agosto de i83i. 

José Lino Coutinho. 

C-ARTAIMPERlAL-Dl~ 20 DE AGOSTO DE 1831. 

Concede 3 wtonio José de Aievedo Cirne a propriedade de um 
carrr ~res rodas pequenas para conduzir volumes d{ grande 
pe~o, ,e que é inventor. 

A l\egencia, em Noíne' do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Faz saber aos que esta Carta ~irem, que Atten
dendo ao que represeú J·ou Antonio José de Azeved6 
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Cirne, depois de ter sa tisfl(i to ao que determina a Cal : · 
de Lei de 28 de Agosto de {830: Ha por bem, Tendo ou 
vido o Procurador da Cor,~a~ Soberania e Fazenda Na
cional~ Conceder ao dito Antonio José de Azevedo C i·· 
ne por tempo de iO annos a propriedade c o uso excl:: 
sivo de um carro de tres rodas pequenas~ proprio par;l 
conduzir volumes de grande peso, de que é inventor. 
ficando no gozo das garantias, e sujeito ás clausulaf t 

condiç.ões expressadas na mesma Lei. E por firmeza fi.' 
tudo que dito é se lhe maneJou dar esta Carta assigna" 
da pela mesmd Regenci~~::e sellada com o sello das Ar· 
mas Imperiaes. Dada no Ralacio do Rio de .Janeiro a"; 
vinte de Agosto de mil oi\pcentos trinta e um, decilllí 
da lndependencia e do Imperio. 

FRA~GISCO DE LniA E SILVA. 

JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

Carta pela qual Vossa Magestade Imperial, Ha por bt;-n 
conceder a Antonio José de Azevedo Cirne pelo tempo de 11: 
annos a propriedade e o uso exclusivo de um carro de tre.~ 
rodas pequenas proprio para conduzir volumes de grandA· 
peso, de que é inventor, com~~ nella se declara. 

Para Vossa :Magestade Imperial ver. 

Jooquim José Lopei~ a fez • 

,. .... __,_ 

DECHETO-DR 2ti DR AGOSTO: DE 1831. 

Declara que a appellação de que trata o art. 6.o c)o orcr-et.1 de 9 
cleJulhodo corrente anno, é nos termos do :11~ \ 1 :::io7:1 
da Lei do L 0 de Outubro de' 1828. 

~. t•-.a .. •. 

A Regencia~ em Nome do Imperador o Senhor r, P,•.!ro 
11, Declara que no art. 6. o (do Decreto de 9 tk Jni\11) ti< 
corrente anno~ em lugar do art. 73 da Carta (le l ,., J• 

i. o de Outuhro dr 1828, se observr o art. 88 da r;,r·:;ma 



EXECUTIVO. 37 

l...ei, que marca ds recursos das appellações ali i mencio
nadas, e não aquelle como por equivoco se escreveu. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretal'io de Estado 
dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executat·. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco 
de Agosto de mil oitocentos trinta e um, decimo da 
lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\tA E SILVA. 

Josi DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio Feijó . 

DECRETO- DE 29 DE AGOS'fO DE 1831 . 

.Manda pôr a concurso a !.3 cadeira do ~. 0 anno do Curso Jurídico 
da cidade de S. Paulo, ~bservandb-se as instrucções que com este 
baixam. 1 

Achando-se vaga a L a cadeira do 2. o anno do'Curso 
de Sciencias Jurídicas e Sociaes da cidade de S. Paulo, 
por ter sido transferi:lo o respectivo Lente para a Laca
deira do n. o anno do mesmo Curso Jurídico por Decreto 
de 27 do corrente mez, em consequencia do fallecimen
to do Dr. Luiz Nicoláo Fagundes Varella; c devendo 
proceder-se ao concurs01'da referida cadeira vaga na 
conformidade do art. 18 da ,Lei ele 14 de Junho do pre
sente anno : A Regencia, em Nome do Imperador, Ha 
per bem Ordenar que se verifique o dito concurso se
gundo as instrucções, que com este baixam assignadas 
pur José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, que asrüm o tenha entendido, e faça executar 
com os despachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte e oito de Agosto 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da lndependencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO, 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 
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lnstruc~õe& que devetn observar-se no con• 
curso a que se ha de proceder para provi· 
rnento da I.a cadeira do ~.o ãnno do Curso 
Juri~ico da cidade de S. Paulo. 

La Os candidatos tirarão em dia marcado pela Con
gregação differentes pontos, cada um o seu, em direito 
natural~ e passadas 2~ horas de estudo em suas casas, 
dirigir-se~hão á Escola Jurídica, e ahi subindo á cauei
ra~ perante a dita Congregação e o publico explicarão 
o mesmo ponto por tempo de uma hora pelo menos~ 
podendo apena-s levar alguns pequenos apontamentos~ 
com que auxiliem a memoria. 

2. a Depois deste primeiro exercício, e no dia imme
diato, tirarão novos pontos, do mesmo modo que acima 
fica dito, em direito publico, e reclusos em uma sala 
com dous I ... entes á vista, sem consultarem livros, e nem 
entre si, cada um comporá no prazo de oi to horas, pelo 
mtJito, uma dissertação sobre o ponto que houver tira
do, a qual, sendo lida em publico, logo que feita seja, 
será entregue á Congregação dos Lentes, que tambem 
deve estar presente. 

3.• Cada um dos candidatos logo depois deste segun
do exercício, tirando quatro pontos sobre direito das 
gentes, direi to mercantil e maritime, economia polí
tica~ e direito patrio, organizará quatro theses para 
ne1las serem arguidos, dando-se-lhe o tempo de oito 
dias para as fazer imprimir e distribuir por todos os 
Lentes, e os outros candidatos~ no fim do qual impre
terivelmente as sustentará em publico perante a Con
gregação. 

4. a Os candidatos arguirão reciprocamente uns aos 
outros, sendo a arguição de cada um de meia hora pelo 
menos. 

No caso porém de haver um só candidato, a Congre
gação dos Lentes nomeará tres d'entre si, para servir de 
arguentes, e isto afim de se prover a cadeira, não de
vendo elle ser prejudicado pela falta de concurrencia, 
quando se julgue digno. 

5. a Concluídos estes referidos exercícios, e reunindo
se a Congregação, votará esta sobre cada um dos candida
tos, aquilatando em globo o seu merecimento, e não por 
partes, ou por cada um dos exercícios, afim de ser nomea
do Lente aquelle candidato no qual recahir maior nu
mero de votos, depois de salva a maioria absoluta, pelo 
Governo central. 



6. ~Os pontos ser ao fdtos pela Congregação, e por ella 
mesma marcadas as horas, em que os candidatos os d~
vem tirar em sua presença .. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Agosto de t83L 
-José Li no Coutinho. 

DECRETO- nE 29 DE AGOSTO DE 1831. 

Organiza a Administração do. Correio da Província do Maranllão • 
. ' 

~~i 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem, na 
coqform·id~4,.e f} o Decreto €le' ~de Março de 1S29, Ongani
zar. aí\flmi:\liStraíiff0 do Correio da e idade do Màránhão 
com os emp-regos mencionados oo relàção, que ccnn 
est.e baixa, assignada por José Linn Col\til,l~O, dq Coll}Se-
1~(,) ,gQ ~es.m9 lmpe~do_r, ~!inistro. e _Sec;r.etar~o de Es
t~do éJ:Qs r:itJ~pcios do:Imperw .. que asstm o tenha en~en~ 
duio e .taça executar com os despachos necessanos. 
Palacto do' Rio de Janeiro em vinte e nove de Agosto de 
mil oitoeentos trinta e um~ decimo da lndependencia 
e do Imperio. 

·< l'·' i.:. i 

'f 1r]l~N.CISÇQ ~JJI!t LI!\I,A E SILVA • 

. JosÉ,DA .Co~TA CARVALHO. 

·JoÃo BRAULIO MoNlz. 

José Lino Coutinho. 

Relação dos eiDJ:>regos da Administraçiio do 
Coi•reio da cidade do Maranhão, a que se re .. 
rere o Decreto acim~~~t. 

Um Administrador, que ~rvi~·á de Thesoureiro, com 
a gratificação annual de 800~000. 

Um Ajud:ante do Administrador, encarregado da re-
• · eeita· e despe-za gf}ral, com a gFa ti fica~ o annua:l d6 

600~000. ., 
Um: ~cnipturario, para os Correios do interior, com a 

gratifk::l.1;ão anm1al de ftJlO~ooo. : . 
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Um dito para os do exterior, com a gratificação an
nual de 4008000. 

Um Porteiro, eom a gratificação annual de 3001~000. 
Um Correio de porta, eom a gra ti ti cação annual de 

3001~000. 
Palacío do Rio do Janeiro em 29 de Agosto de 1831.

José Lino Coutinho. 

DECRETO- DE 30 DE AGOSTO DE l83l' 

Proroga a sessão da Assembléa Geral Legislativa até o dia 
!5 de Outubro. 

A Reg-encia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
rlro li, Ha por bem Prorogar a Assembléa Geral Legisla
tiva até o dia 15 de Outubro proximo futuro. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, o tenha assim entendido, e expeça os des
pachos nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
de Agosto de mil oitocentos trinta c um, decimo da (n .. 
dependencía e do Imperio. 

FRANCISCO DE L 11\lA B SILvA • 

JosÉ DA CosTA CARVALHo. 

JoÃo BRAULIO MoNlZ. 

José I.~ino Coutinho. 

-••e- ·~ 

DECRETO- DE 30 DE AGOSTO OE 18~H. 

Designa os districtos que ficam annexos aos quatro bairros da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, em additamento ao Decreto de 6 do corrente 
mez Decreta: 

Art. L o Ao bairro das freguezias de Santa Anna, e 
Engenho Velho, ficam annexos os districtos do Enge .. 
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ü'bo Novo até a Tijuca, Jacarepaguã_, Inhaúma, Irajá a!t 
o Campinho. 

Art. 2. o Ao bairro da fregueiza do Sacrammlto, v:· 
districtos ela freguezia do Campo Grande, d~sde o Pira · 
'íUamerim inclusive, até a porteira da Fazenda Nacio
ual de Santa Crnz, ou Curral Falso, !icando a mesma F:~ 
zenda, e o districto lateral da Sepetiba, e freguezia d,, 
~larapicú, pertencentes ao termo da vil la de llagualry. 

Art. 3.o Ao bairro das fregnezias de S. José, e Lagô:1 
,Je Rodrigo de Freitas, os districtos da Gavia, Ilhas de 
Paquetá, c Governador, e São José de Merety. 

Art. 4. o Ao bairro das freguezias de Santa Rita, t· 

Candelaria, os districtos do Pilar, e Pilar de lguass_ú, e 
Inhomerim. 

Art. n. o A .i urisd icção dos Juizes Criminaes dos re
feridos bairros continuará cumulativamente na eon
formidade do paragrapho 9. • do Alvará de lO de Ma in 
de 1808. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Agosto 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da lndepcndenci;.t 
e do Imperio. 

FRANCISt:O DE LIMA E SILVA. 
JosÉ BA CosTA CARVALHo. 
JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Dwgo Antonio Feijó. 

DECRETO- DE 2 DE SETEMBRO DE 1831, 

Decr-tra sem eticito a lcgisla~;ão que elevou a capella curada, a 
cap~!la de Nossa Senhora Mãi dos Homens, erecta. no arraial 
e rheirão do Turvo do Bispado de Marianna. 

A Ret-encia, em Nome do Imperauor, Ha por bem que 
fique sei1 eft'eito o Decreto de :JO de 1\laio de !829, pelo 
qual. foi 'lcYada a cape lia curada, a capella de Nossa 
Senhora l\.qi dos Homens, erecta no arraial e ribeirão 
~o T'1rvo. t.o Bispado de Marianna, não só porque ao~ 

''/,)' 1ÜO::-; ~',[i"! ·~ · }s;lo I' C()llO!llia das raro~hi~s. 



42 ACTOS DO PODER 

como porque se de tal divisão se devesse seguir a cre1· 
ção de nova parochia, ao Poder Legislativo competia a 
sua creação. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Setem
bro de mil oitocentos trinta e um~ clecimo da lndepen-
dencia e do Imperio. · 

FRANCISCO DE Lll\IÁ g SJLVA. 

Jost DA COSTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio FQijó. 

DECRETO- DE 4 DE OUTUBRO DE 1831. 

Marca o prazo do recebimento nas estações publicas das notas 
do banco do velho padrão. 

Cumprindo prover a prompta, e etrectiva substi
tuição das nota& do Banco em circulaçào por outras do 
novo padrão, como foi pr~scr\pto na Lei de 23 de Se* 
tembro de 1829; a Regencia, em Nome do Imperador, 
Ha por benJ. :Qeclarar que i.l$, notas do Banco em circn
Iação, que a citada Lei mandou substituir, não serão 
recebidas nas Estações Publicas sete mezes depois da 
data uo presente Decreto. 

Bernardo Pereira de Vas::oncellos, Ministro e Secr·c
tario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente 
do Tbesouro Nacional, o tenha assim entendido e fa1;;1 
executar. Palacio do Rio de Jâtleiro em quatro de Outu·· 
bro de mil oitocentos trinta e um, deeimo da lndepnl
dencia e do Imperio. 

FRANcisco DE LutA E ~JJ.VA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Bernardo Peref':a de -psconcellos. 
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DECRETO-DE õ DE OUTUBRO DE !831. 

Designa o padrão do tope nacional brazileiro. 

Acontecendo que o Decreto de 18 de Setembro de 
de 1822, que creou o tope nacional brazileiro, não ti
vesse apresentado o typo que prometlia; e sendo mui 
conveniente e até necessario, que este se determine e 
marque, a fim de que de sua alteração e differença se 
não siga algum principio de distincções e discordias 
entre os subditos de um só e mesmo lmperio, como 
desgraçaclamen te já hoje se observa: A Regencia, em 
Nome do Imperador, Querendo acabar com uma seme
lhante offensa da união brazileira, e fixar de uma vez o 
padrão do tope nacional, Ha por bem, esclarecendo 
o referido Decreto, Determinar o seguinte: 

i. o O tope nacional será de ora em diante composto 
de uma superficie circular verde, com uma estrella de 
cinco pontas amarella no centro, e collocado do meio 
da cóp::t do chapéo para cima, sendo redondo; e nos ou
tros, no lugar do costume. 

2. o O cidadão que contravier a disposição do artigo 
antecedente, fica sujeito ás penas do art. 301, do titu
lo 7. 11 do Codigo Penal, impostas aos que usam de um 
distinctivo, que lhes não compele. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe• 
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça eiecu Ü1r com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
cinco de Outubro de mil oitocentos trinta e um, decih1o 
da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA, 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BaAuLio MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 
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DECRETO- DE 7 DE OUTlTBRO DE 1831. 

Sobre a nomeação dos Collectores e seus Escrivães, lançamento 
e cobrança da decima urbana. 

A Regencia, em Nome do Imperador, pal'a a lJOa 
execução da Lei de 27 de Agosto de 1830, Decreta: 

Art. i. o A nomeação dos Collectores, e seus Es
crivães, não será regulada pelo numero das cidades, 
villas, e lugares notaveis, em que se houver de fazer o 
lançamento da decima ; porém não só se poderá encar
regar a cada um Collector, e seu Escrivão, o lançamento 
e cobrança da decima de uma cidade juntamente com 
algumas villas, ou lugares, que lhe fiquem em proxi
midade, e de duas, ou mais víllas, de dons, ou mais 
lugares notaveis, mas tambem poderá uma cidade, ou 
villa populosa ser dividida por dous ou mais Collec
tores, em attenção ao interesse publico, e á extensão 
dos lugares. 

Art. 2. o Quando vagar alguns dos empregos de 
Collector, ou Escrivão, proceder-se-ha immediatamente 
á nova nomeação pela fórma estabelecida nos arts. 2. 0 , 

e 3. o da lei: porém se a vaeancia aeon tecer no tempo 
da cobrança da decima, que não deverá suspender-se, 
sendo em villa, ou lugar, em que não houver Junta, ou 
Administração de Fazenda para o prompto provimento 
do emprego, servirá interinamente de Collectoro Fiscal 
da Camara Municipal, e de Escrivão, o Escrivão do Juiz 
de Paz, ou quem este nomear. 

Art. 3. o Nos casos da vacancia, seja qual fôr o motivo 
por que aconteça, dividir-se-ha o premio designado na 
Lei, art. 14, pelos Collectores, e Escrivães, que tiverem 
servido no decurso do anno, em proporção do trabalho, 
que houverem feito, assim no lançamento, como na 
cobrança; sendo sempre a divisão em partes iguaes~ 
quando uns fizerem o lançamento, e outros a cobrança. 

Art. 4. o A demarcação nas cidades, e villas dos li
mites, dentro dos quaes deve ter lugar o lançamento, c 
a designação dos lugares notaveis para esse fim, que o 
art. 4. o da Lei incumbe ás Camaras Municipaes, serão 
por estas renovadas todos os annos, em sessão ordinaria, 
ou extraordinaria; lançadas nos livros das suas actas, 
conforme o que se de~idir á pluralidade de votos; e 
concluídas em tempo, que possam ser presentes ao The
souro, ás Juntas, ou Administrações de Fazenda, c aos 
Collectores até o dia 15 de Dezembro. 

Art. 5. 8 Além rJa cópia, qtw desta dem;trC~lção, e 
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designação devrrn rcmetter· ;~s Camaras l\Iunicip:tes ao 
'fhesouro, .Juntas_l e Administr~lções de Faz~nda, '9 'qu.e 
devem ser sobscnptas pelo Prestdente, c Se~ret~~IO;,(~~ 
extrahirão i,çualmente cópias authenticas, 1antás. 
quantos forem os Coll.cctores do cl~stricto _mu1li'Cipal 
para I hcs serem rcmettiC!as; e de mais se farao publicas 
por cditaes nas cidades, viiJas, e lugares sujei1tos'· a'ó 
Jancamento. · 

irt. 6. o Da demarcação e designação feitas: p~las· Ca'
maras Municipaes poderão recorrrr para o GoV.erQ.:o,:na 
conformidade do art. 73 da Lei do L o dé aotub'ro·de 
1828, não só os proprietarios~ que se sentirem P,t~ 
judicados ,mas tambem os Collectores e os Procurá'.~ 
dores Fiscacs da Fazenda Nacional , no caso de 'a 
supporem em damno dos interesses da mesm~ Fá.o 
zenda. :.1 

• • · 

Art. 7. o Os Collectores na maneira de con~idetnt,:·e 
descrever os predios urbanos, e os fóros_, que delles per
ceberem os senhor·es directos, para liquidarem a decima·, 
ele que se deva fazer o lançamento, além do que se .acha 
determinado no art. 6. 0 da Lei, observarão o dispos'ttl 
nos§~ 1, 2, 3, H, 12, e 14 no principio até á palavra· 
-encerramento-- do Alvêll'ú de 2i de Junho çle l~. 

Art. 8. o Quando par:I se fazer o lançamento·fõr,uetes~ 
sario o juramento elos inquilinos, por não apresérl.ta~ 
rem recibos, será este lançado no caderno do EscriV~o 
por termo assignado pelo Collector, e o inquilino, fá; 
zendo-se expressa menção da falta do recibo, 1ou·l~J 
impossibilidade de o apresentar. . · ~' · . '' ' 

Art. 9. o Para fazer o arbitramento a respeito· dbs 
predios occupados por seus proprios donos, serã"O cha 0 
mados pelo Collector duas pessoas de probidade, que 
tiverem intelligencia ela ma teria. As despezas que com 
estes louvados :::e fizerem, !'crão incluidas nas de que 
trata o art. 14. · · 

Art. 10. As reclamações contra o lanç~mento ser.ão 
apresentadas por cscripto, dentro do tempó marcado n1

() 

:.J rt. 7. o da Lei, perante o Juiz de Pn do lugar, ein que 
estiver o pre(lio ; e este fazendo intimar ús.par.v~s.pata 

\ eomparecerem no di:.J, e hora, que lhes assignàr,'apu-
rará pelo acc(}rdo dellas a nomeação dos arbitros, j 

Art. iL Quan<lo estiverem nomeados os arbitros, 'o 
Juiz de Paz sem demora os farã vir pernnte si~ à~d*ánd9l 
lhes cópia da reclamação os rncarregará 1 com jura'men-1 
to, de examinarem, c darem sobre elia o seu voto c9m' 
j~stiça, c llllpareüdidatle no dia e t1ora qu~ lhe& t~7 
SlgD~r. ' ' ' .. 

1 
l 
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Art. 1.2. A declaração do voto dos arbitras será feita 
por cada um delles explícita, e distinctamen te; e tan'to 
esta declaração, como os mais actos anteriores, de que 
tratam os dous artigos antecedentes, se lançarão em 
termos escriptos· pelo respectivo Escrivão, assignados 
pelo Juiz de Paz, e pelas pessoas, que nelles. intervie
rem. Da mesma sorte se procederá quando f6r precisa 
a .norueação .de terceiro arbitro, no caso de discordan
c~a dos dou~. 

Art. i3. Concluído o arbitramento, o Juiz de Paz, 
que nenhum voto, pare·cer, ou influencia directa, ou 
indirectamente deve ter neste negocio, declarará só
mente por escripto, que está concluído o acto da recla
m~ão ... e arbitramento; e que por este, ou se tem 
confirmado o lançamento, ou se deve reformar de tal, 
ou tal maneira. 

Art. 14. Se as partes se não conformarem com o 
arbitramento manifestarão o seu recurso, ou no mesmo 
actp, :em que se publicar a declaração do Juiz de Paz, ou 
no termo de dous dias no cartorio do Escrivão ; e em 
qualquer dos casos se lavrará termo de manifestação 
com aeclaração dos fundamentos delle. 

A.rt. H>. Feita a manifestação, o Escrivão a intimará 
4 Qq.tra parte .. para responder por escripto., se quizer, 
dentro do prazo de dous dias improrogaveis; e findos 
estes, o mesmo Escrivão, com a resposta, ou sem ella, 
remetterá, ex-officio, os papeis ao Thesouro, Juntas, ou 
Administrações de Fazenda, onde com audiencia só
mente do Procurador da F~zenda, se decidirá o recurso 
terminantemente, reenviando-se os papeis ao Juiz de 
~az. . . 

Art. 1.6. A. decisãp definitiva, que houver nas recla.~ 
mações, será enviada por cópia feita pelo Escrivão do 
Juiz de Paz ao Collector á que pertencer, para a mandar 
averbar, pelo seu Escrivão á margem do la:w;amento, 
fazer .. se a refor:ma, quando f6r det.erminada, é ser no 
fim dó anno apresentada com os livros no acto da to
mada das contas. 

Art. 17. No processo executivo contra os conectados, 
que não tiverem pago no te~po devido, se ob~ervará o 
dispo~ to no Decreto de 18 de Agosto deste anno; e aos 
qpe pagarem á boca do cofre, se dará conhecimento 
e:t;n fórma feito p.elo Escrivão, e assignado pelo Col
lector •. 

!rt .. 18. O Presidente do Thesouro, e as Juntas, e 
Administrações de Fazenda poderão demittir os Collec
tores, e seus Escrivães, quando o entendam conveni-
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niente ao serviço publico, e ee procederá na fórma do 
art. 2. 0 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secre
tario de Estado dos N egocios da Fazenda, e Presidente 
do Thesouro Nacional, o tenha assim entendido, e o 
faça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro aos sete de Outubro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da Independencia e do Irnperio. 

FR.A.NCISCO DE LIMA E SILVA.. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO- DE 12 DE OUTUBRO DE i83t. 

Manda inscrever o nome do cidadão Estevão de Almeida Chaves, 
no livro destinado a transmittir á posteridade os grandes 
acontecimentos. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro H, querendo exprimir os votos e os sentimentos 
da generosa Nação Brazileira, perpetuando a memoria 
do cidadão que ha po-uco fez o sacrificiD de sua vida a 
bem da causa publica, Decreta: 

A Camara Municipal desta muito leal e heroica cidade 
do Rio de Janeiro fará inscrever no livro destinado a 
transmi ttir á posteridade os grandes acon te cimentos, 
o nome do cidadão Estevão de Almeida Chaves, decla
rando ser o primeiro guarda municipal que no dia 7 de 
Outubro do corrente anno deu a vida em defesa da Lei, 
da Patria e da Liberdade, atacando os rebeldes na For
taleza da Ilha das Cobras. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de Outubro 
de mil oitocentos trinta e um, decimo da Independencia 
e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Dtogo Antonio Feijó. 
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DECRETO- OI·; 14 DE OUTUBRO DE 18:H. 

Proroga a. se:;sáo da Assembléa. Geral Lcgislati\·a até o fim do 
corrente mez. 

A llegencia, em Nome do Imperador, Tendo ,)nvido 
o Conselho ele Estado, Ha por bem Proro~:{ar a Assem
bléa Geral Legislativa até o fim do corrente mez. 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo Impera
dor, :Ministro e Secretario de Esbdo dos Ncgocios do Im
pe['io, o tenha assim entendido, e expeça os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de 
Outubro de mil oitor,cntos trinta r um, drcirno da In
dependenci.a n do Imperio. 

FRANCISCO DE LiiUA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHo. 

JoÃo BRAULIO MoNtz. 

José Lino Coutinho • 

DECRETO -- J)E 22 DE OUTUBRO DE 183-t. 

Dá Regulamento ao corpo de guardas municipaes permanentes 
da Côrte. 

A Regencia, em Nome do hnperadot· o Senhor D. Pe
tiro It em consequencia do ~ 12 elo art. 102 da Consti
tuição e da Lei de 10 do corrente mez, Decrçta: 

Art. L o O estado-maior do corpo de guardas muni
dpaes permanentes nest<l Córte eonstará de um Com
mandante geral eom graduação de Tenente Coronel, 
um Ajuclantc, um Cirurgião-mór, um Cirurgião Aju, 
dante, um Secretario Sargento c um Quartel-mestre 
Sargento. 

Art. 2. o Constará o r,orpo de quatro companhias de 
infantaria~ composta cada uma de 1.00 soldados, um 
Corneta, seis Cabos, um Forricl, tres Sargentos, L o e 
~.° Com mandante, com graduação de Capitão c Tenente: 
de duas companhias de cavallaria composta cada uma 
de 75 solctados, um Clarim, seis Cabos, um Forriel, tres 
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:)argonlos~ 1.0 c 2.° Commantlante, com graduação de 
C:1pitão r Tc11cnt.e 

Art. :3. o Neste corpo ~~r~ rã o :~listados eiuaclãos brazi-
leiros de 18 a 'J:O armos. de boa conclnct:1. rnoral e po
:itiea; e nn!lc servir5o ernqu:mto (JUizcrom, a não 
~;t•rem drm i LI idos pelo Governo na Côr-te, o pelos Presi
;tentes nas Provinf'ias, ondn t~!PS corpos for1•m creados; 
ou por sen tnnça conucmll:l to ria. 

Art. !1e. 0 O estado-maior, r Commamlantcs de compa
H li i3s serão nomeados pelos Presidentes em conselho 
"as Provindas? e na Côrtf) pelo Governo, e demittidos 
quando tenham perdido a confianr:a uos que os no
mcanun. o.-~ Otnci,ws inferion~s snrão promovidos, n 
, ornados á classe de soldados pelo Com mamlan te geral 
''Ob informação dos dou:.; CommanclantPs de compa
nhia. 

Art. :-;.o O CornNa, Clarim c soldatlo vencerá men-
<,ilmento 181)000, o Cabo 19r)OOO, o Forrid 20SOOO, o 
:·;arg-ento 21~)000, o 2.° Commanclantc e o Ajudante 
,-,o~OOO~ o f! Commantlantc 7075000, o Secretario e 
,:.uartel-me~tre 2~ 1~000, o Cirurgião-mór t\OSOOO, n 
Cirurgião Aj ndan te 30~000, o Commawlante geral 
í20;)000. Nenhum accumulará vencimento, nem terá 
pt'et, etapn, fardamento, ou gratificação alguma. O Com
uandante geral, AjudélrltC, e mai~ Commandantes de 
;:ümpanhias tr~rJo mensalmente 20;)000 de forragem 
n:1ra duas caYalgaduras. 
' Art. ü. o Os r'resiclen tes em Conselho., depois do dc
;ignarem o numero indispensavel do guardas munici
l':ICS a pé c a c~rrallo, do rruo deve constar· o corpo, 
oroporflo ao Governo o vendmonto, !jtW .JUlgarem con
nmientc a cada praça p:-~ra ~er :1pprovado, ou altcr;Jdo. 
·Entretanto, organizado o corpo, se abonará ás praças 
P vencimento proposto, nté clclinitiva resolução do Go
Yerno. 

At·t. 7.~ A falta de cumprimento exacto nos deveres, 
:'crá punida com reprcllensão particular, ou em frente 
d:~ companhia; c sendo habitual, com demissão. 

Art. 8. 0 A desobeuiencia ser:'! punida com um a tres 
;aezes de prisão, conservando-se solitario oi lo dias em 
,.,lda mcz. Na reinciclencia~ além f{('stas penas? ser·ú 
·lemittido. 

Art. 9. 0 A injuria feita a superiores será punitla com 
tres a nove mezes f]A prisão, r-stando solitario oito dias 
em cada mez. 

Art. tO. A ameaça aos superiores será punida com 
'lffi a trrc. nnnos de prisi1o r.on1 tnbillho. 
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Art. 11. A oHensa physica aos stq.H3riort:s será pu
nida _çom o dobro das penas do artigo antecedente. 

Art. !2. O que concorrer, ou mesmo tolerar, para 
que se não conserve na fórma determinada aquillo que 
é confiado á sua guarda e segurànça, além de ser punido 
com pena igual áquella, em que incorreu o que tal acto 
praticou; e se fôr preso, a em que este estava incurso, 
será demi ttido. 

Art. ~3. O que desertar, ou deixar o serviço por mais 
de tres dias, além das penas,. em que incorrer pela 
omissão, será preso púr um a tres mezes, e demittido. 

Art. 1.~. O que se servir do seu emprego para CPm
metter crimes, ou toleral-os, além de demittido, será 
presp por Lres a nove mezes. 

Art. !5: O que se servir das armas para fazer, .)U 
ajudar algum ajuntamento illicito, será preso por um a 
tres annos com trabalho. 

Art. 16. Todas as vezes que a pena exceder a seis 
mezes de prisão, será demittido. 

Art •. !7. As penas acima d~claradas não· isentam das 
declaradas no Codigo Criminal, que serão impostas pela 
autoridade civil competente. 

Art. 18. O réo indiciado dos crimes mencionados 
será logo preso, formando-se-lhe culpa, no pra~o ma.r~ 
cado por lei. · · 

Art. 19. O Commandante do corpo, e o Commandante 
de companhia é competente, por si só, para reprehender 
particularmente. 

Art. 20. Nos mais casos, se o crime fór de estado
maior~ ou dos Commandantes, convocar-se-ha, por 
ordem do Governo, seis Officiaes de Capitão para cima, 
das guardas nacionaes, presididos pelo Commandante 
do corpo, se não fôr este o réo, porque então serão pre
sididos por um Commandante de batalhão 'das guardas 
nacionaes, e ahi, ouvidas as testemunhas sobre a parte 
circumstanciada, que deve dar a autoridade, que man
dou prender o réo, ou o accusou, serã este pronunciado 
ou não. . 

Se o crime fôr de Official inferior, ou soldado, a con~ 
vocação será feita pelo Chefe .. e os Officiaes serão tirados 
tl'entre os Commandantes das companhias. 

Art. 2L Feita a pronuncia será offerecido o libello 
accusatorio pelo Promotor, que será um Official mais apto 
para esse fim, nomeado pelo Presidente do conselho, 
s~g»indo-se em tudo. q mais o processo do Jury; po
dendo o réo recusar qP,atro Otnci~es, e~ Promotor dous,. 
os quaes serão substituídos por outros nome~do~ pelo 
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mesmo Presidente, comtanto que não sejam amigos 
íntimos, inimigos declarados, eu parenteg até o segundo 
grão do réo, ou Promotor. Na falta de Commandantes 
de companhias serão chamados Capitães das guardas 
nacionaes. 

Art. 22. Condemnado, ou absolvido o rêo, têm as 
partes recurso a outro conselho, quand0 a pena exceder 
a tres mezes de prisão. 

Art. ~3. Este conselho será o mesmo Jury do lugar: 
mas este não poderá diminuir a pena p11ra menos de 
tre~ mezes, exeepto por unanimidade de votos. 

Art. 2~. Este recurso deve ser intentado sómente 
dentro dos tO dias depois de intimada a primeira sen
tença, e perante o Presidente do conselho, que imrne
diatamente fará remes$a da culpa ao Juiz de Direito, 
para decidir-se no primeiro Jury, no qual as partes 
poderão aUagar o. que lhe {ór a bem, e até reproduzir 
novas testemunhas, se o mesmo Jury julgar necessario. 

Art. 25. O Official offendido não póde presidir ao 
coB8elho. O Presidente deste não tem voto. Em ~aiO 
de empate é o réo absolvido. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça, o- tenha assim entendido, e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em vinte e dous 
de Outubro de mil oitocentos trinta e um, decimo da 
lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA J SJLV4. 

JosÉ DA CosTA CARV.lLHO. 

JoÃo BRAULlO MoNIZ. 

Diogo Antonio Frijó. 

"DECRETO- DE 29 DE OUTUBRO DE t83t. 

Dá instrucções para a arrecadação e deposito ilos emolumento!~ 
das ~ecretarias de Estado. 

A Regencia, em Nome do imperador, Tend_o sanccio
nado a Resolução da Assembléa Geral Legislativa que 
fixa os ordenados dos Officiaes das Secretarias de Es,t,.f}o 
dos Negocios do Imperio, Justiça, Estrangeiros, Marí-
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nha e Guerra: Ha por bem que em cumprjmAnto do 
art. :~." da mesma Uesolução ~c verifique :1 arrecadação 
i deposito dos emolumentos de cada uma das ditas Sr
cretarias de Estado segundo as Instrucções, que com 
este baixam, assignadas por José Lino Coutinho, do 
Conselho do mesmo Imperador, Ministro e Secr·etario 
de Estado tlos Negocias do lrnpcrio, que assim o tenha 
entendido, e faça expedir as participações nt'cessuias. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e uove de Outubr·o de 
mil oitocentos trinta e um, dccimo da lntlepend:cncia c 
do Imperio. 

FnAl':Cisco DE LntA E SILVA. 

JOBÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ . 

.José Lino Coutinho. 

lnstrucções po.ra a arrecadação e deposito dos 
emolumentos da8 @iecretat•ias de Estado., a que 
se ret"ere o Decreto desta data. 

1. o A arrecadação dos emolumentos das Secretarias 
de Estado terá lugar desde o dia 25 de Outubro, em que 
foi sanccionada pela Regencia a Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa, não sendo comprehendidos nella os 
emolumentos dos papeis já feitos, e promptos, com datas 
anteriores. 

2. o Em cada uma das Secretarias ele Estado ~e rã o re
cebidos os emolumentos n'ull1 cofre ele duas chaves, que 
se gnnnlará na casa mais segura ela Repartição. conti
nuando a ohsrrvar-se os mrsmos cstylos cs labeleeidos 
pelos Hegulamento~ de cada uma dcllas, e sem alteração 
tbs quantias nelles marcadas. 

:3.u Haverá a conveniente cscripturação em livro se
paratlo, no qual s;' declarem não só a.s quantias recebidas 
em c~Hla um dos tlias dos mezc.'s~ mas os nomes das pes
was ag-raciadas. c a qualidade das mercês. 

4. 0 En1 cada Secretat·ia de Estado serão nomrados pelo 
respectivo Ministro dotH Oftlciacs, que sirvam os cargo::; 
de Thesourci ro e Esc ri v fio, e cada um delles terá uma 
chave do cofre, e farão a cseripturação conveniente, 
d:mdo conta no f1tn do mez ao Official-maior, que disso 
passaJ'á certidão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Outubro de !831. 
-José Lino Coutinho. 
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DECRETO - DE 3 DE NOVEJ\IBRO DE i83J. 

Permitte que sejam escriptos em papel de hollanda os 
passaportes dos navios. 

53 

A Regrnci[l , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro II~ Ha por bem Ampliai' o :~rt. 1. 0 das Ins
trucções anncxas ao Decreto de 3 de Dezembro do anno 
passado, para execução da Carta do Lei de 10 de Se
tembro do mesmo anno, Permittindo qne, quando não 
haja no mercado pergaminho, em que se estampem os 
passaportes especiacs para os navios empregados na 
navegação de cabotc1gem, ou esteja ellc por tal preço, 
que não convenha ás partes a sua compr;.~~ possam os 
ditos passaportes ser estampados em papel de Ho\landa, 
da me!llol' qualidade, para que a sua duração seja a 
maior, em 1Jenet1cjo das mesmas partes, c se;n prejuízo 
ela Fazenda Pub! ica. 

Joaquim José H.odrigues Torres, do Conselho de Sua 
l\Iageslade Imperial, .Ministro c Secretario de Estado 
dos Ncgo~io~ da l\Iarinlia, o tenha assim entendido, e 
faça exrcutat• com os dc:;;pachos necess<lrios. Palacio do 
Hio de Janeiro em trcs de Novembro do mil r~itocentos 
trinta c um, dccimo da Indepenclencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SlLVA. 
los~ DA CosTA CARVALHO. 
J oXo BH.AULIO .MoN 1z. 

Joaquim José Rodrigues Torrt~s. 

DECHETO -- DE 11, DE ?\0\'EMBHO DE 18~H. 

Annexa a fl'cguezia de Santo Antonio de Jaeotinga ao Juiz do 
Crime do bairro de S. José, e a da Guaratil!a ao do Sacra
mento. 

A H.egencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Il, em additamtmto ao Decreto de 30 de 
Agosto do corrente anno, Declara que a freguczia de 
Santo Antonio de Jaeotinga fica annex.a ao Juiz do 
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Crime do bairro de S. José, e a de S. Salvador do Mundo 
da Guaratiba ao Juiz do Crime do bairro do Sacramento. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de 
Novembro de mil oitocentos trinta e um, decimo da 
lnàependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA K SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
Jolo BRAULio MoNiz . 

. Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1831. 

Reorganiza a companhia de pedestres da Província de Mato 
Grosso, em um corpo com a denominação de -Ligeiros.-

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Conformando-se com a informação do Pre
sidente em Conselho da Província de Mato Grosso, e em 
observancia do art. 3. o da Carta de Lei de 24 de No
vembro de 1830: Resolve, que os pedestre~ da mesma 
Província, informemente organizados em uma compa
nhia de quinhentas praças, sejam reorganizados em um 
corpo, com a denominação de ligeiros, e da maneira 
marcada no plano, que baixa com este Decreto. assigna
do por Manoel da Fonseca Lima e Silva, do Conselho de 
Sua Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Esta
do dos Negocios da Guerra. O Conselho Supremo Militar 
o tenha assim entendido, e o faça executar com os des
pachos necessarios. 

Paço em vinte e dons de Novembro de mil oito
centos trinta e um~ decimo da Independencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE LlMÃ E SILvA . 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
Joio B1üuuo MoNiz. 

M<moel da ~ Lima e Süva. 
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Plano para a t•eor~;anizaçiío dos pede8tre8 da 
Provincia de Mato Grosso!' em u1n corpo com 
a denominação de ligeiros!' na conCornlidade 
d'o Decreto datado de hoje. 

Este corpo será composto de um estado-maior C(JUa
tro companhias da fórma ~rguinte: 

Estado-maior. 

Capitão Com mandante ....................•.... 
Alferes Ajud1antc . . . . . . . . .................... . 
Cirurr.dão-n1ór . · .........................•..... 

Somma ..... 

Cada companhia. 

i 
i 
i 

TeiH~nte Comlllam1anl!: ................... .'..... l 
1." Alferes.................................... t 
2. 0 Dito...................................... t 
1. o Sargento..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
2.os Ditos..................................... 2 
Forriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Cabos de Esquadra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () 
Anspeçadas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 6 
Cornct;J. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Solrlaclos ............ · ....... , .................. 14o0 

Somm~1, . . . . H10 

Recapitulaçlio. 

K;tado-maior ............................... ,.. ;J 
4 Companhhs a 160 praças ..................... 640 

'fotal. .... 6(i3 

Paco em ~2 de Novembro de !831.-- Manoel da Fon
seca Lima e Silva. 
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DECRETO- DE 25 DE NOVEMBRO DE l83l. 

Dá por cxtincto o lugar Je Commandante geral das guardas 
municipaes. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Tendo attenção ao que lhe representou o 
.Marechal de Campo José .Maria Pinto Peixoto, Com
mandante geral das guardas municipaes, e a terem 
cessado as causas que motivaram a creação deste lugar 
pelo Decreto de 17 de Julho do corrente anno ; Ha por 
bem Conceder-lhe a demissão que dclle pede, louvando 
e agradecendo os bons serviços que prc.stou á causll 
publica. 

Diogo Antonio Fcijó, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça, o lenha a~sim entendido e faça 
executar. Palacio do Rio ele Janeiro em vinte e cinco de 
Novembro de mil oitoeentos trinta e um, decimo da 
lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\1A E SILvA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio Jleijó. 

DECRETO- DO 1. o DE: DEZEiílBRO DE 18;31 . 

.Marca o vencimento do Solicitador da Justiça e outros empre
gados. 

A Regencia, em Nome do Impc~rador o Senhor D. 
Pedro li, Ha pnr bem que o Solicitador da Justiça desta 
Córte vença da data desle em diantt~ cincoenta mil réis 
mensaes, o guarda menor da Casa da Snpplicação que 
serve tambem de corretor de folhas, e um Official de 
Justiça do cada um dos Juizes Criminaes dos bairros 
desta Cidade e da Correcção do Crime da Cdrte e Casa, o 
Meirinho da cadêa e seu respectivo Eserivão, dez mil 
réis mensaes cada um a titulo de gratificação, emquanto 
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hem dcsempe11harcm 0s obrigações inherentcs aos seus 
otlicios. 

Diogo Antonio Fei.ió~ Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça~ o tenha assim entcudido e faça 
executar. Palacio do lHo de Janeiro em o primeiro ele 
Dezembro d c mil oitocentos trinta c um, dceimo da 
lndependencia c do lmpcrio. 

FRANCiSCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosrA CARVALHo. 

Jolo BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO- DE 5 DE DEZEMBHO DE 1831. 

Manda supprimir os Commandos de Armas de diversas Provin~ 
cias, e as gratificações dos Commandantes de certas villas 
e fortificações. 

A Regencia. em No me tlo Imperador o Senhor D. 
Pedro H, em observancia dos 3. 0 do art. Hi. 0 cap. 5. 0 

da Carta de Lei de 15 de Novembro do corrente anno~ 
que orça e fixa a receita c despeza do Imperio para o 
anno financeiro do primeiro de Julho de mil oitocentos 
trinta c dous ao ultimo de Junho de mil oitocentos 
trinta e tres ~ Manda que se supprimam desde já os 
Commandos de Armas das Províncias Je S. Paulo~ 
Goyaz, Minas Geraes, Espil'ito Santo~ Sergipe, Alag·oas, 
Parahyha, Hio Grande do Norte~ Ce;:Jl'Ú, e Piauhy; as 
gTatificações dos Commandantos das villas· de Santos, 
S. Sebastião, Paranaguá, e outros lugares semelhantes; 
e do:~ fortes denominados Bertio.c;a, Forte Angusto_, e 
Itapema. O Conselho Supremo Militar o tenha assim 
entendido, e o fa<;a executa r com os despachos neees
sarios. Paço em cinco de Dezembro de mil oitocentos 
trinta e um, decimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAuLio MoNIZ. 
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DECRETO- DE 6 DE DEZ~~MBHO DE 183{. 

Dá instrucções para a escl'ipturação dos livros mestres ctos 
corpos de La linl1a do Exercito. 

lleconheeendo o Governo ll impossibilidade de con ti
nua rem, sem detrimento do serv-iço publico, os livros de 
registro dos corpos das trcs armas ele primeira Jinha do 
Exercito, a ser esc1·iptnrados estrictamcnte da maneira 
marc;Hla nos Alvarús de 9 de Julho de 1.76~~~ no r· isso que 
o Exerci to, em conforrniclalle do art. 2. o da Lei elo 21. de 
Novembro de i8~0, soffri'>ra essenciaes alterações na sua 
organização, regulada pelo Dc~creto e Plano de 4 de .Maio 
do corrente anno; Determina a Regcmcia, em Nome (lo 
Imperador o Senhor D. Pedro It que os referidos livros 
de registro de cada um dos- corpos, denominados livros 
mestres, sejam provisoriamente escriptur·;Hios segundo 
os modelos (*) c instrucções, que eom este Oet:!'eto bai
xam, assignadas por Manoel ria Fonset'll Lima e Silv<l. 
do Conselho (h~ Sua Magestade Imperhl., Ministl'o P Se
cretario de Est.ado dos Negocios d:1 Gucrrêl~ qu() assim o 
lc~nha entendido, e faça exccutat·, expedindo as ordens 
e despachos necessarios. 
Paeo em seis de Dezembro de mi I oitocentos trinta e 
uni_, decimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\1\ E SILVA. 

Jos1~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Mltnoel da Fonseca Lima c Silvn. 

lnstt•ue{~Ões so!u·~~ a J"ólf•.nJa e c~criptura~~ão ~lo~ 
livros !IDestres 11los eor_r)OS de prhneir.a Hnh;! 
do Exercito., na eonfortnidade do Decreto da· 
tado de boje. 

Caçadores e artilharia de posição . 

l. a O livro mestre terã 300 folhas~ que serão distri
buídas pela maneira seguinte : iH para o registro dos 

(*}Os modelos a que se refera este De~reto vão impressos ~om 
o aviso de 1&. deste mez, na collecção das decisões. 
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Officiaes; ~ para o do estado-menor ; 10 para o dos 
musicos; e 272 para o das companhias, á razão de 34 
folhas para cada ·uma. 

Cavallaria. 

2. a o livro mestre terá 300 folhas: sendo 2õ para o 
registro dos Officiaes; 3 para o estado-menor; e 272 para 

. as companhias, a 34 para cada uma. 

Artilharia a cavallo . 

3. • O livro mestre terá 232 folhas: sendo 25 para os 
assentos dos Officiaes; 3 para o estado-menor; e 20~ para 
as companhias, a 34 folhas para cada uma. 

~.~J O numero de folhas aqui ordenado para o livro 
mestre de artilharia a cavallo, foi calculado sobre o nu
mero de seis companhias que actualmcn te tem este 
corpo; mas, podendo acontecer que o numero de com
panhias venha a ser alterado, o será tambem o numero 
de folhas do livro na mesma razão. 

5. a Entende-se por uma folha do livro mestre as duas 
paginas unidas, que no modelo vão indicadas com as 
letras A e B; e são numeradas no lugar, e pela ordem 
que se vê do modelo. O numero de folhas, que deve 
mediar entre uma, e lG do modelo, é, como fica dito, 
para o registro dos Officiaes; elo numero 1.7 inclusive até 
o fim, é para o estado-menor~ musicos e praças das com
panhias. 

6. a Nos livros mestres dos corpos de caçadores e arti
lharia de posição, cada folha tem cinco assentos. 

7. a Nos de cavBllaria e artilharia a cavallo cada folha 
tem tres assentos, e cada assento lfm quatro assentos 
para cavallos. 

8. • O primeiro destes quatro assentos é para o cavallo, 
que o homem tiver na occasião em que se fizer a pri
meira escripturação no livro; os outros tres, que ficam 
em branco, são para outros cavallos, que successivamente 
fôrem dados ao individuo, quando acontecer que por 
morte"! passag-em ou baixa do antecedente, elle venha a 
ficar apeado. 

9. 8 Quando se fizer a primeira escripturação no livro se 
observará a ordem das classes e das antiguidades, tanto 
no registro dos Officiaes, como do estado-menor, dos mu
sicos, e das praças de cada uma das companhias; mas, 
depois disto, todos os assentos de indivíduos, que en-

l 

·.1 

I 
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trarem de novo~ se escreverão seguida e immediata
mente uns aos outros~ não obstante alterar a ordem das 
classes e das an tiguitlades. 

10. As praças aggrcgadas terão asscn to nos li v r os 
mestres como as effectivas; sómcnte se designarão pelo 
titulo-aggregado ,-immecliatamente ao assento do 
posto ou praça do individuo ; sem que comtudo deixe 
de ser considerado o ultimo da sua respectiva classe em 
coneurrencia com as c1Tectivas. 

li. O.s registros das licenças, entradas e sahidas do 
hospital, que eram cscripturadas no verso dos assentos 
cl:ls praças, passam a ser lançados em frente destes~ pois 
que no verso de cada folha do novo modelo estão os 
assentos de outras praças. 

12. Os registros dos Conselhos de Guerra, que se es
cripturavam no verso do r~gistro dos Officiaes, serão 
lançados, quanto aos Officiaes~ na casa de-observação--, 
e os dos soldados na de- praça c outros assentos. 

t3. Quando vier a 1icar cheio o asscn to de qualquer 
individuo~ se lhe abrirá novo assento, pondo a compe-
tente nota na casa- de- sahiclas. · 

lt}. Acontecendo esta eircumstancia em corpos de ca. 
vallaria~ passará ao novo assento com o individuo oca
va llo respccti v o e reciproca meu te. 

HJ. E porque muit.o convem que a5 notas sejam lan
çadas com a necessaria precisão, de maneira que nem 
resulte obscuridade, nem se encham as casas com pa
lavras superfluas, corno acontece em alguns corpos; vão 
lançadas no modelo algumas notas, que servirão de 
norma para os casos semelhantes; ticando á boa intclli
gencía e zelo dos Comm<mdantes dos corpos o fazer pra
ticar a necessaria exactidão, breviuade e elareza a re"
peito de outros que occorram c que não vão prevenidos 
no modelo. • 

lü. Deverú llaYer em caJa corpo um livro supple
mentar de indeterminado numero de folhas~ para re
gistro dos Offieiaes c mais pl'aça'~ addidas; elos musicos de 
partido não juramentados, c do3 presos sentenciados 
excluídos, que devem voltar aos respectivos corpos de
pois de cumprirem suas sentenças. 

Paço em 6 de Dezembro de 1831.- Manoel da Fon
seca Lima e Sil-va . 
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DECRETO -DE 9 DE DEZ!!:l\JBI\0 DE ·1831. 

1\Ianda abolir o corpo dn yeteranos. 

A Re.~cncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II~ em conformidade do~ 4. 0 do nrt. Hi, cap. 5. o 

da Carta de Lei de H) de Novembro do corrente anno, 
que orça c fixa a receita e clespeza do Impcrio para o 
anno financeiro f1o t. o de Julho de -183': ao ultimo de 
Junho de 18:33; Mand:t abolir o corpo de veteranos. O 
Conselho Supremo .Militar o tenha assim entendido, c 
faça cxer-utar com os despachos ncccssarios. Paço em 
nove de Dezembro de mil oitocentos ll'inta c um, de
cimo ela lndependencia c elo Impcrio. 

I 

FRANCISCO DE LIJ\1.\ E SILVA. 

Jos:t DA C.:osTA CARVAlHO. 

JoÃo BRAULlO MoNIZ. 

Manoel da Fon.r;eca Lima e Silva. 

-···-
DECRETO- DE i2 DE DEZE:\IBRO DE 1831. 

Dá estatutos ao Seminario de S. Joaquim, creado nesta Côrtc 
para sustentação e ensino tios meninos orphãos c desvalidos. 

Sendo da obrigação dos governantes, independente 
dos ~entimentos de humanlclade, cuidar na sustentação 
e ensmo dos meninos orphãos e desvalidos, a fim de que, 
convenientemente educados, c com profissões honestas 
venham depois a ser utris a si e~ nação, que muito 
lucra com seus bow~ costumes e trnbalho: e supposto 
que o actual Seminario, conhrciuo nesta Côrte pela in
vocação de S. Joaquim~ tenha sido pelos fieis estabele
cido com a mira em semelhante resultado; todavia 
achando-se hoje sobremaneira abcnndo de sua primitiva 
instituição; porque~ em vez de limi lar-se a receber 
esta porção da humanidade desvalida e precisada, tem 
sido obstruido com moços já crescidos, que se applicam 
a estudos maiores e meramente especulativos; tirando-se 
asaim â!? desgraç~das crianças o prro e a in~trucção, que 

l " I . ,~ 
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a caridade dos primeiros instituidores lhes havia des
tinado: a Regencia~ querendo por tanto chamar este 
estabelecimento ao seu primitivo destino com aprovei
tamento dos referidos orphãos: H a por bem, Appro
vando os estatutos, que lhe foram apresentados e com 
este baixam assignaclo~ por José Lino Coetinho, do Con
selho de Sua l\lagestade Imperial~ .Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocias dolmperio, Ordenar, em Nome 
do Imperador, que elles sejam postos em plena execução 
e que o referido Seminario de S. Joaquim seja d'ora em 
diante por elles governado. O mesmo Ministt·o e Secre
tario de Estado o tenha assim entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em doze de Dezembro de 
mil oitocentos trinta e um, decimo da lndepenclencia r, 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho. 

Estatutos do Senlinario de S. Joaquim. 

CAPITULO I. 

DO SEHINARIO, E SEU Fll\1. 

Art. Lo O Seminario de S. Joaquim é um estabele
cimento de caridade publica, destinado a recolher os 
meninos orphãos pobres ~ desvalidos, a fim de serem 
nelle educados convenientemente, e habilitados ao exer
cício de misteres honestos e provei tos os. 

Art. 2. o Este estabelecimento fica debaixo da imme
diata protecção do Governo, que solicito promoverá 
sempre seu melhoramento e grandeza. 

CAPITULO li. 

DA INSPECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS RENDAS. 

Art. C 0 A' Camara Municipal se incumbe a inspecção 
do 5;eminario: elJa porá todo o cuidado no rigoroso 
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rumprimento destes estatutos, examinando a conducta 
:los empregados, e o aproveitamento dos orphãos, para 
t:e tudo dar conta ao Governo por intermedio do Ministro 
tlo Imperio. 

Art. 2. o Quando pela atnuencia de trabalhos, a C a
rüara por si mesma não possa exercer tal inspecção, po
derá nomear uma commissão ele ciclildãos intelligentes 
~~ earidosos, para fazer as suas vezes. 

Art. 3. o A administração das rendas e predios do Se
·Llinario fica igualmente a cargo da Municipalidade, que 
nomeará um elos seus Vereadores, ou algum individuo ele 
:-ua confiança, para as promover, melhorar, e arrecadar. 

Art. 4. o O Vereador, ou pessoa nomeêtda será o Syn
dico do Seminario: elle dará todos os mezes ao Reitor 
• quantia sufficiente para as despez"as da casa; pagará os 
, .. rdenados dos empregados; e mandará fazer todas as 
obras precisas compa tiveis .com as rendas, e ordenadas 
:;ela Camara. 

Art. 5. o O Syndico apresentará todos os trimestres á 
Camara, ou á commissão por ella nomeada, os balancetes 
da receita e despeza, e proporá os melhoramentos da casa 
(; reparo dos predios, que julgar convenientes: sobre 
estes balancetes a Camara organizará o balanço geral do 
.mno., que remetterá á Secretaria do Imperio. 

CAPITULO III. 

DO RECEBiMENTO DOS ORPHÃOS. 

Art. L o Sómente o orphão pobre e desvalido terá di
reito ao beneficio do Seminarío; por isso será mister, 
para podee nelle ser admittido, que apresente certidão 
.lo Parocho, e do Juiz de Paz da sua freguezia~ que assim 
;) affirmem. 

Art. 2. o Em concurrencia de dous ou mais orphãos 
r•referirá sempre aquelle, cujo pai houver servido á 
;ução nas armas, ou em empregos civis. 

Art. 3. o Para o orphão poder ser admittido ao Semi
nario, cumpre que consiga despacho da Camara Muni
dpal, que a isso o habilite; para esse fim apresentará 
requerimento documentado, na conformidade do ar~igo 
vrimeiro deste capitulo. A• mesma Camara competf~ 
iespedir os seminarist1s, que, por sua conducta má e 
incorrigível, se tornarem indignos do beneficio da in
.. tituição ; devendo, nestes casos extremos, dar parte 
ao Governo., ao qual fica o direito de providenciar a 
!'espeito, quando injustiça f'e faça. 
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Art. l1:. o O orphão mn n ido do rcspecti \'O despacho se 
:1presentará ao Hdtor, o CflDl logo o l'f'reberú, escre· 
v(~ndo em livro competente o seu nonw, idade, Iutura
Jid:tll!', nome f1os p;ti~, di:l do mo::. r anno, em fJUC en
trar: igual ::ss{;:ttamento ellr· ele 1. qn:mdo qualquer 
houver morrido, on tiver sahi(}O dó'.Semin·trio, decla
r:-~ndo então o pOrrfuc, e qual o dcstinêl, qnc se lhe dru, 
c:tso tenha com pintado seus estudos. 

Art. t).o Or(ado o rendimento li11uido do Semina
rio, o deduzido o ordenado dos em pceg-ados, o resto 
snrú dividido por cento e oiLnnta mil réis, quantia em 
que é calculada a decente e honesta sustentação, tra
tamento e ensino de cada seminarista, e o quociente 
marcará o numero de orphãos que actualmonte podera 
ter o seminarío. 

Art. n. o No caso porém de se augmentarem as rrn~ 
das, como é d1~ esperar elos bons desejos do Governo, e 
da phil:mtropia, A caridadE'_, que tanto caracterisam 
os cidadãos brazileirosj será augmentado o dito nume
ro na proporção acima rstabclcc1fla, e então por editaes 
se fará constal' os lugares, que se houver·rm de preen
cher'. 

Art. 7. o A id<ldc marcada para o~ meninos pode
rem r,ntrar no scminario fica comprchendida entre 
sete e doze annos; antes ou depois destes limites lhe 
será' vedado o recebimento : outrosim nenhum nelle 
se demorará por mais de seis annos. 

A.rt. 8. o O orphão deverá apresentar~ ao entrar no Se
mina rio~ um enxoYal constante dos objectos seguintr·s: 
seis lencúes, quatro toalhas, e seis camL;;as (le 1inho, 
quatro éalças com pés, e quatro jaquetas do ganga azul, 
ou zuarte, dous pares tle sapatos de couro branco, ~~ urn 
Jenço de panninho pn~to; <1lém disto constará mais de 
uma calça, c uma jaqueta de duraque azuL um lenço 
de seda preto, dons pares de meias côr de sal e pimen
ta. um par de sapatos elo couro preto, 0 um bonct <tzul 
co'rn o tope nacional. Dos primeiros objectos se servirá 
em casa ; e elos segundos, quando sahir á rua. 

Art. !J. o Se por absoluta carcncia de meios, justifi
cada por r,ertidão elo respcctiYo Paroctw, f<Jr impossí
vel ao orphão a prompti1lcação dos objectos acima mar
cados, será todavia recebido, devendo nesse caso o Rei
tor exigit· do Synclico o que faltar: assim como exigirá 
io-ualmente o enxoval ~cima marcado para cada um dos 
o~phãos ora existente~ no Seminario, excepto a _roupa 
de uso interno, emrpwnto dUl':-Jrem a~ rouprtas, de que 
~o presente se servem. 
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CAPITULO IV. 

DOS EMPREGADOS. 

·Art. L • Os cmt..egados do Seminario são: o Reitor, 
o Vice-Reitor on. · Capellão, e os Professores: os dou!; 
primeiros residirão no Seminario; os ultimos porém 
fóra delle : todos serão nomeados pe )o Governo, e por 
elle despedidos, quando bem não cumprirem suas obri
gações. 

Art. 2. o O Reitor vencerá o ordenado de quatrocen
tos mil réis : como Ctéfe do Estabelecimento compete
lhe velar sobre a rigorosa execução dos presentes es
tatutos; inspeccionar o andamento das aulas, a assi
duidade dos Professores, e o aproveitamento dos discí
pulos; informar á Camara Municipal de tudo, que oc
correr a bem, ou em deterioramento da Instituição; 
receber os supprimentos do Syndico, e com elles fazer 
os gastos da casa, tendo um diarío da receita, e despe
za, para em todos os trimestres apresentar a conta cor
rente do Estahelecimento ao respectivo Syndico. 

Art. 3.~ O Vice-Heitor será ao mesmo tempo Capel
lão do Seminario; vencer~ o ordenado de duzentos mil 
réis : compete-lhe coadjuvar o Reitor na policia inter
na da casa ; pt'eencher as suas funcções no caso de mo-

. Jestia ou auscncia; e dizer missa aos domingos e dias 
santos, explicando antes o Evangelho rlo dia. 

CAPITULO V. 

DAS ESCOLAS F. OFFICINAS. 

Art. 1. o Além do Mestre publico de primeiras letras~ 
ora existente no Seminario, haverá um Professor de 
desenho~ c outro de mathema ticas. 

Art. 2. o O Professor de primeiras letras ensinará 
aos seminaristas recem-admittidos a ler, e e~crever· 
pelo methodo lancastriano, adoptado nas escolas prima-· 
rias do lmperio: Pste curso durará tres annos. 

Art. 3. o O estudo de primeira~ letras será acompa-
nhado pelo de desenho, que terá um Professor com O' 
ordenado de quinhentos mil réis : durará o mesmw 
tempo, que o primeiro, e nelle será ensinado o d-ese
nho linear, e desenho de figuras: para auxilio do Pra ... 
fessor haverá um Aiw~antP. on ~:·~~ti.!~lt-J. q:~; ::wr1. ü· 



discípulo mais adiantaJo, com a gratificação annual de 
sessenta mil réis. " 

Art. ~.o Findo os tres primeir·"" annos, passarão os 
seminaristas a frequentar a aula _. mathematicas, qpe 
ser~ regida por u.m_ Professor com o ordenado de sete
centos mil réis, ajudado pe1n di:;dpulo rna-is adiantado, 
que perceberá por isso a gratificação de oitenta mil réis 
ann.ualmente. Este curso durará tres annos: no f. • 
én~i.nar .. se-ha arithmetica e alg'ebr::t até equações do 
2. o gráo : no 2. o geometria e trignometria plana : nó 
3. Q mecanica applicada ás artes. 

Art. õ. • Durante estes tres ultimos annos os semi• 
naristas trabalharão nas officinas que se houverem de 
estabelecer . no Seminario; ~ no ultimo aprenderão 
aUJín disso o jogo de armas, e o exercício, e man.ejo 
das Guardas Nacioníies: findo o que serão despedidos 
da c~sa. 

Art. 6. o As officinas de que falia o artigo antece~ 
dea te, devem ser de torneiro, entalha dor, li thogra pho, 
&bridcir,ou qualquer outra de misteres adequados ás nos
sas p:r:~Cisões, e estado de civilização do paiz; que alli se 
possa estabelecet· por ajuste da Camara Municipal, e 
approvação do Governo. o 

· Att~ 7. o Os Mestres destas offic.ina.s tratarão com 
tó<.fá á urbanidade os seminaristas que nellas tra· ... 
:balhareru, sem que pelo ensino vençam algum qrde- · 
nado; gozarão sim gratuitamente da casa, que lhes 
fôr destinada, e do producto do trabalho dos seus dis-
cípulos. · 

Art. 8. o No mez de Julho, ou de Agosto de cada um 
anno, o Reitor rem,etterá a lista dos orphãos que se 
acharem a freqrteniar o 3,. o anno mathematico, á Ca
mara Municipal com todas as informações ácerca do 
seu, apreveitanlt~nto, quér nas doutrinas tbeoricas, 
quér a~. pi'l ticas, aHm de que ella procure arranja1· 
os vantajosamente, seja nos estabelecimentos nacio
~es~ ~ja parUiculares por via de engajamentos, de 
S<ltt4\ que eUes se não vejam aband(}nados no fim do 
au.n,q., tempo em qU6J devem necessariamente deixar o 
SeminariQ. 

4~:~. 9. o Os orphãos, que presentemente existirem no 
Sem.inar.io, Sl\bendoler·, e escrever, bem como tod()S. os 
que p~ra, .o futuro forem admittidos nessas eirc.umsun .. 
elas, pass~r.ã~ ~rn.metiia.tame»te á aula de mathem,a.ticas, 
sendo:. k>~Tia Qbr1gados a frequentar simoltan0amento 
o des.enho~,e~~~~laa de appJiaação: neste case poder-iO 
ser conS,ertado& na casa por espaço d@ quattro. anaii· 
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Art. tO. Qualquer orphão, depois de admittid o ao 
Seminario, não poderá delle retirar-se por vbntade pto
pria, ou de seus parentes, ou patronos, sem haver ter
minado os seus estudos, salvo se quem o pretender 
relirar da casa se obrigar, sob fiança, a lhe dar edu
cação idonea. 

CAPITULO VI. 

DA POLICIA E DlSCIPUNA INTERNA DO SEMINARIO. 

Art. ! . o A policia e disciplina do Seminario são en
carregadas immediatamente ao Reitor, e por isso de
verá nelle sempre residir, não podendo pernoitar fóra, 
salvo com licença da Camara, ou da commissão ins
pectora, ou por caso imprevisto, que participará com
petentemente. 

Art. 2. o Haverá no Seminario um Porteiro, nomeado 
pelo Rei to r, homem sisudo, e de madura idade, com a 
gratificação annual de sessenta mil réis, além de casa e 
mesa; a ellc compete abdr, e fechar as portas do Se
mina rio, entregando as chaves ao Reitor depois das 
horas de recolher; tocar a sineta para as aulas e serviço 
da casa; e vigiar na portaria que pessoa alguma entre, 
ou que os seminaristas desçam a tratarem com alguem 
sem expressa licença do Reitor, sendo para isso obrigado 
a fazer as respectivas participações. 

Art. 3. o Todos os seminaristas formarão u~n corpo 
dividido em tres secções: a primeira abrangerá os que 
tiverem de idade, llté dez annos inclusive ; a segnnda 
até aos treze; e a ultima até aos dezoito; e cada uma 
dellas será regida por um dos seus membros mais sisudos 
e circumspectos, que o Reitor houver de nomear. 

Art. 4. o Aos Chefes das secções pertence vigiar seus 
companheiros nos dormitorios~ na mesa, nos passeios, e 

. nos jogos ; cuidar na limpeza dos seus- corpos, e vestua
rios, e bem assim na sua applicação e cotiducta moral, 
pa"ra dar conta ao Reitor. 

Art. 5. o Para o bom desempenho dessas obrigações 
~umpre, primeiro que tudo, que cada secção ou classe 
durma em salão separ:1do, ou em certo numero de quar
tos, que se communiquem interiot·mente (os de cada 
classe); e ahi farão os Chefes guardar o silencio nas 
horas marcadas para o estudo.; deitar seus companheiros 
ao toque da sineta, apagando immediatamente as lnzt:s! 
excepto a de uma lamparina, que em cad·a um,: o~: ;1o.r· 
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mito rios se deverá conservar sempre acc~Ba ~om a cau
tela devida. 

Art U." Cada seminarista dormirá em leito separado, 
arranjado com um enxergão e travesseiro enfronhado, 
,dous lençóes~ e uma coberta de bacta venJe dehrnada de 
•cadarço amarello: os lençóes e fronhas serão mudados 
.:todos os quinze dias_, ou an tcs se necessa rio fôr. 

Art. 7." Ao amanhecer~ igualmente ao toque da sinet::~, 
'OS farão levantar, e depois de os obrigar a varrer o~ 
darmitorios, e a compor suas camas, os conduzirão ao 
banb.o geral d'agua fria nos tanques para isso destina
dos, excepto aquelles a quem_, por uma constituição 
,limphatica, e catarrhosa forem contra-indicados os ditos 
banhos~ mas todavia sempre lavarão o rosto e as mãos, 
'banhando então todo o rorpo em agna quente, uma ou 
,duas vezes por semana. 

Art. 8. o No banho examinarão os Chcf.es se elles têm 
,alguma ferida, sarna, ou contusão, a fim de se provi
·denciar o seu curativo; e se seus pés, e cabeças estão 
livres do flagello dos vermes, para, no caso contrario, 

:se cuidar de sua limpeza e extracção. 
Art. 9. 0 Os seminaristas que adoecerem, serão tra

:ttados com todo o desvelo, e caridade, para o que ó 
/Reitor nomeará por enfermeiro um dos orphãos, que, 
1-peJa sua boa índole e philantropia possa bem desem
í~penhar semelhante emprego : e bem assim haverá um 
~l?rofessor perito do partido da casa, por ajuste da Ca
m:tara Municipal, e approvação do Governo. Os medica
mentos serão suppridos por qualquer botica acreditada, 
~·endo as receitas rubricadas pelo Rei to r . 

.. \rt. JO. Outrosim farão com que os meninos limpem 
-diar .~amcnte os dentes; mudem as camisas ás quintas e 
,domiJJ"t;os.., c as calças e jaquetas nestes ultimos dias tão 
sómente:!; que aos sabbaclos aparem as unhas, e seus ca
:hellos se}a.In cortados sobre o curto, ele dons em dous 
mezes. 

Art. H. A roupa de cada classe, depois de numerada 
.competente1.-uente, será guardada em caixões separados ;• 
·debaixo da in ·spce,ção e vigilancia dos chefes, que darão 
:parte ao Reito'f d~ qu~ estiver rôta para ser· composta, 
-e da que se ach;.'T mteuamente estragada para spr sub
stituüla por out1~a nova. 

Art. 1.2. A m!~sa será commum a todos os semina
ristas· iN!la.s elles d.~verão nella sentar-se por ordem de 
suas s~ccões: e o Chefe de cada uma dellas servirá, P 

distribuirá a comida a sem;; respectivos companheiros: 
ella será prt>sidida 1wlo Reitor, P Vice· Reitor, fJlH' farão 



KX.ECUTnO. 

conservar toda a deceucia, ordem, e circumspecçãu de· 
vida. 

Art. i3. O alimento dos seminaristas constará: ao 
almoço, de eafé e um pão torrado com manteiga; ao 
jantar, de sopa ele pão ou arroz, vacca cozida com ver
dura e toucinho, e um prato de guisado ; a farinha de 
mandioca cozinha!la no caldo servir-lhes-ha de pão;, 
e terão por sobremesa alguma fruta do tempo ou uma 
pequena porção de melado~ á cêa, de um prato de arro~ 
com assucar. cangica, ou hervas com meio pão. 

Art. i4. As comidas acima designadas para o jantar 
poderão ser substituídas por outras equivalentes, que 
reunam vantagem de serem igualmente nutrientes, e de 
não excederem á despeza, que com aquella se possa 
fazel'. 

Art. Ui. Haverá no Seminario uma despensa. cuja 
guarda e manejo será incumbido mensalmente pelo 
Reitor a um dos seminaristas mais sisudo e capaz, o 
qual preencherá as funcções de economo, inspeccio
nando a cozinha, o subministrando-lhe o que f6r pre
ciso. 

Art. !6. Os seminaristas sahirão todos os domingos 
ao passeio e serão sempre acompanhados pelo Reitor, 
ou VícQ-Reitor; os chefes vigiarão que as suas respec
tivas classes saiam hem compostas com o vestuario 
propl'io, e que na rua marchem com toda a gravidade, 
c boa ordem. 

Art. 1.7. No campo, para onde se dirigirão sempre 
os passeios dos seminaristas, elles gozarão de toda a 
liberdade, sendo-llles pcrmittillo o correr, saltar~ lutar, 
trepar nas arvores, e praticar cmflm todos os outro:~ 
jogos, que dêrn força aos musculos, e mobilidade ás 
articulaeõcs. 

Art. Í8. Tanto nos jog-os dos passeios, como na
quelles, que ti verem lugar no quintal do semi na rio, 
ou no salão ele recreé!ção, os chefes das classes terão o 
unico cuidado de Yerem que Sl~us companheiros com 
t.aes brincos não offemlam a si ou aos outros. 

Art. i9. No quintal do seminario haverá um ou dous 
jogos de bola para rect'eio c exercício dos seminaristas, 
ao que se deverá ajuntar o do volante, e pôla ; no tempo 
chuvoso porém poderão praticar estes dous ultimos 
jogos no sa]ã() da recreação. 

Art. 20. Nas horas das tristes, durante as quaes 
devem estudar as lições, os chefes das classes terão todo 
o cuidado em que seus companheiros se appliquem, 
não consentindo que olles eonverscm, ou st'jam <listra-

i, I \ 
I\) I ~ 
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hidos de maneira alguma, bem como, ao toque das 
aulas, farão com que elles immediatamente a ellas se 
dirijam. 

Art. 2!. Sendo um dos principaes deveres dos chefes 
das secções o vigiarem a conducta mor3J de seus com
panheiros, cumpre que elles ponham todo o cuidado, 
a fim de que se não pronunciem palavras sujas, desho
nestas, e obscenas, c menos que se pratiquem actos de 
semelhante índole, devendo, no ca:;;o de infracção de 
tão saudaveis preceitos, dar immediatamente parte ao 
Rei to r para punir o infractor na conformidade do ca
pitulo penitenciario. 

CAPITULO VII. 

DAS CULPAS E CASTIGOS. 

Glotoneria .•....••...•.• -Diminuição de comida. 
1 Privação de recreios, em

Desé\linho, e estrago de} prego em Ia_var e escovar. 
fato .................... ~ o fato proprw, e dos com

\ panheiros. 

i 
Privação de recreios, tra-

. . balho braçal em qualquer 
lnerCla e pregmça · · .. · · · · objecto do serviço do col-

legio. 
Distracção;_fal ta de estudo, S Reclusão, e lições dobra
turbulencia •.•.. o. o. o. o l das. 

Palavras, e actos indecen- S Reclus~o, ou privação dos 
tes .• o ••••••••••••••••• l passeios. 

Injuria, máos tratamentos{ R 1 ,- d' · · -
aos companheiros, ou for- ec u.:sao., Immmç~o na 
mal desobediencia aos su- C?I?-1d_a · a c tos .de r econ-
periores .•.••.... o..... c1haçao e humildade. 

Mentira, calumnia, usurpa-l Repar~çã? possível do ~am-
ção de propriedade alheia, no fe.1!00 e segregaçao ~a 
e qualquer outra accão reumao. do~ companhel-
culposa .•..... o.. . .. :. . ~o~es~~rvaçao de assento 

{ 

Dobro da pena., e rotulo de 
Nas reincidencias........ papel no peito que declare 

a culpa. 
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CAPITULO VIII, 

DISPOSIÇÕES, GEBAES. 

Art. L o O Reitor, de accôrdo com os Professores, or
ganizará um horario, que marcará a }lora e a duração 
de cada uma das occupações dos seminaristas, durante 
. o dia : neste trabalho dever-se-ha, sobrfil tudo, attender 
· ã c.ombinação dos estudos, e á facilidade de um mesmo 
alumno poder frequentar, além das aulas, á que é obri
gado, qualquer outra cxistepte no seminario, seja repe
tindo mate1·ias, já por elle estudadas, seja habilitando-se 
por uma frequencia anterior, a melhor entendei-as, 
quando vierem a constituir seu particular estudo. 

Art. 2. o A chamada dos seminaristas para as suas oc
cupações será feita pelo toque de uma sineta, que variará 
segundo cada uma dellas: esses toques, c as suas signi
ficações serão designados no hora rio, o .qual deverá estar 
patente nas aulas e nos salões ela casa. 

Art. 3. o Além dos estudos marcados nos presentes 
est;:J~~tos para a educação dos orphãos, podet-se-ha 
~dmittir o das línguas franceza, ou ingleza,_ se algum 
Mestre com condições pouco onerosas ao estabelecimento, 
se quizer encarregar do ensino de qualquer destes 
idiomas; precedendo ajuste com a Camara Municipal e 
a:pprovação do Governo. 

Art. 4. 0 O semipario de S. Joaquim admittirá como 
porcionistas, encarregando-se de lhes dar a mesma edu
cação physica, moral e litteraria, marcada para os or
phãos~ todos os meninos, que se quizerem aproveitar de 
l.im:;t tão tltil, como patriotica instituição, mediando a 
somma de cincoenta mil réis, que no principio de cada 
trimestre, deverão entregar ao syndico da casél, e o en
xovàl marcado no art. ~;.o do capitulo 3. 0 que, por uma 
só vez, e no a c to da recepção será entregue ao ff~itor. A 
admissão do porcionista ao seminario será auf.oritada 
por despacho da Camara Municipal. 
· Pa.lacio do RiQ de Jant\iro am fi de Deaembro de !831. 
- Joli Uno Coutinho 

. . . ....., 



72 .o\.CTOj DO PODJ:.;h 

DECRETO-DE i3 DE DEZEMBRO DE 1831. 

Dá Regulamento para o porto do Rio de Janeiro. 

A Regencia, em Nome do Imperador, em virtude da 
autoridade que a Lei de i5 de Novembro deste anno 
confere ao Governo de reformar as Alfandegas do Im
perio, Decreta o seguinte : 

TITUI .. O I. 

Regulameuto do })Orto do Rio de Janeiro. 

CAPITULO I. 

LUGARES DESIGNADOS PAHA ANCORADOURO. 

Art. 1. o Haverá no por· to do Rio de Janeiro tres an
coradouros para as embarcações mercantes; a saber : 
um para as que entrarem por franquia, ou arribarem 
por alguma necessidade OLI accidente marítimo; outro 
para as que esperam descarga, ou têm reexportação, ou 
baldeação; e outro para as que estiverem á carga. 

Art. 2. o E' designado para ancoradouro de franquia 
o espaço comprehendido entre uma linha tirada da for
taleza de Villegaignon até a Boa-viagem, e outra tirada 
da ponta do Trem até o Gravatá, dentro do qual espaço 
as embarcações devet·ão amarrar de meia batlia para a 
parte da cidade em duas, ou mais linhas a rumo de 
Norte-Sul. 

Art. 3. o E' designado para ancoradouro das embar
cações, que esperam descarga, ou têm que reexportar, 
ou baldear, o espaço entre a ilha das Cobras, e a das En
xadas, tendo por limite á Leste uma linha tirada entre 
a~ duas extremidades orientaes das ditas Ilhas. e outra 
tirada dos armazens de madeira da ilha das Cobras até 
a ponta da ilha das Enxadas, que fica mais a Sudoeste. 
As embarcações fundearão alinhadas dentro destes limi
tes a rumo de Noroeste-Sueste com os páos de retranca, 
e bojarrona desarmados, e mettidos dentro, deixando 
livre para a na vcgação o espaço que medea entre e lias, e 
a ilha das Cobras. 

Art. 4. o E' designado para. ancoradouro das embar
•~ações á earga o espaço desde o trapieho do Sal até a 
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Saude, e neste espaço as embarcações fundearão em uma~ 
ou mais linhas no3 rumos de Noroeste-Sueste, deixando 
livre entre ellas, c a cidade, não só a navegação ás em
bárcações costeiras, que têm de descarrega r as produc
ções do paiz nos trapiches situados nas praias fronteiras a 
este ancoradouro, mas tamuem o espaço necessario para 
as embarcações, que tiverem necessidade de fabricar, 
ou se acharem em fabrico. 

Art. 5. o Não se comprehendem nas llisposições pre
cedentes as embarcações costeiras vindas de portos desta 
Província, ou de outra qualquer do Imperio, nos quaes 
não houver Alfandegas; por quanto taes embarcações 
continuarão a tomar o ancoradouro, que têm tido até 
agora. 

CAPlTULO 11. 

GUARDA~ E VIGU UOS ANCORADOUROS. 

Art. 6. o Para a guarda, e vigia dos ancoradouros, 
haverá sete embarcações, que serão com preferencia as 
de guerra desarmadas, a saber : duas no ancoradouro de 
franquia, tres no de descarga~ e duas no das embarcações 
á carga, as quaes se postarão fundeadas nos lugares mais 
apropriados á guarda, e vigia das embarcações surtas 
no respectivo ancoradouro. 

Art. 7. o Além destas embarcações haverá mais uma 
que deverá estar sempre fóra da barra deste porto para 
evitar o extravio, e contrabando da costa. 

Art. 8. o O numero de gente, qualidade do armamen
to, e detalhe do serviço ordinario das embarcações, e 
esraleres incumbido$ da vigia, e guarda dos ancora
douros, será fixado pelo Juiz da Alfandega com appro
vação do Ministro da Fazenda. 

Art. 9. o As ditas embarcações, e seus escaleres usa
rão de signaes particulares, segundo o regimento, que 
lhes fór dado pelo Juiz para se entenderem, e correspon
derem mutuamente, tendo as emuarcações um distinc
tivo permanente para serem reconhecidas, e respeita
das pelas embarcações mercantes . 

. A_rt. 10. Cada uma das embarcações da guarda, e 
VIgia, será commandada por um Official, o qual ficará 
sujeito ás ordens do Juiz da Alfandega. 

Art. !L Um dos Commanuantes das embarcações da 
guarda de cada ancoradüuro será o Commandante dolle 
por escolha fio Juiz da Alfandega. c ~ssim os Comman

r.&.RTE U. I~ 
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dantes das outras embarcações da guarda do respectivo 
ancoradouro, como os Mestres, e Capitães das embar
cações mercantes ahi surtas, lhe obedecerão em tudo 
quanto fôr tendente ao exacto cumprimento deste Re
gulamento. 

Art. 12. A principal obrigação dos Commandantes 
das embarcações da guarda é promover a exacta obser
vancia deste Regularnen to, e evitar todo e qualquer des
caminho, c defraudação de direitos. Para se consegui
rem estes importantes fins deverão : 

i. o Vigiar escrupulosamente de dia, e noite, fazendo 
rondar pelo ancoradouro os escalercs das embarcações 
da. sua guarda, para que não desembarque de bordo vo
lume algum sem despacho da Alfanclega, apprehenclendo 
os que forem achados sem cJie, e que não vierem acom
panhados por um guarda de conducção. 

2. 0 Não cons8ntir, se não nos termos dos arts. 21, 
22 e 28, communicação alguma com a terra ás embar
cações em franquia antes~ ou depois da visita, nem ás 
que estiverem no ancoradouro de descarga. 

3. o Cuidar em que as embarcações mercantes tomem 
os seus ancoradouros respectivos, c nelles se conser
vem dentro dos limites marcados neste Regulamento~ 
po~lendo mandar vir á falia, arribar, e perseguir todos 
os .escaleres, lanchas, ou barcos quaesquer, que passa
rem por taes ancoradouros, e se lhes fizerem suspeitos; 
e não consentindo que os barcos de des('arga junto aos 
navios sejam atracados por outros barcos va~ios. 

~-o Prestar todos os auxílios, que lhes forem requi
sitado~ pelos Officiaes da Alfandega, e Consulado, cuja 
fiscalisação continúa do mesmo modo, devendo enten
der-se com elles, e conservar a melhor harmonia; 
obrando cumulativamente, e de accôrdo, ajustando sig
naes para se reconhecerem de noite, e usando de todas 
as mais cautelas que julgarrm convenientes. 

5. o Participar ao Juiz da Alfandega tudo o que fór 
conducente á fiscalis:Jção dos in tet·esses nacionaes, e 
á boa ordem do serviço naquillo, que fôr da sua com
petencia, e cumprir as ordens, que pelo dito Juiz lhe 
forem dadas. 

6. o Empregar a força á sua disposição quando for 
necessaria para se conseguir a plena execução do de
terminado neste Regulamento. 

Art. !3. Além da vigia das embarcações da guarda~ 
e seus escaleres, as embarcações em franquia serão vi
giadas pela fortaleza de Villegaignon, e tanto estas, 
como as dos em tros ancoradouros, o ::;erão tambe m pelas 
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embarcações de guerra naeionaes, que accidentalmente 
se, acharem eslacionadas na proximidade dos mesmos 
.ancoradouros, podendo os seus esc a leres perseguir e 
apprehencler os extraviadores. 

Art. i4. Todos os objecto:; a!Jprehendidos pelos esca
le.res das embarcações da guarda, e vigia., e pelos das 
outras de guerra, e da fortaleza, serão remettidos pelo 
Commandante do respectivo anceradouro ao Juiz da 
Alfandega, com partA por escripto, em que se declare 
oescaler, e os nomes dos apprehensores; e logo que 
segundo as leis se julguem lJOas as apprehensões, será 
metade para a tripolação do escaler apprehensor~ e me
tade para a tripolação, ou guarnição da fortaleza, ou 
embarcação a que elle pertencer, tendo cada individuo 
uma quota igual. No caso de haver denunciante terá 
este metade. e o resto se dividirá como acima. 

Art. 15. ·As referidas embarcações da guarda e vigia 
deverão ter sempre, durante a noite, içadas no mastro 
duas lanternas com boa luz, e as embarcações mero:o 
cantes funcleadas nos ancoradouros deverão ter uma 
tambem içada no mastro grande. Os escaleres de vigia 
andarão com luz ou sem ella. Os cscaleres, ou quaesquer 
outras embarcações que vierem dos ancoradouros paN 
terra.. ou forem de terra para os ancoradouros, terão 
ep!lugar alto uma lanterna com boa luz. Os que con • 
travierem a este artigo serão multados em 10,~000 pagos 
da cadêa. 

Art. iG. Quando as emlwrcuções entrarem a barra 
de noite~ a fortaleza de Santa Cruz lhes ordenará que 
ponham immediatamente uma lanterna accesa no mastro 
grande, e a conservarão toda a noite. 

CAPITULO III. 

INTRADA NO PORTO, ANCORADOURO EM FRANQUIA, E VISITA 
DAS EMBAlWAÇÕES MERCANTES. 

· Art. 17. As embarcações mercantes, que entrarem j 
no porto, deverão dirigir-se logo em direitura para o J 
'ncoradouro de franquia, que lhes será indicado pela 
fortaleza de Santa Cruz, e nelle darão fundo, seja qual ~· 
f~ r ·o destino da sua vinda a este porto; e só depois de 
receberem ahi a visita da Alfandega passarão para o · 
ancoradouro, que lhes pertencer. Os Mestres, ou Capi- ~;·,· 
tães de taes embarcações entregarão logo ao Comman- ·· 
dante da franquia os manifestos, livros de carga, e listas 
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de passagcit·os; e o dito Couunanuante os entl'egará ao~ 
Officiaes da Alfandega quando forem visitar a embar
cação. 

Ar·t. 18. O Commandan le do ancorauouro de franquia 
dará parte ao Juiz da Alfandega ás 9 horas da manhã, 
ao meio dia, e ás 3 horfls da tarde, das embarcações, que 
houverem entrado, sendo estes avisos mandados á casa 
do Juiz, quando a Alfandega estiver fechada, a fim de 
que elle mande immedia tamen te fazer a competente 
visita, a qual se verificará todos os dias, quér sejam de 
trabalho, quér de guarda, desde as 8 horas 6la manhã 
até as 6 da tarde. 

Art. 19. As visitas de entrada se farão pela maneira 
até agora observada, e os Mestres serão demais obri
gados a entregar aos Officiaes da visita da Alfandega 
todas as encommendas, que por não virem manifestadas 
são de facil descaminho, podendo exigir dos di tos Offi
ciaes que assignem uma relação dellas: e todos os vo
lumes ou encommendas não manifestadas, ou entregues, 
que depois se encontrarem na busca, ou revista, serão 
tomados por perdidos; excepto se forem roupas do uso 
pessoal dos passageiros. 

Art. 20. Igualmente os passageiros entregarão aos 
ditos Officiacs da vi si ta os seus bahús., e poderão acom
panhai-os até o armazem da Alfandega, que deverá 
haver para arrecadação delles, e das uncommendas, 
quando o desembarque se fizer a horas que esteja fe
chada a Alfandega. 

Art. 2L Emquan to as emba reações não receberem a 
visita da Alfandega, lhes fica vedada toda e qualquer 
communicação com a terra. Se todavia o Capitão, ou 
Mestre tiver necessidade muito urgente de vir á terra, 
o Commandante do ancoradouro lhe concederá licença 
indicando-lhe o lugar onde deverá de:-;embarcar, para 
o qual seguirá em direitura; e ahi haverá guardas da 
Alfandega, que visitem o barco, que o transportar, 
sendo outra vez visitado no regresso. 

Art. 22. Ainda depois da visita da Alfanclega, não 
poderá ir a bordo da embarcação em franquia pessoa 
alguma que não pertença á sua tripolação" sem ordem 
por escripto do Juiz da Alfandega, e tanto estas, como 
as da embarcação~ ficam sujeitas a revistas e buscas, 
quando haja suspeitas de quererem fazer o extravio. 
Os transgressores serão presos, e remettidos ao Juiz da 
Alfandega com parte circumstanciada por escripto do 
Commandante do ancor·adouro, para proceder contra 
elfe.s na fórma das Leis. 
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Art. ~;J. A's embarcações, que entrarem por franquia, 
não concederá o Juiz prorogação de!l~ sem justa causa, 
e isto só por cinco dias; e sem licença do mesmo Juiz 
não passarão para outro ancoradouro~ a qual será uni
eamen te concedida em c~so de JH'ecssidadc. Taes I i
cenças porém não ficarão sujeitas a emolumento algum, 
se o não estavam :.~inda até aqui. . 

Art. 24. Se os Mestres das embarcações declararem 
que se llestinam a descanegar neste porto, e assim 
constar elo seu passaporte~ e despacho, ser-lhes-ha inti
mado pelo Guarda-mür que passem para o aucoradouro 
correspondente até o dia seguinte~ se assim o permittir 
o tempo; e não o fazendo serão obrigados a isso pelo 
Commanclantc do ancoradouro; devendo em todo o 
tempo, que medear desde a intimação até o seu cum
primento, conservar içado o signal, que para este 11m 
se estabelecer. No caso por{~m de terem algum impt'
dimento para deixarem de cumprir com esta determi
nação, o representarão ao Juiz da Alfandega a fim de 
lhes deferir como f6r justo. 

Art. 25. A's embarcações costeiras, e de cabotagem, 
logo que entrarem a barra, serú ordenado pela fortaleza 
de Santa Cruz que se dirijam á embarcação do registro 
da franquia 1 e ao Commandante della entregarão o seu 
manifesto, ou livros de carga, e seguirão pura o seu an
coradouro. Os ditos manifestos., ou livros de carga, 
serão pelo dito Commandante entregues ao Guarda-mór 
na visita immediata. 

CAPITULO IV. 

ANCORADOURO DA DESCARGA. 

Art. 26. A descarga das embarcações se fará pela 
maneira estabelecida nas Leis, e Ordens em vigor; com 
declaração porém que não terá lugar a sah ida dos ge
neros das embarcações á descarga, quér seja para os 
trapiches, quér para outros barcos, ou navios, fóra das 
horas do dc~pacho da Alfandega~ antes deverá terminar 
ã t hora da tarde. A descarga na ponte da Alfandega . 
começará ás 8 horas da manhã, e terminará á l da 
tarde, a fim de haver tempo para se recolherem com a 
necessaria clareza c cautela os objectos descarregados. 

Art. 27. As embarcações, que ti verem de fazer, ou 
reeehrr baldeaç.õe~~ ou rPc'tpot·taçõf's, pass~rão do an-
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coradouro de franquia para o de descarg·a, e ahi se con .. 
servarão até a sua sabida do porto. 

Art. 28. Não poderá ir a bordo da embarcação mer .. • 
cante, que estiver neste ancoradouro, pessoa alguma, 
que a ella não pertença, salvo com ordem por escripto 
do Juiz da Alfandega. Os transgressores serão presos, e 
remettidos ao dito Juiz com parte circumstanciada por 
€Scriptõ do Commandante do ancoradouro para proceder 
contra elles na fórma das leis. 

Art. 29. Logo que a embarcação tiver completado a 
sua descarga deverá ajuntar em lugar proprío os sobre
:salentes despachos de r e torno, que serão. calculados se
gundo a força da embarcação, e duração da viagem de
clarada, a fim de faciJi ta r a busca da visita, e depois de 
vis i ta da tratará de receber o lastro necessario para a 
sua segurança, se o não tiver, e passará para o respectivo 
ancoradouro. Se todavia antes da visita lhe fôr indis
pensavel metter: algum lastro, o Juiz da Alfandega lhe 
concederá I icença. · 

CAPITULO V. 

ANCORADOURO DAS EMBARCAÇ0ES A CARGA. 

Art. 30. As embarcações da guarda, e vigia deste 
ancoradouro, e seus escaleres, não deixarão atracar 
ás embar0ações nelle surtas embarcação alguma com 
generos sujei tos a direitos de sabida sem irem acom
panhados de despacho do Consulado, que feita a desca r
ga, será logo entregue pelo arraes ao Commandan te do 
ancoradouro para o remetter no dia seguinte ao Admi
nistrador das diversas rendas. 

TITULO JI. 

Dlspo8lçõe8 gerae•· 

A.r·t. 31. Logo que se puzer em plena execução o 
pl'esente Regulamento, fica abolida a pratica de se po
rePa guardas da Alfandega a bordo das embarcações 
mercantes, pagos pela Fazenda Nacional. 

Art . 32 . Todos os escaleres, barcos, faluas, ou 
q11aesquer embarcações miudas, que navegam pela ba
hjja desta cidade, deverão ter escripto, DOR lugares 
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mais apparentes do casco, o nome pelo qual são conhe
cidas, e os que pertencerem a embarcações deverão ter 
escripto do mesmo modo· o nome dessa embarcação 
Os que não tiverem de !5 de Janeiro proximo em dian
te pagarão a multa de seis mil réis, e o dobro nas rein
cidencias. 

Art. 33. As embarcações mercantes, que não <tbser
varem o disposto no presente Regulamento, quanto 
aos ancoradouros, serão por este facto só mente, a inda 
que nenhum extravio tenha havido, multados em cen
to e vinte mil réis pelo Juiz da Alfandega, se neste 
Regulamento não fór estabelecida outra pena. 

Art. 34. As muJtas impostas pQr este Regulamento 
pertencem á Fazenda Nacional, e serão recolhidas ao 
cofre da Alfandega para se remetterem ao Thesouro. 

Art~ 35. Toda a despeza que se fizer COTI\.aS embar
cações da guarda, e seus escaleres, e com o seu ~rma
mento, tripolação e costeamento, a qual se não faria a 
não terem este emprego, Sei'á paga pela Alfandega. 

Art. 3ti. Este Regulamento será traduzido nas lín
guas franceza, e ingleza, e se entregará um exemplar 
delle impresso a cada Mestre, ou Com mandante de em
barcação mercante, que entrar neste porto. 

Art. 37. Os Presidentes das Províncias, em Conselho, 
proporão Regulamentos para seus respectivos portos, 
dando logo execução a este ]legulamento, no que lhes 
fOr applicav.el. 

Art. 38. Ficam derogadas tudas as disposições em 
contrario. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperâdor, Ministro e Secretario de. Estado 
dos Negocios da Fazenda~ e Presidente elo Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido, e o faça e~ecutar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
treze de Dezembro de mil oitocentos trinta e um, de
cimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCSICO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de· Vasconc1llo~. 

----
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DECRETO- DE 20 DE DEZE~mno nr, HtH. 

Extingue os corpos de milicias e ordenanças a medida que nos 
respectivos municipios se organizarem as guardas nacionaes. 

A Regencia , em Nome do Imperadot> o Senhor 
D. Pedro li, em observancia do art. 140 da Carta de Lei 
de !8 de Agosto do ·~orrente anno, que Manda crear 
as Guardas Nacionaes: Determina, que fiquem extínclos 
todos os corpos de milicias, e ordenanças, logo que em 
cada um <los municipios de que forem esses corpos, se 
tenham organizado as Guardas Nacionaes. 

O Conselho Supremo 1\lili ta r o tenha assim entendido, 
e o faça executar com os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Dezembro de mil oito
centos triqta e um, dccimo da lndependencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE LIMA E StLVA. 
JosÉ DA CosTA CAR\"ALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO- DE 20 DF. DEZEMBRO DE -183-t. 

Marca os vencimentos dos Commandantes das Armas. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, em observancia do art. !6, capitulo 5.0 da 
Carta de Lei de !5 de Novembro do corrente anno, que 
orça e fixa a receita e despeza do Imperio para o anno 
financeiro do 1.0 de Julho de i832 ao ultimo de Junho 
de !833. Determina que os vencimentos do Comman
dante das Ar·mas da Côrte ficarão reduzidos ao soldo da 
sua patente, com a gratificação e cavalgaduras de com
mando de divisão; e que os Commandantes de Armas 
da Bahia, Pernambuco. Maranhão, Pará, Mato Grosso, 
Santa Catharina e Rio GrandA qo SuL venct~rão sómente 
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o soldo de suá paÜ'\He com a gratificação e C~\'algaduras 
de com mando de brigada. 

O Conselho Supremo Militar o tenha as~im entendido, 
e o faça executar com os despacho~ necessari~s. ?alacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Dezembro-de mll Oitocen
tos trinta e um, decimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCJSCO DE LIMA E SILVA. 

Jost~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Manoel da Fonseca Lim'e& e Silva. 

DECRETO-u~ 20 DE DEZEMBRO nl!. 1831 .. 

Prescreve a fórma dos manifestos das emhar cações mercantes. 

A Regencia, em Nome do Imper:Jchw, julgando con
veniente para melhorar a fiscalisação elas renda~, que 
se arrecadam nas Alfandegas, pz·csc1·ever a fórma elos 
manifestos, de que devem munirMse as embarcações mer
cantes, Decreta : 

Art. i. o As embarcações, que "Se dirigirem com carga 
para os portos deste Imperio, '<levem tt·azer duas vias 
do manifesto, uma das quaes entregará o Commandante 
á barca de vigia fóra da ban-.a, ou á do ancoradouro• 
de franquia, quando o não pos:-::::a fner áquella ; e onde
não houver taes barcas, aos Offi.,ciaes da visita da Alfan-· 
dega; e a outra via entregar[\. na Alfandcg:-~ qnando a: 
ella f6r dar· entrada, a qual ter á lug·ar dentro de vinte· 
e quatro horas depois da chega da ao porto, não conta
dos os dias em que estiver fecbada a Alfandega. 

Art. 2. 0 O manifesto conte:l'á as secruintL~S declara·
ções:-o nome da embarcação, classe,·~ c tonelagem;
o nome, e assigna tu r a do Ca.lJi tão;-- o porto em qu:e· 
recebeu a carga ;-o porto ou portos deste lmperio a. 
que vem dirigida;- a descri:pção mais exacta pos~ivet 
das denominações, qualidades., e quantidades das mer
cadorias;- se estas vem a g-ranel, ou em volumes, as: 
qualidades dos volumes ou vasilhas, e seu conteúdo, as; 
marcas e numero dr cada um. peso ou medida tlMr mer-

PARTE II. U 
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cadorias, por quem carregadas_, a quem consignad::~s ;
a relação dos sobresalentes, que tiver a bordo, para 
consumo da embarcação. A' exccpção das marcas e nu
meros dos volumes_, todo o mais conteúdo dos manifes
tos será escript.o por extenso. 

Art. 3. o Quando uma embarcação tiver recebido carga 
em mais de um porto, trará tantos manifestos, quantos 
os portos, em que ti ver carregado. 

Art. 4. o O Commandante da embarcação quando der 
a entrada na fórma do art. :l. o declarará o numero de 
passageiros, quér da camara, quér arranchaclos com a 
tripolação, e a bagagem elo uso particular de cada um ; 
e além destas fará todas as mais declarações, que en
tender convenien tcs para sua segurança, e boa fé, mes
mo accusanuo alguns volumes, que lhe faltem, ou cres
çam no ;:1anifesto, ju:;tificaudo a causa ela diminuição, 
ou accrescimo, na certeza de que nada poderá depois 
allegar, que o releve da responsabilidade. 

Art. 5. o O Commandante de qualquer embarcação, 
que se destinar para este Imperio, logo que no porto, 
ou portos d'onde deve sahir, tiver completado o seu 
carregamento, e feito o manifesto pelo modo prescripto 
no art. 2. ", apresentará as vias do dito manifesto ao 
Consul Brazileiro residente nesse porto, ou quem suas 
vezes fizer, para as authenticar no caso de conterem as 
declarações_, c solernnidades exigidas neste Decreto. 

Art. 6. o Nos portos onde não houver Consul Brazi
leiro, ou quem suas vezes faça~ será o manifesto authen
ticado por dous negociantes brazileiros ahi residentes; 
e não os havendo, por dous negociantes do proprio paiz; 
e as firmas, tanto de uns como dos ou trqs, serão r eco· 
nhecidas pela autoridade local a quem competir. 

Art. 7. o Quando se veriticar que a embarcação tr-ouxe 
maior qu;~ntidadc (}e mercadorias Llo qne as constantes 
do manifesto, ou da declaração do Commandante, serão 
apprehend!das as que ele ·Hlais se aché! rem, e divididas 
pelos a pprehensores. 

Art. 8. o Achando-se menor Lfuantidade de mercado
rias que as constantes elo manifesto, onda declaração 
do Commandante da embarcação, se rcputarãa extra
viadas; se a falta fôr de volume, ou volumes, ficará o 
Commandantc sujeito á pena de contrabando:- se a 
falla fôr na quantidade da mercadoria, reeahirá no dono 
llella a mesma pena. 

Art. 9. o Nos casos dos arts. 7. o e 8. o , se executarão 
as penas peJo facto da simples achada de mais ou de 
menos volumes, ou mercadorias, sem admittir-se outra 



~:XECU'tiVO • 83 

alguma prova a este respeito, nem dar lugar a disputas 
.iudiciaes. 

Art. !0. Serão apprehendidos como contrabando os 
~·enero.s e mercadorias, que forem de qualidade inferior 
á manifestada. 

Art. Ú. Os Consules, c Vice-Consules Brazileiros 
logo que receberem este Decreto o farão publicar nos 
periouicos dos portog do Estado onde residirem, e remet
terão logo aos Juizes da~ Alfandegas deste lmpcrio dous 
exen;_plares dos ditos periodicos. 

Art. 12. As embarcações, que vier·em da Europa, e 
Costa oriental da America" é occidental d'Africa, são 
obrigadas a satisfazer ús disposições deste Decreto de
pois de. lindos nove mezes contaLlos da sua data, e de
zoito mezes as que vierem de Cabos a dentro: isto se 
entenderá quando nos ditos portos os Consules, ou Vice
Consules Brazileiros não tiverem feito publicas pela im .. 
prensa as referidas disposições; por quanto as embar
cações, que sahirem dalli um mez depois dessa publica
ção, ficam a e lias sujei tas, ainda que não hajam decorrido 
os prazos marcados. 

Art. 13. A infracção deste Decreto commettida pelos 
Consules, e Vice-Consnles, os sujei ta a uma multa de 
cem a quinhentos mil réis, e á destituição do emprego 
no caso de reincidencia. 

Art. 1.4. No caso de que a embarcação não traga ma
. nifesto~ ser-á admittida á descél rga pagando dez por cento 
mais sobre o valor das mercadorias, que trouxer. 

Art. Jõ. O Commandante de qu::tlquer embarcação, 
que não trouxer o seu manifesto na fórma prescripta 
neste Decreto, pagará uma multa de quinhentos mil 
réis até dous contos. 

Art. 16. A embarcação fica hypothecacla ás multas 
por este Decreto impostas ao Commandante; e todas as 
merca<Jorias, que no carregamento pertencerem a um 
mesmo dono, ficam hypothecadas ás penas a que fôr su-
jeita parte dellas. · 

Art. i7. Havendo denunciante, pertencer-lhe-ha me
tade das mercadorias, que fazem o objecto da denuncia, 
ou metade do seu valor; e a outra metade será dos ap-
prehensores. . 

Art. 18. Quando se duvidar se este Decreto compre
hende alguma hypothese, a decisão pertence ao M)nistro 
da Fazenda na Côrte, e nas Províncias aos Presitlentes 
em Conselho. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
.Magestade o imperador, Ministro e Secreta,rio de Estado 
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dos Ncgocios da Fazenda, e Presidente uo Tllesour·o Na
dona I, a~.-; i iil o tenha entendido, e o faça executa r com 
'OS despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte de Dezemhro de mil oitocentos trinta e um_, de
cimo da In~ependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNiz, 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Modelo dô mantresto~ que em conrormldade do 
Decreto de ~O de Dezembro de 1831~ deveiD 
t.razer ai!! eDlbarcações mercantt~8~ naclona.es 
ou e8t.rangelra8~ que transportarem carga 
para os porto& do lmperlo do Drazil. 

1 Manifesto da carga que o navio pm·tuguez 
ICcmtramarca do de seiscentas toneladas, de que é pro-

Navio. prietario e Mestre 
T. recebeu no porto 

de com destino para 
Marcas. tocando por escala ou 

em dh·eitum pa.ra a saber: 

-Carrega-

PARA PERNAMBUCO. 

A .... 

Cincoenta pipas de vinho tinto de Lisboa. 
Cinco caixotes com patacas hespanholas, eada 

um com tres mil patacas a entregar 

A B ...... , ausente a 

-Carrega-

c .. 
A.. Dez caixões de chapéos de castor, eontenóo 

· N. os 1 a to. cada um sessenta chapéos. 

A entregar 

A D •••• , ausente a 
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-.- Carrega -

PARA O RIO DE JANEIRO. 

E •••• 

Pm barril de azeite doce, de quatro em pipa. 

A. entregar 

a F •.• ,, ausente a 

-Carrega-

G •••• 

G. Quatro fardos de garras de companhia, com 
setenta e cinco peças cada um. 

Quatro ditos de dito berboim, com oitenta 
peças cada um. 

A entregar 

A H ••. ·~ ausente 

-Carrega-

J •.•. 

Sem marca. Quinhentas barras de ferro da Suecia, pe-
sando tt·ezentos quintacs portuguezes. 

etc. 

A entregar 

A L .••• , ausente a 
etc. etc. 

Certifico que a quantidade de volumes, e as 
marcas, e numeros constantes deste manifesto, 
são conformes com os conhecimentos que as
signei : sendo em resumo tOdo o carregamento 
do navio d~ meu commando 

O seguinte; 

nuzentas pipas de vinho l 
branco d. e Lisboa •.... ,... . Pa1'a P_ernam. buco, 

Vinte ditas dito do Porto pprto d{J mir•oo f~• 
Trinta fardos de fa~en· cala, 

das dcBengalla., .••••• ,,, , 

Vinte ditos de ditas do ) 
)fala bar ••• I •••••• I • • • • • • • ({ Pam tJ JUo dtl la• 

Quarenta. ditos de ditas n1tro. 
inglezas .................. . 

etc. 

Lisboa 

etc. ete. 

Assignado o Mestre F. 
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Eu F. Consul do Imperio do Brazil 
na cidade de certifico, que este 
manifesto está formalizado com as declarações, 
e solemnidades exigidas pelas Leis das Alfan-
degas do mesmo Imperio. Lisboa 

Assignado o Consul F. 

Declarações a fazer pelo M"estr·e do navio, con
forme as occun·encias que encontrar, e que deve 
ent·rega1· na Alfandega com o seu manifesto. 

Certifico que além da carga acima mencio-
nada, recebeu o navio de que sou Mestre, no 
porto de minha escala em 
as fazendas, c objectos de que consta outro ma
nifesto aqui junto, e da mesma maneira for-
malizado. Recife 

Assignado o Mestre F .. 

Certifico que no dia achando-me na 
latitude e longitude falleceu 
o Me-stre do navio do qual eu abaixo 
assignado, Piloto do mesmo navio, tomei o com
mando, na conformidade da carta de ordens do 
respectivo proprietario o Sr. 

Bordo do navio Era ut supra. 

Assignado F. 

Certifico que no dia achan-
do-se na latitude e longitude 
so:ffreu o navio de que sou Mestre, 
um forte temporal, como consta do protesto 
que fiz, por cujo temporal fui obrigado a alijar 
os seguintes volumes da carga do mesmo navw : 

Dez fardos de fazendas- de Bengalla n. os 4, 5, 
8, não se podendo tomar os numeras dos outros. 

'Dez fardos de fazendas inglezas, cujos nu
meros se não tornaram. 

etc. etc. etc. 

Bordo Era ut supra. 

Assignado o Mestre F. 

Certifico que no dia achan-
do-me na latitude e longitude 
foi o na vi o do meu com mando 
atacado por um pirata, a cuja força se não pôde 
resistir, como consta do respectivo protesto que 
fiz, o qual pirata roubou da carga do mesmo 
navio os seguintes volumes: 

Um barril de azeite doce .. t Quando fór possi
Dez pipas de vinho ....•• f vel tomar nota. 

etc. etc. etc. 
Bordo 'Era ut supra. 

Assignado o .U:estre F. 
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navio. 
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, Declltrações que o Mestre do navio deve fazer na 
Alfándega aonde der entrada. 

I Certifico que no porto de 

l
i qual segui viagem para 
escala por · 

'como passageiros, no na vi o 
meu commando 

PARA PEHNAMBUCO. 

A saber: 

do 
com 

cmJJarcararn 
do 

1 í Domingos .. 1 Passa
; com seis bahns de fato.. Joaquim •.• ( geiros 
1 Antonio .•• ) de ré. 
I 

PARA () RIO DE JANEIRO. 

com dou:-; bahus ~ Lui.z ...... (Passageiros de 
· · (Jose ...... ( prôa. 

Rio de Janeiro 

Assignado o .Mestre F. 

c'~;·obresalentes que se achmn a bvl'do do tUtt'io, 
vindo de Lisboa, e chegado a este porto em 

Vinte harrkas com biscoito com 
arrobas. 

Dezaseis barris de carne salgada, com ar
robas. 

Trinta peças de lona da Russia. 
Vinte ditas de cabos de Cairo de differentes 

bitolas. 

Rio de Janeü·o 

Assignado o Mestre. 

N. B . . o .Mestre fará pela fórma acima men
cionada todas as mais declarações que exi
girem as circumstancias, ou occurrencias da 

1 viagem, e csc,altts. 

I Palacjo do Rio de Janeiro, ~O de Dezembro de 
l183f .-.Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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DECHETO - DE 20 DE DEZEJUBRO DE 1831. 

:4-(l<,lit:_:quento ao capitulo t}. 0 do Regulamento do porto do Rio 
de Janeiro. 

A Hegencia~ em Nome do lmpet·ador, em additamentD 
.fiO c:1pitulo ;).o do Regulamento do porto desta Capital 
de 13 do corrente mez, Decreta: 

Os Commandantes das embarcações mercantes, ou seus 
propostos, que estiverem. surtas no ancoradouro de 
franquia, ou no de embarcaç('jes á carga, logo que rece
het·om á seu bordo algum carregamento, lançarão no 
despacho do Consulado, quo o houver acompanhado, a 
nota de- Recebido -, que será por elles assignada, e 
a remetterão logo em direitura pelo arraes do barco ao 
Commandante elo ancoradouro para no dia seguinte o 
enviar ao Administrador do Consulado: e o Comman
dante da embarcação mercante por si~ ou pelo seu pro
posto, que faltar ao cumprimento desta disposição, pa
gará por cada vez a multa de trinta mil réis. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda, Presidente do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido, e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte de Dezembro de mil oitocentos trinta e um, de
cimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo, 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasçoncellos. 

OEGl\ETO ,. DE ~3 DE DEZEMHl\0 lH~ ·183t. 

nestgna o uniforme e disttnctivos da Guarda Na~ional. 

A Regencia ~ em No me do Imperador o Senhor D. 
Pedro H~ em. execução do art. 6n da Carta de Lei de 18 
de Agosto do corrente anno, Decreta: 

Art. I. o O uniforme das Guardas Nacionaes, tanto a 
cavallo como a pé, constará de fardeta azul com muito 
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pequena aba, gola verde, e canhões amarr,llos com vivos 
pretos, deixando livre a extremidade da gola, e eanhões, 
para que appareça a côr dos mesmos; e botões pretos, com 
um trancelim grosso e preto sobre os hombros ; calça 
branca no vorão, c azul no inverno; barrctina formada de 
chapéo só com aba na frente, com cercadura de COI.H'P 
preto no lugar da fita, e logo acima uma chapa lisa, o 
tortuosa com o letreiro-Guarda Nacional~-e com o 
numero do batalhão aberto no meio; em eima desta es
tará o tope nacional cel'cado de raios, e em cima deste 
uma pequena corOa, tudo de metal amarello. A cavai ... 
larta terá na barretina uma vi rola do mesmo metal, c a 
pluma verde em frente, mas redonda, c alguma cou~a 
mds grossa na extremidade superior, e a da infantaria 
ser a grossa na extremidade inferior e aguda na superior. 
Usarão todos de botins por baixo das calças . 

.Art. 2. o O distinctivo dos Officiaes será: uma estreita 
amarella em cada lado da gola o Alferes; duas o Tenente; 
uma esphera o Capitão ; uma eslrella, c uma esphera o 
Sa1gento-mór; duas e~pheras o Tenente Coronel; tres 
e~lrellas o Coronel Chefe de legião; duas estrellas, e uma 
esphera no meio o Commandan te Superior. O Ajudante 
tErá o distinctivo de Tenente, e o Porta-estandarte, o de 
AJere.s. o~ Ajudantes de ordens do Com mandante Su
ptrior terão distinctivo de Sargento-mó r. O Cabo te rã 
una estrella no braço direi to logo abaixo do hombro; o 
Fonríel duas; o 1. o Sargento e Quartel-mestre uma es
tnlla e uma esphera ; o ~-o Sargento uma esphera. 

~ó os Officiaes, de Alferes para cima, usarão de banda, 
e o; de cavallaria trarão carteira pendurada. 

lrt. 3. o O figurino junto esclarece os artigos ante
cemntes. 

Iiogo Antonio .Feijó, Ministm e Secretario de Estado 
dosNegocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
exem ta r. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de 
Dez1mbro do mil oitocentas trinta e um, decimo da In~ 
depmdenci<t o do lm per i o, 

!ARTE U. ti 

FRANC18d0 D& LlMA ~ SILVA t 

JosÉ DA COSTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULtO MoNJZ. 

Diogo Antonio Feijó. 
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DECRETO·- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1831. 

Designa o u,niforme e distinctivos do corpo de .Guardas .Muni
nícipaes permanentes. 

A H.egencia, em Nome do Impet·ador o Senhor D. 
Peuro 11, em execnoão do art. :L" da Ca rLii de Lei ele 1.0 
de ·Outubro do corri:~nte anno, Decreta: 

Art. 1. o O uniforme do corpo dos Guaedas Municipae...; 
per ma nen tes será: !'arde ta azul com mui pequena aba~ 
rodeada de um vin1 verde, co·m as pontas da aba vol
tadas da mesrnu cô1·; botões pretos, e sobre os homüro~ 
um trancelim largo tambem preto; boné de panno ar.H~; 
e os Offic]aes o terüo cingido de um galão largo de ocro. 

Art. ~~.o A carallari:l ll~l'á a cliffernnça nos vivm, c 
volta da ab:1 da farc!eta, e botões que serão amarettos: 
sobre os hombros trarão uma corrente de metal tam
bcm amarc.llo, e o honot, de panno azul, terá o fundo 
preto .com o tope nacional em frente c cireulado por 
dcLraz co11il duas correlltes ama relias, rrue serYirão par<~ 
prentle!-o quando couvier. O cGrreame serú prdo, e 
a cavallllfia usarú d,e um só, .em qH;e e~;tará segura ,, ca
uana~ c da qual pen<lerú a esp;1da. Usarão de calça IYnn
t~a no •verão, e azul no inverno, e de· botins pot· ha iw. 

Art. :3. o Os O!liciaus e ()fficiaes inferiores, usarão do 
distiJJ:ctivo de galões, como se pratica na tropa de linha, 
mas só os Officiaes us<lrão de ba.nda. 

Art. ~.o As patruillas rondarão de pistola e espéda, 
qlJ-éJ' sejam de -infantaria <fué·r ele r,avaltaria. 

Art. õ. o O figurino junto mostra o uniformn de ca
valblria. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Es.ado 
<J.os Negocios da Justiça, assim o tenha en<tendido e fa(a 
.exoentar. Palacio dô Rio de Janeiro em vinte e no'e fi(' 
Dezembro de mil oitocentos trinta e nm, deeimo fh In
de.pendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE l.BIA E SiLVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo &lxuu·o MoNiz. 

Diogo Antonio Fe#ó 
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DECRETO DE 29 DE DEZEl'tJBRO DE 1831. 

Crêa uma commissão encarregada de examinar a Administra
ção de diversas rendas desta Côrte. 

Sendo necessario melhorat· quanto ser possa o expe
diente da Administração de diversa rendas desta Córte~ 
e a fiscalisação dos impostos~ que nella se arrecadam :Ha 
por bem a Regencia, em Nome do Imperador, Nomear 
uma commissão composta de Manoel de Nascimento 
Castro e Silva, Alexandre Maria de Mariz Sarmento, Luiz 
Manoel Alvares de Azevedo, José Bennclicto de Cespes, 
para examinar as instrucções, e ordens por que se rege 
aquella Estação, e observar a pratica de seu expediente, 
propondo ao Governo as alterações, que convirá fazer .no 
seu regimen, de modo que se combine o commodo dos 
contribuintes com a maior simplicidade de expedicn te~ 
e mais exacta fiscalisação das rendas naciona_es. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda, c Presidente do Thesouro Na
cional, o tenlw assim entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Pala cio do lHo de Janeiro em 
vinte e nove de Dezembro de mil oitocentos trinta e um. 
d_ecimo da lndependencia edo lmperio. 

,F~,4,l)lCISCO DE Lil\IA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO-DE 30 DE DEZEMBRO DE 1831. 

Dá estatutos á Academia das Bellas Artes. 

Sendo de summo in ter esse para este Imperio aprovei. 
tar-se a mocidade brazileira no estudo das bellas-artes~ 
para o qual a natureza parece haver-lhe dado um genio 
e gosto particular; e achando-se a Academia das Bellas 
Artes estabelecida nesta Côrte, quasi em uma perfeita 
nulli,dade,. sem. conseguir os fins para que f6ra creada, 
pois f.JUe ne1la não se encontr11 nem appficaç'à&,:nem-Te-
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gimen, talvez pela absoluta falta de estatutos proprios, 
que n~gulcm um e outro objecto, obrigando os i:llum
nos e os Professores, uns a aprenderem, e outros a bem 
ensinarem as ma terias das suas profissões : A Regencia, 
,1ttenta em melhorar este ramo de instrucção publica, 
Ha por bem, em Nome do Imperador, Approvar o plano de 
reforma, que lhe foi apresentado, c com este baixa as· 
signado pot· José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo 
Imperador~ Ministt'o e Secretario de Estado dos Nego
cios do Impof'io, atlm de que tenha prompta e litteral 
execução, monos os arts. 3. 0 e 9. 0 do capitulo Lo, na 
parte relativa á gratificação do Secretal'io, e Professor 
de anatomia, c os arts. U. o e li do capitulo 3. 0

, que tra· 
tam das medalhas e diplomas, visto dependerem taes 
providencias ele approvação da Assembléa Geral. 

O me~mo Ministro e Secretario de Estado o tenha 
assi:n entendido, e faça expedir nesta conformidade as 
participações necessarias. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Dezembro dP mil oitocentos trinta e um, 
decimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANcisco DE LulA E Su. v A 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

lo Ao BRA ULIO MoNIZ. 

José Lino Coutinho . 

plano de rerorma no regimen e e8t.U«:{Qs. da 
~cQ.demia d~s Dellas Artes. 

CAPITULO I. 

Dos PROFESSORES E ~MPHEGADOS, 

Art. i. 0 A Academia da~ Bellas Artes será composta 
do cinco Professores. quatro Substitutos~ o um Porteiro 
ou Continuo. 

Art. 2. o Os Professores Proprictarios e os Substit~· 
tos reunidos em ,Congregação nomearão dentre os .Prl· 
meiros, e á pluralidade absoluta de votos, um que strva 
de Director, percebendo por isso a gratificaçlo annual 
de 200~000 réis, além do seu ordenado, por dever con .. 
tinuar no exercício de sua respectiva cadeira ; a exe
cução deste artigo fica reservada para quando faltar o 
a.ctual Director. 

• 
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compatíveis com as outras que os alumnos têm de fre .. 
quentar nos diversos ramos de seus cstndos. 

Art. -10. O Porteiro, que servirá tamb8m de Conti
nuo~ será nomeado pelo Governo, (~ ! erá o ordenado dP 
4325000 qnP on pfm~ebn. 

CAPITULO 11. 

DO 'ijrEGlMEN. 

Art. i. o Os Professores e substitutos, reunidos de
baixo da presidencia do Director, sendo presente o Se
cretario, formão a Congregação~ e ella se reunirá em 
sessão ordinaria no pr·imeiro uia util de cada mez, e 
extraordinaria, em caso de urgencia, em outro qual
quer dia, por convocação elo Director, ou de quem fizer 
suas vezes. 

Art. 2. o A' Congregação compete: 
t. o Deliberar nas modificações que o estado da Aca

demia exigir para o futuro, dirigindo representações 
ao Governo sobre semelhante objecto. 

2. o Marcar as despezas míudas da Academia á vista 
do quantitativo decretado pelo Corpo Legislativo; dar 
as informações officialmente exigidas em objectos de 
artes; conhecer de todos os officios e cartas dirigidas 
ao Director e Secretario, que disserem respeito á Aca
demia ; e votar na redacção dos officios, cartas e res
postas. 

3. o Eleger o Director d'entre os Professores, e o Se
cretario d'entre os substitutos. 

4. o Adtnittir os alumnos á matricula, e dar contas 
de tres em trcs mezAs ao Governo de seu aproveita
mento e conclucta, para se providenciar, caso haja algum, 
que por seu máo e incorrigível comportamento mereça 
ser despedido da escola. 

5. o Julgar das producções dos alumnos nos concursos 
trimestraes e annuaes, conferindo os premios marcados 
aos que mais se distinguirem. 

6. o Escolher os modelos vivos ou de imitação, tanto 
·de desenho e pintura, como de paisagem, esculptura, e 
architectura, que se houverem de dar aos alumnos 
para copiarem~ são exceptuados porém deste exame os 
trabalhos originaes dos Professores. 

Art. 3. o A Congregação é completa para decidir qual
quer ne8oçio, quando tiver metade e mais um dos indi-



viduos- que a devem compor, excepto no ca·so da e:ekâo 
do Di·rector e Secretario, em que se· ~xige então o com-· 
parecimento de todos os seus membros, e votação p:Jr 
t~scrutinio secreto: na decisão dos negocias ordiuarios, 
o Direétor, ou quem fizer suas vezes, além do seu voto 
si.mples, terá outro de. qualidade em caso de empate. 

Art. 4. o Pertence ao Director, ou quem suas vezes 
fizer, corresponder-se em nome da Congregação, e con
forme o que fôr deliberado, com o Governo, e com as 
Academias das Províncias, e estrangeiras; presidir as 
sessões; convocar extraor·dinarias em caso de prrcisão; 
c por fim mant•er a execução do·presente regutau;ento. 

A;rt. 5. o Compete ao Secretario redigir as ac:ds das 
sessões, escrever a correspondencia da Academia, Dur
dar no archivo os officios, cartas, e mais papeis:. e píif 
fim formalisar a lista das matrieulas, e cuidar na bibiio~ 
theca~ 

A1t'~ 6. ~ E' da• obriga<ção dO' Porte·iro' cuid~r n,1 üom 
arranjo e limpeza do estabelecimento; levar os offü:ioç; 
da· Congregação aos seus destinos, e fazer a chamada do-; 
alumnos nas horas dos estud-os, marcando as suas faltas, 
í~ at~ mesrno as dos Professores, para serem presente~ :1 
Congr'egação, e para as habilitações dos estudan te• iW 

Hm de cada anno; pois que sessenta faltas, ainda por 
molestia feitas, fazem perder o anno, visto que m~
nhu'l)la applicação posterior as póde indemnizar. 

CAPITULO IH. 

DOS ESTUDOS. 

Nrt. :1. o A Academia estará aberta a todos os iovens 
de 12 a 18 annos de idade, que se quizerem nella in a tr-i
cnlar~ pàrà: gozarem das vantagens dos concursos; porf:m 
out~ro· c:tualquer<, que se .. queira aproveitar dos cursos, 
os pod~rã: frequentar ibdepend(mtemente dá matri
eula~ sujeitando-se comtudo á policia do estabeleci
mento·. 

~-rt;. 2~ Q o· ensino da A'cademia se'rá' dividido em 
quatro'rilmos de-applicação~ a saber: pintura :Qistorica, 
paisagem·, architectura, e esculptura; mas ·alé'm destas 
quatro divistres haverá tamliem uma a u là de- de~enho~ 
e oútra' de a na tom ia e physiologia, propria e neces-sirHr: 
a alguns destes ramos-. · 

Nr't~. 3. n O· cúrso de cada um delU~s será' de ciric.cr 
anmtst; e·ntngu~m se·podérá·matt·iéultrr seiw hav~r tre-



96 ACTOS DO PODER 

quenlado, pelo menos, um anno de desenho linear e de 
1iguras, e haver sido nelle approvaelo, apresentando 
demais certidão de haver frequentado a aula de geome
tria elementar na Academia Militar, e de geo';uetria 
descriptiva, quando na mesma Academia se ensinar. 

Art. 4. o A matricula na aula de desenho poderá ser 
em qualquer tempo do anno civil; mas as dos cursos de 
applicação serão nos primeiros 1.5 dias do escolar, que 
se contará do L o de Março até 20 de Dezembro; e par·a 
isso será mister consegui r-se da Congregação odes
pacho competente. 

Art. o. o Os alnmnos do curso de pintura historica, 
esculptura e paisagem, :-~imla que já se appliquem a ma
terias proprias, comtudo no seu primeiro anno cotlti
nuarão a frequentar a aula ele desenho, para se exer
citarem na cópia dos gessos c volumes, e serão obriga
dos os dos dous primeiros cursos, neste mesmo anno, 
c no 2. • a assistirem ás lições do Professor de anato
mia e physiologia, acima designado ; no 3. o, 4. o e 5. o • 

anno porém se applicarão ao estudo do modelo vivo 
nos dias para isso destinados. 

Art. 6. o Não só os alumnos do artigo antecedente, 
como todos os outro~ das differentes applicações, serão 
obrigados a apresentar no fim elo 5. e anno, para 
conseguirem seus respectivos diplomas, certidão de 
haverem frequentado as lições de optica na aula de phy
sica da Academia Mil i ta r, por isso que jámais podem ser 
insignes em suas profissões sem o auxilio de taes prin
cípios. 

Art. 7.0 No fim dos dous primeiros trimestres do anno 
escolastico haverá concurso em cada ramo de appli
cação ; e os trabalhos julgados melhores pela Congre
gação serão expostos por todo o decurso do trimestre 
seguinte na sala das sessões. 

Art. 8. 0 No 3. o e ultimo trimestre haverá concurso 
geral em cada um dos ditos ramos, cujo assumpto será 
da escolha da Congregação na sessão do l. o de Outubro. 
As producções elos concurrentes ficarão expostas ao pu
blico desde o dia tO até l8 do mez de Dezembro, e no 
dia 1.9 a Congregação, em sessão publica, formando o 
seu juizo, e precedendo votação por escrutínio secre
to, declarará quaes aquelles que elevam ser premiados 
com a grande e pcquen:1 medalha, que será immedia
tamente entregue pelo Ministro do Irnperio, servindo 
de Presidente, ou em sua falta pelo Director. 

Art. 9. o A grande e pequena medalha serão de ouro 
de lei, a primeira com o peso de uma onça, e a segun· 
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da de meia, tendo de um lado o busto do Imperador, e 
do outro a seguinte legenda-Ao genio e applicação-. 
Para cada anno dos differentes cursos haverão duas me
dalhas, uma grande e outra pequena; mas não se segue 
por isso que sejam sempre todas distribuídas, porque 
são destinadas unicamente aos que forem absolutamen
te optimos. 

Art. 10. No fim do 5. o anno de cada curso de appli
cação a Congregação passará a cada um dos alumnos o 
seu competente diploma de haverem completado os seus 
estudos em tal ou tal ramo de appliGação, especific01ndo 
nelle não só os premias conseguidos, mas tambem o 
merecimento particular do individuo, para melhor a 
Congregação se dirigir quando, como candidato pre
tender o lugar de substituto habilitando-se para isso 
primeiro com o conhecimento de uma das duas línguas, 
fra nceza, ou i tal ia na. 

Art. li. A formula do diploma será a seguinte : A 
Congregação da Academia de Bellas-Artes faz saber que 
o Sr. F .... , fHho do Sr .... , natural de .... , tendo fre
quentado o curso de .•. . , e havendo sido nelle appro
vado, conforme os estatutos. se acha apto para exercer 
a sua profissão: foi premiado tanta vezes com a grande, 
ou pequena medalha, e mostrou_, nos seus estudos deci
dido genio e applicação (quando assim tenha aconte
cido). O diploma será assignado pelo Director, Secreta
rio, e Professor do respectivo curso, e sellado com o 
timbre da Academia que constará do emblema das 
Bellas-Artes . 

Art. 12. Durante o anno escolar os Professores da
rão aula todos os dias, das 9 horas da manhã até uma da 
1arde, excepto os de pintura historica, paisagem, e es
culptura,que,noi.0annodeseus cursos, darão das 1:lás 
2 da tarde, visto que nas duas horas comprehendidas 
entre as 9 e as H, os alumnos devem ir ao estudo dos 
gessos na aula de desenho: sómente nos domingos, dias 
santos de guarda, e de festas nacionaes estarão fecha
das as aulas. 

Art. 13. Quando houver modelo vivo, o estudo será 
presidido alternadamente pelos Professores de desenho, 
pintura historica, paisagem e esculptura. 

Art. i~. Os Professores serão assíduos em suas aulas, 
e nellas começarão pelos principias fundamentaes de 
sua profissão, conduzindo depois os seus alumnos pro
gressivamente, e á medida de seus respectivos desen
volvimentos, a maiores trabalhos, e por fim á sua per
feição. 

PARTE II. {3 

!1-.J l vy \ 

-~--
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Art. HS. O Professor de mecanica, e o substituto 
de gravura que por ora existem na Academia visto fi-· 
carem sem exercício, serão empregados pelo Governo 
em algum outro estabelecimento publico, para nelle en· 
sinarem as materias de suas profissões. 

Art. 16. A Academia apresentará, para instrucção e 
trabalho dos a1umnos e amadores, paineis, gessos de es
ta tuas, bustos, e ornamentos antigos, modelos de dese
nho em todos os generos, e modelo vivo; por fim li
vros proprios das be11as artes, como sejam tratados de 
desenho, pintura, esculptura, :uchitectura, historia 
antiga e moàerna, e mythologia. 

Palacio do Río de Janeiro em 30 de Dezembro de 
1831. -José Lino Coutinho . 

... -_:~~· ... ---........_.. ~~ 
~_,._.' 
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Proclamação de~~ de Fevereiro de l8!U. de 
Sua l\lagest.a.de o Imperador aos Mineiro~. 

Mineiros.- E' esta a segunda vez, que Tenho o prazer 
de l\le Achar entre vós. E' esta a segunda vez que o Amor, 
que Eu Consagro ao Brazíl, aqui Me conduz. 

Mineiros, não Me Dirigirei sómente a vós: o interesse 
é geral; Eu Fali o pois com todos os Brazileiros. Existe 
um partido desorganizador, que, aproveitando-se das 
circumstancias puramente peculiares da Feança, pre
tende illudir-vos com invectivas contra a Minha Invio
lavel, e Sageada Pessoa, e contra o Governo, a fim de 
representar no Brazil scenas de horror, cobrindo-o de 
lucw; com o intento de empolgarem empregos, e sacia
rem suas ving·anças, e paixões particulares~ a despe i to 
do bem da Patria (a que não attendem), aquelles, que 
têm traçado o plano revoluciona rio. 

Escrevem sem rebuço, e concitam os povos á fede
ração; e cuidam salvar-se deste crime com o art. 174 
da Lei Fundamental~ que Nos rege. Este artigo não 
permi tte alteração alguma no essencial da mesma Lei. 

Have.rá um attentado maior contra a Constituição, 
que Ju:oomos Defender, e Sustentar, do que pretender 
alterai-a na sua essencia? Não será isto um ataque 
manifesto ao Sagrado Juramento, que, perante Deus, 
Todos Nós mui volunta,r.iamente Prestamos? A h ! cha
ros Brazileiros, Eu não vos Fallo agora como vosso Im
perador, é sim como vosso Cordial Amigo. Não vos 
deixeis illudir por doutrinas, que tanto têm de seduc
toras, quanto de perniciosa~. Elias só podem concorrer 
para a vossa perdiçãcr, e do Brazil; e nunca para a yossa 
felicidade, e da Patrla. Ajudai-me 2 sustentar a Con
stituição, tal .. qual existe, c Nós juramos. Conlo com 
vosco; contai Comigo. Imperial Ciuade elo Ouro Preto, 
22 de Fevereiro de 183i. 

IMPERADOR CoNSTITUCIONAL E DEFENson PEitPETuo 
DO BRAZIL. 
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Proclamação de 6 de Abril de I831 de Sua 
lUagestade o Imperador aos Brazileiros. 

Brazileiros.- Uma só vontade nos una. Para que 
tantas desconfianças, que não podem trazer á Patria 
:senão desgraças? Desconfiacs ele Mim? Assentacs que 
pode1·ei ser Traidor áquclla mesma Patria que adoptei 
por Minha? Ao Brazil? Aquelle m~smo Brazil por quem 
''J'e.nlw Feito tantos sacrificios? Poderei Eu querer at
tten ta r contra a lndependencia, que Eu Mesmo Proclamei 
sem ser rogado? Poderei Eu a tten ta r contrn a Cons ti
tuição que vos offereci, c comvosco Jurei? Ah Brazi
leiros! Socegai : Eu vos Dou a Minha lmperia l Palavra 
\·que sou Constitucional de coração, e que sempre Sus-
.tentarei esta Constituição. Conilai em Mim, e no Mi-
nisterio ~ cllo está animado dos mesmos sentimentos de 
·que Eu;· aliás Eu o não Nomearia. União, Tranquilli
dade, obediencia ás Leis, c respeito ás Autoridades 
Constituídas. Rio de Janeiro, seis de Abril de mil oito-

·.,-centos trinta e um, decimo da Independencia e do 
Jmperio. 

IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEPENSOR PERPETUO 
DO BRAZIL. 

MARQUEZ DE lNHAMBUPE. 
MARQUEZ DE PARANAGUÁ. 
VISCONDE DE AtCANTARA. 
MARQUEZ -DE BAEPENDY. 
MARQUE~ DE ARACATY. 
CONDE· DE LAGES. 

Deci""et;o de· 6 tle Abril de 1.831. de Sua Maget~
tade o 8enbor D. Pedro I~ nomeando Tutoi" 
de seus Augustos Filhos o Conselheiro .Joaé 
Donlracio de Andrada e Silva. 

Tendo madura men to reflecticlo sobre a posição poli ti c a 
deste lmperio, conhecendo quanto se faz ncce.ssaria a 
Minha abdicação, e nilo desejando mais nada nest(~ 
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mundo senão gloria para Mim, e felicidade para a Minha 
Patria: Hei por bem, usando do direito que a Consti· 
tuição me concede no eap. 5. 0 art. i30: nomear, como 
por este Meu Imperial Decreto nomeio, tutor de Meus 
Amados c Prezados Filhos, ao muito probo, honrado. e 
patriotico Cidadão José Bonifacio de Andrada e Silva~ 
meu verdadeiro amigo. Boa~ Vista, seis de Abril de 
mit oitocentos e trinta e um, decimo da Independenc.ia 
e do Imperio. 

htPERADOR CONSTITUCIO:U.L E DET!'KNSOR PERPETUO 

DO BRAZIL. 

Acto da abdicação de Sua Magestade o Senhor 
D. Jlll>edro 1. Eleição da Regencia provlsorla. 

SENADO.- SESSÃO DO DIA 7 DE ABij!lL DE 1831. 

Aos sete dias do mez de Abril de 1831 pelas dez horas 
e meia, reunidos 26 Srs. Senadores, e 36 Srs. Deputados 
no Paço do Senado, foram eleitos por acclamação par<t 
Presidente da sessão os Srs. Marqucz de Caravellas, 
para Secretario Luiz Cavalcanti. 

Depois de fallarem alguns Srs. foi introduzido na sala 
o Sr. Brigadeiro Commandante das Armas Francisco dJ 
Lima e Silva, tfUe entregou ao Sr. Presidente o seguint!í 
acto de abdicação: 

Usando do direito que a Constituição me. 
concede Deelaro, que Hei muito voluntaria
mente abdicado na Pessoa de Meu muito 
Amado e Prezado Filho o Senhor o. PEOI.iO DE 
AV~ANTAI:A. Boa-Vista, sete de Abril de mil 
oitocentos trinta e um, deeimo da lndepen• 
deneia e do lmperio.- (Assignado) PEDRO. 

Retirou-se o Sr. General acompanhado da mesma de
putação de tres membros, que o tinha introduzido. 

Tendo fa\lado alguns Srs. , apoion·se a seguinte indi
cação do Sr. Borges : « L o, se devemos nomear já uma 
Regencia provisoria para se lhe confiar o Governo do 
Imperio ~ 2.0

, de quanto~ membros deve ser composta 
essa regeneia ; 3. o, se devemos eonfiar a escolha a uma 
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commissão para apresentar candidatos ao senso da Ca
mara, ou se nomeada directamente pela Assembléa, deve 
ser por escrutínio secreto.- José Ignacio Borges. » 

Foram approvados os arts. L 0 e 2. 0
, e a 2.a parte do 

3. 0 artigo. 
A requerimento do Sr. Vergueiro poz o Sr. Presidente 

a votos: 1. 0
, se deveria exigir-se maioria absoluta? 

Venceu-se que sim; 2. 0 , se deveria eleger-se um por 
cada escrutínio? Venceu-se que sim. 

Procedendo-se á eleição, obtiveram o Sr. Marquez de 
Caravellas 22 votos, c o Sr. Vergueiro i~; e entran
do-se em segundo eserutinio sahiu eleito o Sr. Marquez 
de Caravellas com 40 votos. 

Procedendo-se á eleição de outro membro, tiveram 
maioria relativa os Srs. Vergueiro com 19 votos, e o 
Sr. Almeida e Albuquerque com 7; os quaes entrando 
em segundo escrutinio sahiu eleito o Sr. Vergueiro 
com a maioria absoluta de trinta votos contra vinte e 
nove. 

Procedendo-se á eleição do outro membro, obtiveram 
maioria relativa os Srs. Almeida e Albuquerque com 17 
votos, e o Sr. Francisco de Lima e Silva com 16 votos; 
os quaes entraram em 2. o escrutínio, e ficou eleito o Sr. 
Francisco de Lima com a maioria absoluta de 35 votos. 

O Sr. Marquez de Caravellas, por estar eleito membro 
da Reg·encia provisoria, foi convidado a deixar a presi
dencia desta sessão, que ficou occupad<l pelo Sr. Bispo 
Capellão-Mór para isso nomeado por acclamação. 

Foi introduzido na sala por uma deputação de tres 
membros o Sr. Francisco de Lima e Silva, eleito membro 
da Regencia provisoria, e tomou assento á direita ·do 
Sr. Presidente; e igualmente o tomaram no mesmo 
lugar os Srs. Marquez de Caravellas, e Nicoláo Pereira 
de Campos Vergueiro. 

Então os sobreditos tres Srs. membros da Regencia 
provisoria,__ prestaram nas mãos do Sr. presidente o 
seguinte juramento, que assignaram: 

« Juro manter a Religião Catholica Apostolica Ro
mana, a integridade, e indivisibilidade do Imperio, 
observilr, e fazer observar a Constituiçãu política da 
Nação Brazileira, e mais Leis do lmperio1 e prover ao 
bem geral do Brazil, quanto em mim couber. Juro fide
lidade ao Imperador o Senhor D. Pedro li, e entregar 
o governo á Regencia permanente, logo que fór no
meada pela Assembléa Geral. » 
· O Sr .. Presidente proclamou os metiibros da Regencit~. 

dt.m tl'O G fôl18 da saslâo, 
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A requerimento do St o Carneiro àa Cunha propoz. 
o Sr. Presidente, se a Asscmbléa devia nmnea:r nma 
eommissão para redigir uma pr,aclamação ';? Venceu-se 
que sim, e que fosse de tres membros nomeados pelo 
Sr., Presidente. 

Foram nomeados para essa commissão os Srs. Car
neiro de Campos, Araujo Lima, e Luiz Cavalcanti. 

A requerimento do Sr. Carneiro de Campos decidi<u 
a Camara que se ajuntassem á commissão os Srs. Fer
reira da Veiga, Castro Alvares~ e Carneiro da Cunha. 

O Sr. Presiuente com acGórdo da AsscmbJéa declarou 
que no dia 8 elo cornmte mcz haver·á sessão pelas tO 
horas da manhã para se discutir o I!l'ojecto do proela
maçào, q uc a eomuüssiio apresenta r. 

Levan tou~sc a sessão ás 2 e .meia hora~ da tarde. 

ProclaiDacão de ,. de Abril de .1831. dirigida 
Jlela reunião dos Retn•e!!!Jentantes da Nttção!'l 
aos Drazile:iros. 

Brazileiros 1- Um acon te c imcn to e'~ t raon1inario veí0 
surprebcnder todos os ealculos da humana prudencia; 
uma r.evoluçiro gloriosa foi opei·ada pelos esforços, e 
patriotica união uopovo~ e tropa do l{io de Janeiro, sem 
que fosse derram3da uma s0 gotta de sangue; successo 
ainda não visto até hoje, e que deve hont·ar a vossa 
moderação, energia, e o estado de civilização a que 
haveis chegado. 

Brazileiros! Um Prjncipe mal aconselhado., trazido 
ao precipício por paixões violentas, e desgra(iados pre
juizos anti-nacioru::~s, cedeu á força da opini<Yo publica, 
tão briosamente dt:elaracla, e reconheceu qus não podia 
ser mais o Imperador dos Brazileiros. A audacia de um 
partido que todo se apoiava no seu nome, os ultrajes 
que soffremos de uma facção senrpre adversa ao Brazil, 
a traição com que foram repentinamente elt~vados ao 
Ministerio homens impopulares, e tidos como hostis á 
liberdade, nos poz as armas nas mãos. O Genio Tutelar 
do Brazil, a espon taneiclade com que a força armada, e o 
povo correu á voz da patria opprimida, tiraram aos 
nossos inimigos o conselho~ e a coragem; ellcs desmaia
ram, e a luta foi decidida,. sem que s.e nos tornassemiste~ 
tineir t~J~ armas no sangUI!l do& homens, D. Pedl't$ I 
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abdicou em seu filho, hoje o Senhor D. Pedro 11 Impe
rador Constitucional do Brazil. 

Privados por algumas horas de Governo, que fizesse 
mover regularmente as molas da administração publica, 
()primeiro cuidado de vossos Representantes, membros 
de uma e de outra Camara, reunidos, foi o de nomear 
uma Regencia Provisional, com as attribuições que pela 
Constituição lhe são marcadas. Esta Regencia, cuja au
toridade durará só pelo tempo que decorrer até á reu
nião da Assembléa Gera 1, para a insta Ilação da qual não 
ha ainda o numero sufficiente; era, quanto antes, recla
mada pelo imperio das circumstancias, e não podia estar 
sujeita ás condições do art. 12~ da Lei fundamental do 
Estado, porque deixàra de haver Ministerio, e impos
sível era satisfazer portanto ás clausulas requeridas 
nesse artigo. 

As pessoas nomeadas para tão importante cargo, têm 
a vossa confiança ; patriotas sem nodoa, elles são amigos 
ardentes da nossa liberdade, não consentirão que esta 
padeça a menor quebra, nem hão de transigir com as 
facções que offenderam a patria. Concidadãos! Descansai 
em seus cuidados, e zelo; mas por isso não afrouxeis em 
vossa v igilancia, e nobres esforços. O patriotismo, a 
energia sabe alliar-se facilmente com a moderação, 
quando um povo chega a ter tantas virtudes como as 
que haveis mostrado nesta formidavel empreza. Cora
josos em repellir a tyrannia, em sacudir o jugo que a 
traição mais negra vos pretendia lançar, mostrastes-vos 
generosos depois da victoria, e os vossos adversarios 
tiveram a empallidecer a um tempo de temor e de ver
gonha. 

Brazileiros! A vossa conducta tem sido superior a 
todo o elogio; essa facção detestavel que ousou insul
tar-nos em nossos lares, veja na moderação que guar
damos depois da victoria, mais uma prova da nossa força. 
Os brazileiros adoptivos que se têm querido desvairar 
com suggostões perfidas reconheçam que não é sêde de 
vingança, sim o amor da liberdade quem nos armou; 
convençam-se de que o seu repouso, pessoas, proprie
dades, tudo será respeitado, uma vez que obedeçam 
ás Leis da nação magnanima a que pertencem. Os 
brazileiros abominam a tyrannia, têm horror ao jugo 
estrangeiro, mas não é de sua intenção fazer pesar mão 
de feno sobre os vencidos, valer-se do triumpho para 
satisfazer paixões rancorosas. Têm muita nobreza de 
alma para que isso possa receiar-se delles. Quanto aos 
traidores quo possam apparecer no meio de nós, a Jus-
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tiça, a Lei, e sómente ellas, devem punil-os segundo 
seus crimes. 

Pouco falta para que se preencha o numero dos Re
presentantes da nação requerido, afim de que se forme 
a Assembléa Geral. E' della que deveis esperar as me
didas mais energicas que a patria tão instantemente re
clama. Os vossos Delegados não deixarão em esqueci~ 
mento os vossos interesses; bem como a vós, esta terra 
lhes é cara. Este Brazil até hoje tão opprimido, tão 
humilhado por ingratos, é o objecto do vosso, e do seu 
enthusiasmo. Não soffrerão aqaelles que o Brazil elegeu 
por livre escolha, que a sua gloria, o seu melindre, passe 
pelo minimo desar. Do dia 7 de Abril de 1831 começou 
a nossa existencia nacional, o Brazil será dos Brazi
leiros, e livre. 

Concidadãos t Já temos patria, temos um Monarcha, 
symbolo da vossa união e da integridade do lmperio, 
que educado entre nós receba quasi no berço as pri
meiras lições da liberdade americana , e a prenda a 
amar o Brazil que o viu nascer; o funebre prospecto 
da anarchia, e da dissolução das Províncias, que se 
apresentava aos nossos olhos desappareceu de um 
golpe, e foi substituído por scena mais risonha. Tudo, 
tudo se deve á vossa resolução, e patriotismo, e á co
ragem inv.encivel do .. Exercito Brazileiro, que desmentiu 
os sonhos insensatos da tyrannia. Cumpre que uma 
victoria tão bella não seja maculada ; que prosigais em 
mostrar-vos dignos de vós mesmos, dignos da liberdade 
que rejeita todos os excessos, e a quem só aprazem as · 
paixões elevadas e nobres. 

Brazileiros! Já não devemos corar deste nome; a In
dependencia de nossa patria, e as suas Leis vão ser 
desde este dia uma realidade. O maior obstaculo que a 
isso se oppunha, retira-se do meio de nós, sahirá de um 
paiz, onde deixava o flagello da guerra civil, em troco 
de um Throno que lhe demos. Tudo agora depende de 
nós mesmos, da nossa prudencia, moderação, e energia ; 
continuemos, como principiámos, e· seremos apontados 
com admiração entre as nações lllélÍ3 cultas. Viva a 
Nação Brazileira! Viva a Constituição! Vi v a o Impe
rador Constitucional o Senhor D. Pedro 11.- Bispo Ca
pellão-mór, Presidente.- Lu,iz Francisco de Paula Caval
canti de Albuquerque, Secretario. 
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Proclantação de 13 de Abril de .1~31 da Rc· 
gencia provisoi•ia annunciando aos Brazileh•ors 
a sabida do ex .. lnDJ.)erndor .. 

A REGENC!A PROVISORIA~ El\I NOl\IE DO BIPER:\DOR D. PEDRO 11, 
AOS BRAZILEIROS. 

Compatriotas I Está ultimado o primeiro c mais pe
rigoso pcriodo da nossa tão neeessal'ia como glorio~'a 
revolução. O ex-Imperador aeaba de sahi:· do porto 
de~ta Capital, retirando-se para a Europa: uma embar
cação de guerra nacional o acompanha au~ largar as 
aguas do Brazil. Os nossos inirnigos são tão poucos, c 
tão fracos, que não merecem consideeação : comtudo, o 
Governo vela sobre elles, como s'~ fossem muitos e fortes. 
Mas, se nada temos a temer de nossos inimigos~ devemos 
temer ele nós mesmos, elo enthusiasmo sagrado do nosso 
patriotismo, do :nnor pela liberdade, e pela honra na
cional, que nos poz as armas nas mãos. Vossa nobre 
conducta_, vossa moderação, depois da victoria, pólle 
servir de modelo a todos os povos do mundo: i!ão lan
ceisnellea mais pequena mancha; c continuai a dar-vos 
reeiprocos conselhos de sabedoriJ, e generosidade; a 
Patria vos abençoará nas gerações futuras~ e os po\ os 
estranhos re<..:onhccerão a vossa dignidade , até agon 
deprimida por quem deda levantal-·a. O Brazil, hoje 
livre~ vai mostrar o que é, HHtito clitl"crente !lo que pa
recia ser. A lei eomr:ç:t a reinar eu t r e nós : respeita i o 
seu poder e as autoridades que a cx~~rcem. Contra os 
abusos, e contra os crimes, tendes o direi to do petição, 
exercitai-o, deixando ás autoridades o prover de rcmedio 
legal. Somos livres: sejamos justos. Viva a Nação Bra
zileira ! Viva a Con3tituição! E viva o ImpP.rador Con
stitueional D. P()dro Il. Palacio do Governo, 1:3 de Abril 
de i83L 

ItiARQUEZ DE CARA \'ELLAS' 

NICOL.t\.0 PEREHL\ DECUIPOS YERGU'~IRO. 
FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Visconde de Goyana. 



ADDITAl\lENTO H 

Falia com que a Regencia Provisorla do lmpe
rio abriu a sessão ordinaria da Assetnbléa 
Geral Legislathra., no dia 3 de Maio de J.83t. 

AUGUSTOS E DIGNISSil\WS SENHORES REPRESENTANTES 
DA NAÇÃO. 

A vossa reunião é sempre motivo de geral contenta
mento, e nas presentes circumstancias ella requinta 
com ver--vos reunidos , pela confiança uo Imperio na 
vossa sabedoria, e no vosso illustrado patriotismo, que 
se alenta com as glorias da patria, e prosperidade dos 
povos, e não desanima nem se acobarda com as suas des
graças. 

São assás notorios os acontecimentos, que occorreram 
nesta capital desde !2de Março até o jia 7deAbril; dia 
memoravel para o Brazil pelo heroismo de seus filhos, 
triumpho da Liberdade Constitucional, e derrota dos 
inimigos da lndependcncia, gloria, e nacionalidade bra
zileira t Não referiremos as causas proximas e remotas, 
que inflammaram os animos dos nossos briosos concida
dãos; ellas vos são bem conhecidas; entreguemol-as ao 
silencio para não misturarmos narrações luctuosas com 
o jubilo, que a todos inspira a vossa tão suspirada ins
tallação; contemplemos sómente o quanto nos foi pro
picia a Providencia, coroando os mais vivos esforços 
empregados na sustentação da liberdade, cnm o pre
cioso résultado da abdicação voluntaria do ex-Impe
rador D. Pedro I em seu Augusto Filho~ ora nosso 
Imperador Constitucional~ por virtude da Lei Funda· 
mental, o Senhor D. Pedro li, que Deus Guarde. 

Uma revolução tão importante_, corno inesperada, 
exigia providencias ex traordinarias; e, não se achando 
então reunida a Assembléa Geral, para dal-as na fórma do 
art. 123 da Constituição, nem podendo ter observancia 
o art. 121. por não existir Ministerio no faustissimo dia 
da abdieação, o genio do Brazil, o pé!triotismo, e o amor 
da ordem aconselharam a reunião, neste paço do Senado, 
dos Augustos Representantes da Nação, que se achavam 
nesta Côrte, os quaes, irnpellidos pela urgencia das cir
cumstancias e animados peto voto do povo e tropa, 
nomearam uma Regencia Provisoria de tres membros, 
para se não conservarem em abandono as redeas do Go .. 
verno. e prevenirem .. ~e os dosastro.~os cffeHos da anar" 
chia, 
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Depois de sua nomeação e juramento, a Regencia pro~ 
cedeu Jogo em com pó r o .Ministerio; e a dar todas as pro~ 
vidcncias, que estavam ao seu alcance, para acalmar as 
paixões, socegar os espíritos, e segurar a ordem pu. 
blica; considerando tambem como um dos mais impor~ 
tantes deveres render graças ao Altissimo pela victoria 
incruenta da liberdade, e por isso mais gloriosa, c pela 
exaltação do Senhor D. Pedro li ao throno deste Im
perio. No dia 9 do mencionado mez de Abril se veri
ficou aquelle religioso acto, a que assistiu o mesmo Au
gusto Senhor, acompanhado ela Regencia. Não foi só so
lemnc este dia., elle se faz tambem memora vel pelo 
contentamento geral, c demonstrações não equivocas elo 
intenso amor, e respeito com que o povo sanda o seu 
novo Monarcha, ainua infante, genuíno Brazileiro, e 
sagrado objecto da sua patriotica veneração. 

Esta Regencia Provisoria tem agora a satisfação de 
abrir, em Nome do Imperador, a sessão ordinaria legis
lativa, já que a falta do numero legal dos Srs. Repre
sentantes não permittiu que se verificasse a sessão ex
traordinaria. Confiando na vossa sabedoria, ella espera 
que ratificareis o a c to ela sua nomeação, e existencia pro~ 
visional~ em consideração da necessidade urgen t.issima, 
e das imperiosas circumstancias., que a determinaram; 
e referindo-se aos relatorios dos Ministros e Secretarias 
de Estado para as informações sobre a Administração 
Publica em os seus diversos ramos, não ousa propór-vos, 
nem recommendar-vos objecto algum de interesse e 
utilidade nacional, paraoccuparo vosso espírito na pre .. 
sente sessão, por estar profunda mente convencida da 
vossa superior intelligencid, e pleno conhecimento das 
medidas legislativas, de que necessita a nação. 

U dia 7 de Abril, Augustos c Dignissimos Senhores 
Representantes da Nação, será um dia para sempre me~ 
nioravel nos fastos do Brazil; elle removeu os emba .. 
raços, que a peepotencb~ a intriga_, e a ignorancia muitas 
vezes oppunham ás vossas sabias deliberações em lJene~ 
fiei o da pa tria : cllc fez luzir a aurora da felicidade. As 
Provincias de S. Paulo, e Minas Geraes receberam e 
appla udiram com transporte de jubilo, e enthusiasmo, as 
noticias do triumpho da liberdade. E' de esperar que 
as communicações que se enviaram ás outras Províncias 
tenham nellas iguaes resultados, mesmo na Bahia, onde 
os primeiros acontecimentos da Córte, nos infaustos dias 
de Março, fazendo a mais funesta impressão, haviam de· 
masiadamente inflammado os animos de alguns patrio· 
tas, levando-os a fazer requisições exageradas, e a 
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praticar actos indiscretos, que toda a prudencia das au
toridades não tinha ainda Jwm podido remediar. Ao 
vosso patriotismo e sabedoria, toca tomar agora as me
didas adquadas ás eircumstancias extraordinarias, em 
que nos achamos, e apoiar competentemente a acção do 
governo, para que se possa felizmente dirigir, e levar 
ao cabo o grande movimento de~ta nova regeneração 
nacional A protecção divina, que transluz em todos 
os grande" acontecimentos politicos do Brazil, presidirá 
,·om a sua bcnefica ~nfluencia ao vosso zelo infatigavel 
r·ara o bem da patria, e segurará aos vossos trabalhos 
1_,;ulamen Lares a verdadeira gloria, que aguarda aos de
fensores dos direitos sagrados das nações, aos amigos da 
humanidade, e aos sabios cultores da razão, e da liber
t!ade. 

MAHQUEZ DE CARAVRLLAS. 
NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 
FRANCISCO DE LIMA E SILYA 

Proclama-;ão de 18 de Junho de 1 ~31 da A8sem
bléa Geral Legislat.iva!" annunciando a eleição 
da R.egencia Permanente. 

Brazileiros.- Cumpriqdo com o dever, que a Consti
tuição do Estado lhe incumbe, a vos3a Assembléa Geral 
Legislativa procedeu á eleição da Regencia Permanente, 
·:ue deve Governar o Imperio na minoridade do Senhor 
D. Pedro li Guardadas as fórmas que são prescriptas na 
L·~i respectiva, obtiveram a maioria absoluta de votos os 
cidadãos 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JOSE' DA COSTA CARVALHO. 
JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Paço do Senado em i8 de Junho de 1831.-Bispo Ca-
.:oi!llão- Mór , Presidente.- Manoel dos Santos Martins 
Vallasques, Secretario.-- Visconde de Caethé, Secretario. 
-Joaquim Francisco Alvares Branco Moniz Barreto, Sc.
cretario.- Visconde de Congonhas do Campo, Secretario. 

- -··· 



I 

!4 A.Dl>I'l'AM.EN'l'O 

Proclamação de l.g de -Julho de 1831 da re· 
gencla perntanente á tropa. 

Soldados.- A gloria que adquiristes no Campo da 
Honra, pela vossa briosa união no dia 7 de Abril, prin
cipia a declinar pelo espírito ele insubordinação, e de
sordem, que alguns Jentrc Yús acabam de manifestar. 
O susto, c a consternação, que tendes causado aos pací
ficos habitantes desta Cidaue, tomando as armas para 
enfraquecer o poder lí.;gal, que era vossa obrigação sus
tentar para tl'iumpho horoico da nossa regeneração, 
não póde deixar de tornar-vos estranhos á grande Fa
mília Brazileira, a que pertenceis; e esta só idéa deve 
cobrir- vos de um nobre pejo, para arrependidos tor
nardes ao gremio da Nação, de que a vossa inconside
rada conducta parece ter-vos alienado. Se continuais 
obstinados em vossos erros, não podeis pertencer mais 
á Nação Brazileira; que não é Brazileiro, quem não res
peita o Governo do Brazil. , 

Palacio do Governo, HS de .Julho de i831. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. -

Manoel Jisé de Souza França. 

....... ""~ 

Proclamação de I.S de Julho de 1831 da ca• 
mara doi> deputados aos brazlleiros. 

Brazileiros.- Os vossos Rcpresentan tes Deputados da 
Assembléa Geral, solicitas em salvar a patria, e con
fiando nos vossos sentimentos nacionaes, têm-se consti
tuído em sessão permanente até de todo resta belecer-&e 
a tranquillidade publica, e cessarem as desconfianças 
que vos têm dividido. 

Elles têm convidado o Senado para reunir-se em 
lugar mais proximo~ a 1im de que a Assembléa Geral 
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tome as medidas constitucionaes, qtie tepderer_n à pros
Peridade publica. Ach~m-se no Paço Impenal, onde 
exi-'Ste o Innocente Memno Imperador, e suas Augustas 
Irmãs, sustentados pelo amor, e honra dos Bra.zileiros. 
Con11ai, cidadãos, na Assembléa Geral, reun1 .. vos em 
torno della; e vós, Brazileiros soldados, abraçai -vos 
com os bons patriotas amigos da Lei; sustentai a Con
stituição que a soberania da nayã~ sal1~c~onou, e a p~ tr~a 
será salva. Viva a Naeão Brazlle1ra! Vtva a ConstitUI
ção jurada I Viva o Nosso Joven Imperador! Viva o 
povo fluminense I- Rio. H5 de Julho de !83i. -José 
Martiniano de Alencar, Presidente.- Antonio Pinto Chi
chorro da Gama, L o Secretário. - Vicente Ferretra de 
Castro e Silva, 2. o Secretario . 

.... . 
~eia.nm.~o de ~~ de ól'fnlho de 1.831 d'tii l.te

gencia aos Flulllinenses ~ ácerêil da ~sübOr· 
dinação da tropa na noite de 1.4 do corrent;e. 

Fluminenses.- A insubtn'dinação n'uma parte do 
Corpo da Policia produziu a reunião da tropa no Campo 
da Honra em a noiLe do dia 1.~ do corrente. Anarchistas 
aproveitaram-se da effervescencia. Requisições por mÕ'do 
fllegal se fizeram ao Governo. A tropa recdlheü-seás 
10 horas da manhã a quarteis, e tranquillos esperaránl 
o deferimento. Não é porém com as armas na mão, 
q~~ ~e dirigem suppl!cas ás Auto r idades co:ns~i tuid~s. 
O pO'vo se aterrou, e, rgnorando as consequencn1s deste 
acto criminoso, teve etn. horror os autores de· attehtado. 
O Governo não quiz á custa do sangue brazileiro cas
tigar os crimes de um, ou outro brazileiro. A cidade está 
ttanquilla. Os soldados, ou reconhecem o erro, ou de
testam os que os seduziram. Fluminenses, o Governo 
tem providenciado vossa segurança ; não temais de hoje 
em diante: as armas estão confiadas a cidadãos inte
,ressados na ordem publica. A Lei ha áe ser executada, 
~ .. os ana~chístas, que derramaram o susto, e a conster
nação na' capital do Imperio, hão de expiar seus crimes. 
OS Oí.ficiaes Militares, estes bravos da patria., cingiram a 
patróna sobr~ as bandas: elles deram o primeiro 
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exemplo de patriotismo, o que resta? Respeito ás Lei~j 
obediencia ás Autoridades, e tudo será salvo.- Viva a 
Nação Brazileira.- Viva a Constituição.- Viva a As
sembléa Geral.- Viva o Imperador.- Vivam os hon~ 
rados fluminenses. 

Palacio do Governo, 22 de Julho de 1831. 

FRANCISCO DE LIMA R SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 

-···· ~ 

Falla com que A ftegencla em Nome de 8ua Mn" 
gestade o Imperador encerrou a .essão da 
Atuiembléa Geral Legislativa!! no dia l. 0 de No .. 
vembro de 1.831. 

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da 
Nação. 

No momento, em que termina a presente sessão, o~ 
negocios do Estado offerecem um aspecto menos des
agradavel aos amigos das liberdades publicas. 

Nossas relações de paz, e amizade com as nações de 
um, e outro hemispherio, continuam sem alteração. 

Algumas potencias têm já reconhecido o Senhor 
D. Pedro 11, havendo os Estados-Unidos da America de 
novo acreditado o seu encarregado de negocios, e é df' 
esperar, que se realize o reconhecimento dos outros 
Estados, attenta a justiça do mesmo Augusto Senhor, e 
os imprescriptiveis direitos das nações. 

No .interior a lei cobra o seu imperio; e se os par
tidos desencontrados, aspirações illtlgaes, paixões 
violentas, arrastam aqui, e alli a licença, e produzem 
commoções, a nação as repelle, e detesta como fataes 
precursoras da anarchia, e despotismo. O Brazil se 
recordará sempre grato dos relevantes serviços pres
tados pelos Guar'das Municipaes, Offici:tes, soldados J 
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ou trns h r· a \·os n: ditares; e~tes ·dignos Bt·azileiros t~rn 
arrostado por toda a parte os maiores perigos, esque
cidos de si, e só tendo por diante o que lhes merece 
sua patria. 

Esgotados infructuosamente os meios brandos, for
çoso é desembainhar a espada da Justiça para conter 
os facciosos, cujos incessantes attentados contra ·; 
ordem, e tranquillidade publica principiavam a estanc:. 
as fontes da riqueza nacionaL e como que ~ banir desl 'l 
terra hospitaleira a paz, c a seguranca individual, e 
da propriedade. 

E' chimera aspirar ~l liberdade sem justiça. 
Augustos e Dignissimos Senhores Bepresentantes d:1 

Nação, a R~gencia, em Nome do Imperador, vos agr.:l · 
dece os importantes Actos Legi~lativos, que ~e ultimara ~u 
na presente sessão~ e que tanto têm contribuído para :•, 
manutenção do Esta do; merecendo especial menção r; 

vosso zelo em encetardes as reformas consti tuciona ~. 
reclamadas pela opinião geral. Abranger toda a ex
tensão das necessidades publicas em tão curto período~ 
não cabia no possível; é!incla faltam algumas das Leh, 
de que depende a plena execução da Constituição, ben·. 
como providencias para o melhoramento de nossa'" 
finanÇas ; ainda é indispensavel, que continuem a!~ 
gumas instituiçõe:; antigas pouco compatíveis com ·, 
Lei fundamental da Monarchia. 

Depois de tantas fadigas é necessario o repouso, im .. 
porta que torneis ás vossas habi tuaes occupações, a fim 
·le que deis o mais vivo exemplo da obediencia ás Leis, 
das quae~~ não pequena parte são obras vossas. 

Hide, 5enhores, receber as felicitações, e bençãos d 
vossos concidadão:', e afiançar-lhes que o Governo d 
vossa eleição põe todo o seu desvelo, e solicitude ePi 
promover a publica prosper·idade, e velar na Indepcn .. 
;J.encia, Integridade, e Honra Nacional. 

Está fechada a sessão. 




